
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานสายบริการ 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



ภาระงาน 

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 
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แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายบรกิาร 

 

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะ/ฝ่าย งานธุรการและเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

คณะ/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เป็นงานประจ าในช่วงระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน :

โปรดเรยีงล าดับตามความส าคัญถึงภารกิจท่ีพนักงานรับผิดชอบในช่วงการประเมิน 

ภาระงานประจ า 

งานธุรการและเลขานุการคณะ 

1.1  รับ-ส่ง หนังสือราชการ 

- คุมทะเบียนหนังสือส่งภายใน

- คุมทะเบียนหนังสือรับภายใน

- คุมทะเบียนหนังสือส่งภายนอก

- คุมทะเบียนหนังสือรับภายนอก

- คุมทะเบียน ค าสั่ง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ

- คัดแยกหนังสือตามสายงานที่รับผดิชอบ

- เสนอแฟ้มและมอบผูร้ับผดิชอบในการปฏิบัติงาน

- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและแยกเป็นหมวดหมู่

1.2  ร่างโต้ตอบหนังสือ และพิมพ์เอกสาร 
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- ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย ที่มาถึงคณบดี

และเป็นเอกสารส่วนกลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์

1.3  การจัดเก็บและรักษาเอกสาร 

- เก็บส าเนาเอกสารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ หนังสือภายใน

และภายนอก ค าสั่ง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ โดยคัดแยกเอกสารตามหมวดหมู่หนังสือ 

- คุมลงในสมุดทะเบียนรับ – ส่ง หนังสอืราชการ ทั้งภายในและภายนอก ตาม

หมวดหมู่หนังสือ

- จัดเก็บส าเนาเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมูห่นังสือ

- เก็บส าเนาเอกสาร หนังสือภายใน ภายนอก ค าสั่ง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ลงใน

ลงในฐานข้อมูลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

- เก็บส าเนาเอกสารหนังสือเวียน

- ตรวจค้นเอกสาร

- ขอท าลายเอกสารราชการ

1.4  งานประชุมและพิธีการ 

- จัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์ 

- จัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

- ท าหนังสือเชิญประชุม

- เข้าร่วมประชุมเพื่อจดบันทึกรายงานการประชุม

- เรียบเรียงรายงานการประชุมเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป



3

1.5  งานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

- จัดท าหนังสอืขออนุมัตโิครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

- ประสานผูร้ับทุนเพื่อท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

- จัดเก็บส าเนาเอกสารการวิจัยและงานสร้างสรรค์

1.6  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานรว่มกันหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 

- งานประกันคุณภาพการศกึษา

- กิจกรรม 5 ส.

- งานอื่นๆที่คณบดีมอบหมาย

2. ผลส าเร็จของงานหรอืความก้าวหน้าของงานตามข้อที่ 1 ในช่วงระยะเวลาของการประเมิน : โปรด

ระบุผลส าเร็จของงานที่ส าคัญหรอืผลงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามที่ระบุในข้อ 1 

ในช่วงการประเมิน 

2.1  รับ-ส่ง หนังสือราชการ 

- มีหลักฐานหรือเอกสารที่สามารถตรวจสอบการค้นหนังสอืจากทะเบียนรับ-ส่งและแฟ้ม

จัดเก็บรายงานหนังสือรับเข้าและส่งออก 

2.2 ร่างโต้ตอบหนังสือ และพิมพ์เอกสาร 

- มีส าเนาเอกสารที่ได้ด าเนินการร่างและพิมพ์ ทั้งเอกสารภายใน ภายนอก ค าสั่ง ประกาศ

ระเบียบ และเอกสารต่าง ๆ 

2.3  การจัดเก็บและรักษาเอกสาร 

- มีส าเนาเอกสารหนังสือภายในและภายนอก ค าสั่ง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ โดยคัด

แยกเอกสารออกเป็นหมวดหมู่ 

- มีสมุดทะเบียนรับ-ส่ง หนังสอืราชการ ทั้งภายในและภายนอก ค าสั่ง ประกาศ และ

ระเบียบ 

- มีตู้เก็บส าเนาเอกสารทั้งภายในและภายนอกเข้าแฟ้ม โดยแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่
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- มีหลักฐานการเก็บส าเนาเอกสาร หนังสือภายใน ภายนอก ค าสั่ง ประกาศ ลงในฐานขอ้มูล

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ โดยจัดเก็บเป็นไฟล์ PDF โดยแยกเป็น Folder ต่าง ๆ 

- มีแฟ้มเก็บส าเนาเอกสารหนังสือเวียน และสามารถสืบค้นและขอท าลายเอกสารได้เมื่อครบ

ก าหนด 

2.4  งานประชุมและพิธีการ 

- จัดท าหนังสอืเชญิประชุม ระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้เข้าประชุมทราบก่อนมี

การประชุม หลังจากการประชุมจัดท ารายงานการประชุมทุกครั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.5  งานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

- มีส าเนาเอกสารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถตรวจสอบได้

2.5  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาในองค์ประกอบที่ 4 ของคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- ปฏิบัติงานรว่มกันหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นภายในคณะ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ ของใช้ที่ท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ 

1.งานธุรการ

(การเสนอหนังสือรับภายใน/รับภายนอก) 

 
 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 

รับหนังสือจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
มหาวิทยาลัยพะเยา

ส่งเอกสาร

น าเสนอคณบดี 

ส่งมอบให้กับเจ้าของเรื่อง / ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ธุรการลงคุมหนังสือ 

สแกนเป็น ไฟล์ PDF 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ 
(การเสนอหนังสือรับภายใน/ภายนอก) 

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียด ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 รับหนังสือจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

10 นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช 
 แสงจันทร์ 

2 ลงทะเบียนรับหนังสือ 10 นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช 
 แสงจันทร์ 

3 เสนอแฟ้มต่อคณบดีเพ่ือ
พิจารณา 

10-20  นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช 
 แสงจันทร์ 

4 ลงคุมหนังสือ 10 นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช 
 แสงจันทร์ 

5 สแกนเก็บหนังสือเป็นไฟล์ 
PDF 

10 -20 นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช 
 แสงจันทร์ 

6 ส่งเอกสารคืนให้กับงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

10 นาที งานธุรการ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ 

2.งานธุรการ

(การเสนอหนังสือส่งภายใน/ภายนอก) 

 
 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

หน่วยงานจัดท าหนังสือส่งภายใน/ภายนอก 
มหาวิทยาลัยพะเยา

ส่งเอกสาร

น าเสนอคณบดีเพ่ือลงนาม 

ส่งมอบให้กับเจ้าของเรื่อง 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของหนังสือ

ส่งหนังสือให้แก่
หน่วยงานภายใน

เพ่ือด าเนินการแก้ไข

ออกเลขหนังสือ 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ 
(การเสนอหนังสือส่งภายใน/ส่งภายนอก) 

 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียด ช่วงเวลา

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าหนังสือส่งภายใน/ส่ง
ภายนอก 

20 นาที หน่วยงานภายใน
คณะ 

เจ้าของเรื่อง 

2 ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ 

10 นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช  
 แสงจันทร์ 

3 น าเสนอคณบดีเพ่ือลงนาม 10 นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช  
 แสงจันทร์ 

4 ออกเลขหนังสือ 10 นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช  
 แสงจันทร์ 

5 ส่งมอบเจ้าของเรื่องเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

10 นาที งานธุรการ เจ้าของเรื่อง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



9

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการด าเนินงานเลขานุการ 

3. งานประชุม
การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดท าหนังสือเชิญประชุม ระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมเป็น

ไฟล์ PDF

ส่งรายงานการประชุมให้ผู้เสนอวาระ 

ด าเนินการจัดประชุม พร้อมบันทึก

รายงานการประชุม 

ตรวจสอบ 

ด าเนินการตามมติที่ประชุม ติดตาม
รายงานผลการด าเนินการ 

ตามมติที่ประชุม 

สรุปรายงานการประชุม 

ด าเนินการแก้ไข 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขานุการ 
(งานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ) 

 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียด ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม  10  นาที งานที่เก่ียวข้อง นางสาวปิยะนุช  
 แสงจันทร์ 

2 จัดเตรียมการประชุม การจัด

วาระการประชุม การจัดท า

เอกสารประกอบวาระการ

ประชุมเป็นไฟล์ สถานที่ 

รวมทั้งการเตรียมการรับรอง  

ต่าง ๆ 

10-20  นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช  
 แสงจันทร์ 

3 บันทึกรายงานการประชุม       ตามเวลาประชุม งานธุรการ นางสาวปิยะนุช  
 แสงจันทร์ 

4 สรุปรายงานการประชุม 1 วัน งานธุรการ นางสาวปิยะนุช  
 แสงจันทร์ 

5 ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
และติดตามรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
 

1-2 วัน งานเกี่ยวข้อง เจ้าของเรื่อง 

6 จัดเก็บเอกสารแฟ้มการ
ประชุมให้มีการต่อเนื่องและ
สะดวกในการค้นหา 
 

10 นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช  
 แสงจันทร์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการด าเนินงานเลขานุการ 
 

4. งานประชุม 
การจัดการประชุมในวาะพิเศษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

เจ้าของเรื่อง ส่งรายละเอียด 
เกี่ยวกับการประชุม 

ด าเนินการจัดท าร่าง  

หนังสือเชิญประชุม 

ตรวจสอบ 

เจ้าของเรื่องลงนาม 

 

ส่งร่างหนังสือเชิญประชุม 
ให้เจ้าของเรื่อง 

ด าเนินการแก้ไข 

เวียนแจ้งหนังสือเชิญประชุม 
ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ 
(งานประชุมในวาระพิเศษ) 

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียด ช่วงเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งรายละเอียด 
เกี่ยวกับการประชุม 

10-20 นาที งานที่เก่ียวข้อง เจ้าของเรื่อง 

2. จัดท าร่างหนังสือเชิญประชุม 10-20  นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช 
 แสงจันทร์ 

3. ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ 

เจ้าของเรื่องเพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

10-20  นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช 
 แสงจันทร์ 

4. ให้เจ้าของเรื่องลงนามใน 
หนังสือเชิญประชุม 

10-20  นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช 
 แสงจันทร์ 

5. เวียนแจ้งเชิญเข้าร่วมการ
ประชุม 

10-20  นาที งานธุรการ นางสาวปิยะนุช 
 แสงจันทร์ 



ภาระงาน 

นักวิชาการศึกษา 

(กิจการนิสิต) 



ขั้นตอน ขอลาออกจากการศึกษา 

ของนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ ในการเดนิเอกสารขออนุมตัิเกีย่วกบัตัวนิสิต 

งานทะเบียน 
 กองบริการการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

ค าส่ัง 
มหาวทิยาลัย 

นิสิตฯ 
-แบบค าร้อง ขอลาออก
-ค ายนิยอมจากผู้ปกครอง

นักวชิาการศึกษา 
(ฝ่ายวชิาการฯ พีตุ๊่กตา) 

เสนอแฟ้ม  ให้เลขาฯ 
ด าเนินการต่อ 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาฯ 
เห็นควร / ไม่เห็นควร 

รองฯ คณบดี ฝ่ายวชิาการ 
ตรวจสอบ 

คณบดี 
พจิารณา  เซ็นอนุมัติ 

งานคอมพวิเตอร์ 



ขั้นตอน ขอย้ายคณะ / สาขาวชิาเรียน 

ของนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ ในการเดนิเอกสารขออนุมตัิเกีย่วกบัตัวนิสิต 

นิสิตฯ 
-กรอกแบบค าร้อง ขอย้ายออก

นักวชิาการศึกษา 
(ฝ่ายวชิาการฯ พีตุ๊่กตา) 

เสนอแฟ้ม  ให้เลขาฯ 
ด าเนินการต่อ 

-อาจารย์ทีป่รึกษา  (สังกดัเดิม)
-หัวหน้าสาขา

เห็นควร / ไม่เห็นควร 

รองฯคณบดี ฝ่ายวชิาการ 
ตรวจสอบ 

หัวหน้าสาขา เจ้าของรายวชิา
(สังกดัใหม่) 

คณบดี 
(สังกดัใหม่) 

ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

ค าส่ัง 
มหาวทิยาลัย 

คณบดี 
พจิารณา  เซ็นอนุมัติ 

งานคอมพวิเตอร์ 
ด าเนินการ 



ขั้นตอน  ขอลาป่วย ลากจิ 
ของนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ ในการเดนิเอกสารขออนุมตัิเกีย่วกบัตัวนิสิต 

 

 

 

 

นิสิตฯ 
-แบบค าร้องทัว่ไป

ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
เห็นควร / ไม่เห็นควร 

อาจารย์ประจ ารายวชิา 
พจิารณา / รับทราบ



ขั้นตอน ขอถอนรายวชิา 
ของนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ ในการเดนิเอกสารขออนุมตัิเกีย่วกบัตัวนิสิต 

นิสิตฯ 
-แบบค ำร้อง ขอถอนรำยวิชชำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
เห็นควร / ไม่เห็นควร 

งานทะเบียน 
กองบริการศึกษา 

อำจำรย์ผู้สอน 
ลงนำมทรำบ 

นักวชิาการศึกษา 
(ฝ่ายวชิาการฯ พีตุ๊่กตา) 

รองฯคณบดี ฝ่ายวชิาการ 
ตรวจสอบ 



ขั้นตอน ขอเพิม่รายวชิาหลงัก าหนด 

ของนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ ในการเดนิเอกสารขออนุมตัิเกีย่วกบัตัวนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตฯ 
 -แบบค าร้อง ขอเพิม่รายวชิา 
 

นักวชิาการศึกษา 
(ฝ่ายวชิาการฯ พีตุ๊่กตา) 

 

เสนอแฟ้ม  ให้เลขาฯ 
ด าเนินการต่อ 

 

รองคณบดี (ฝ่ายวชิาการ) 
ตรวจสอบ 

 

คณบดี 
พจิารณา  เซ็นอนุมัติ 

 

งานทะเบียน 
กองบริการศึกษา 

 
 

ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

 

ค าส่ัง 
มหาวทิยาลัย 

 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
เห็นควร / ไม่เห็นควร 

 

งานคอมพวิเตอร์ 
ด าเนินการ 

 



ขั้นตอน ขอคนืสภาพการเป็นนิสิต 

ของนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ ในการเดนิเอกสารขออนุมตัิเกีย่วกบัตัวนิสิต 

นิสิตฯ 
-แบบค าร้อง ขอคืนสภาพเป็นนิสิต

นักวชิาการศึกษา 
(ฝ่ายวชิาการฯ พีตุ๊่กตา) 

เสนอแฟ้ม  ให้เลขาฯ 
ด าเนินการต่อ 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 เห็นควร / ไม่เห็นควร 

คณบดี 
พจิารณา  เซ็นอนุมัติ 

งานทะเบียน 
กองบริการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

ค าส่ัง 
มหาวทิยาลัย 

งานคอมพวิเตอร์ 
ด าเนินการ รองคณบดี  (ฝ่ายวชิาการ) 

ตรวจสอบ 



ขั้นตอน ขออนุมตัิเทียบรายวชิา 
ของนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ ในการเดนิเอกสารขออนุมตัิเกีย่วกบัตัวนิสิต 

นิสิตฯ 
-แบบค าร้อง ขอเทียบรายวชิา

นักวชิาการศึกษา 
(ฝ่ายวชิาการฯ พีตุ๊่กตา) 

เสนอแฟ้ม  ให้เลขาฯ 
ด าเนินการต่อ 

อาจารย์ทีป่รึกษา (ทีสั่งกดั) 
 เห็นควร / ไม่เห็นควร 

คณบดี  (ทีสั่งกดั) 
พจิารณา  เซ็นอนุมัติ 

หัวหน้าสาขา เจ้าของรายวชิา 
คณะเจ้าของรายวชิา 

คณบดี 
เจ้าของรายวชิา 

งานทะเบียน 
กองบริการการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

รองคณบดี  (ฝ่ายวชิาการ) 
ตรวจสอบ 

ค าส่ังมหาวทิยาลัย 

งานพฒันาวชิาการ 
ด าเนินการ 



ขั้นตอน ขอเทียบโอนรายวชิา 
ของนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ ในการเดนิเอกสารขออนุมตัิเกีย่วกบัตัวนิสิต 

นิสิตฯ 
-แบบค าร้อง ขอเทียบโอนรายวชิา

นักวชิาการศึกษา 
(ฝ่ายวชิาการฯ พีตุ๊่กตา) 

เสนอแฟ้ม  ให้เลขาฯ 
ด าเนินการต่อ 

รองคณบดี   (ฝ่ายวชิาการ) 
ตรวจสอบ 

คณบดี  (ทีสั่งกดั) 
พจิารณา  เซ็นอนุมัติ 

หัวหน้าสาขา เจ้าของรายวชิา 
คณะเจ้าของรายวชิา 

คณบดี 
เจ้าของรายวชิา 

งานทะเบียน 
กองบริการการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

อาจารย์ทีป่รึกษา  (ทีสั่งกดั) 
เห็นควร / ไม่เห็นควร 

ค าส่ัง 
มหาวทิยาลัย 



ขั้นตอน ขอลาพกัการศึกษา 
ของนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ ในการเดนิเอกสารขออนุมตัิเกีย่วกบัตัวนิสิต 

นิสิตฯ 
-แบบค าร้อง ขอลาพกัการศึกษา

-ค ายนิยอมจากผู้ปกครอง

นักวชิาการศึกษา 
(ฝ่ายวชิาการฯ พีตุ๊่กตา) 

เสนอแฟ้ม  ให้เลขาฯ 
ด าเนินการต่อ 

รองคณบดี  (ฝ่ายวชิาการ) 
ตรวจสอบ 

คณบดี 
พจิารณา  เซ็นอนุมัติ 

งานทะเบียน 
กองบริการศึกษา 

งานคอมพวิเตอร์ 
ด าเนินการ 

ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

ค าส่ัง 
มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
เห็นควร / ไม่เห็นควร 



ขั้นตอน  

ขอยืน่ส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
นิสิตฯ 

แบบค าร้อง 
ขอยืน่ส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 

นักวชิาการศึกษา 
(ฝ่ายวชิาการฯ พีตุ๊่กตา) 

เสนอแฟ้ม  ให้เลขาฯ 
ด าเนินการต่อ 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
เห็นควร / ไม่เห็นควร 

คณบดี 
พจิารณา  เซ็นอนุมัติ 

งานทะเบียน 
กองบริการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

ค าส่ัง 
มหาวทิยาลัย 

รองคณบดี  (ฝ่ายวชิาการ) 
ตรวจสอบ 

งานคอมพวิเตอร์ 
ด าเนินการ 



ภาระงาน 

นักวิชาการศึกษา 

(บริการการศึกษา) 



1

ของแต่ละหน่วยงาน 

หน่วยงานกองบริการการศึกษา (กองบริการการศึกษา) 

ขั้นตอนการขอจองห้องเรียน 

1.ผูต้้องการจองห้อง ตรวจสอบหอ้งเรียนว่างผ่านทาง www.reg.up.ac.th

2.กรอกแบบฟอร์มการจองหอ้งเรียน

3.ส่งที่นักวิชาการศกึษาคณะ

4.นักวิชาการศกึษาคณะ สง่ไปยังกองบริการการศึกษา



2

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

(อาจารย์ผูส้อน , จ านวนนิสิต , เวลาเรียน , หอ้งเรียน และเพิ่มรหัสหลักสูตรนิสิต) 

1.นิสติติดตอ่อาจารย์ผู้สอน

2. อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา (UP๒๐)

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 

3. เมื่อคณบดีเห็นชอบ นักวิชาการศกึษาคณะส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา

(UP๒๐) ไปยังกองบริการการศกึษา 



3

ขั้นตอนการขอเปิดรายวชิา/หมู่เรียน (เพิ่ม) 

 

1.นิสติติดตอ่กับอาจารย์ผู้สอน

2. อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/หมูเ่รียน (UP๒๑)

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีตน้สังกัดรายวิชา 

3. เมื่อคณบดีเห็นชอบ นักวิชาการศกึษาคณะส่งแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/หมูเ่รียน

(UP๒๑) ไปยังกองบริการการศกึษา 



4

ขั้นตอนการขอปิดรายวิชา 

 

 

 

หมายเหตุ ** การปิดรายวิชา จะต้องไม่มีนิสติลงทะเบียนค้างอยู่ในรายวิชาที่ขอปิด หากจะปิดต้องให้

นิสติที่ลงทะเบียนค้างอยู่ ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ก่อน 

1.อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการขอปิดว่ามีนิสติลงทะเบียนเรียนค้าง

ในรายวิชาที่ขอปิดหรอืไม่ 

2. อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มขอปิดรายวิชา (UP๒๒)

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีตน้สังกัด 

3. เมื่อคณบดีเห็นชอบ นักวิชาการศกึษาคณะส่งแบบฟอร์มขอปิดรายวิชา (UP๒๒)

ไปยังกองบริการการศึกษา 



5

ขั้นตอนการยื่นค าร้องของนิสิต 

1. นิสิตพิมพ์ค าร้องจากระบบ

แบบฟอร์มค าร้องตา่งๆ นสิิตสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.does.up.ac.th/Student_Download.aspx

2 นิสติน าค าร้องที่พิมพ์  เสนอตามขั้นตอนในแบบค าร้อง 

3. สิตยื่นค ารอ้งตอ่งานทะเบียน

http://www.does.up.ac.th/Student_Download.aspx


6

ขั้นตอนการส่งผลการเรียน 

 

1.อาจารย์บันทึกคะแนน

2. อาจารย์ตัดเกรด และพิมพ์ใบแจ้งผลการเรียนรายวิชา

3. พิจารณาผลการเรียน โดยผ่านหัวหน้าสาขาและคณบดี

5. นักวิชาการศกึษาคณะ รวบรวมผลการเรียน และท าบันทึกข้อความส่งไปยัง

กองบริการการศกึษา 

4. ส่งแบบรายงานผลการเรียนมายังนักวิชาการศกึษาคณะ



ภาระงาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 การด าเนนิการของส่วนงานนโยบายและแผน  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

ด าเนนิการเกี่ยวกับแผนงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาของคณะ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน การ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิยาลัย จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลงบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดนิ ประสานงาน

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีใหส้อดคล้องกับงบประมาณประจ าปี  จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ  การเสนอเพิ่ม  ยกเลิกและปรับปรุงโครงการ

ในแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ  ประสานงานและด าเนินงานตามขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ

โครงการ  สง่รายงานความก้าวหน้าโครงการ  สรุปโครงการ ขออนุมัติกิจกรรม ตามโครงการใน

แผนปฏบิัติการประจ าปี 

ด าเนนิการเกี่ยวกับงบประมาณ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิประจ าป ีการจัดท า

งบประมาณรายได้คณะ (โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล) การจัดท าประมาณการรายรับ การจัดสรร

งบประมาณการรายรับ การท าการส ารวจความต้องการใช้งบประมาณทั้งระดับสาขาและระดับ

คณะเพื่อจัดท าค าของบประมาณเงนิรายได้ประจ าปีทีต่้องใช้จ่าย จัดท าค าของบประมาณแผ่นดนิ

ราย 5 ปี  วิเคราะห์งบประมาณ น าเสนอผู้บริหารเพื่อพจิารณา จัดท าการคุมงบประมาณรายได้ 

งบประมาณแผ่นดินคณะ จัดท าผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปรีายไตรมาส จัดท าการโอนย้าย

งบประมาณคณะใหส้อดคล้องกับการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะ 

ด าเนนิการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ CUPT QA ,  

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA  ด าเนินงานและเตรียม

เอกสารการประชุมการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ  พร้อมทัง้จัดท ารายงานการประชุม

การประกันคุณภาพการศึกษา  ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลการประกันคณุภาพระดับคณะ 

และระดับหลักสูตร  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

และระดับหลักสูตร ด าเนินการประสานคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

คณะและระดับหลักสูตร และด าเนินการจัดการประเมนิการประกนัคณุภาพการศึกษาระดับคณะ

และระดับหลักสูตร  พร้อมทั้งเป็นเลขาณุการคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดท า

รายงานการประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษาท้ะงระดับคณะและระดับหลักสูตร ด าเนินการ



กรอกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร ในระบบ UPQA ของ

มหาวิทยาลัย และใน CHEQA ONLINE ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ภารกิจของส่วนงานนโยบายและแผน 

1. งานจัดท าแผนพัฒนาคณะตามแผนแมบ่ทของมหาวิทยาลัย

2. งานจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงินของคณะ

3. งานจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีของคณะ

4. งานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ และรายงานผลการด าเนินงานตาม

ตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ์คณะ

5. งานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร และรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏบิัติการคณะ

6. การจ าท าค าขออนุมัติเสนอเพิ่ม,ยกเลิกและปรับปรุงโครงการในแผนปฏิบัติการประจ า

ปีงบประมาณ

7. ประสานงานและด าเนินงานตามขัน้ตอนการเสนอขออนุมัติ  สง่รายงานความก้าวหน้า

สรุปโครงการ  และขออนุมัติกิจกรรม ตามโครงการในแผนปฏิบตัิการประจ าปี

8. งานจัดท าสรุปสถานะโครงการในแผนปฏบิัติการประจ าปี พร้อมสรุปค่าใช้จา่ย

งบประมาณในโครงการ

9. การจัดท าการส ารวจการใช้งบประมาณทั้งระดับสาขาและระดับคณะส าหรับ

ปีงบประมาณถัดไป

10. การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงินรายได้

11. งานวิเคราะห์งบประมาณ น าเสนอผู้บริหารเพื่อพจิารณา

12. งานคุมงบประมาณรายได้ งบประมาณแผน่ดินคณะ

13. งานจัดท ารายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี รายไตรมาส

14. งานจัดท าการโอนย้ายงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดนิคณะ

15. งานจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ

16. การจัดท ารายงานประจ าปีของคณะ

17. งานจัดการประชุมเตรยีมเอกสารจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมการประกัน

คุณภาพการศึกษา

18. ประสานงานรวบรวมขอ้มูลและเตรียมข้อมูลการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร

19. งานข้อมูลเพื่อสรุปผลการด าเนินงานของคณะเพื่อจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ



20. ประสานงานคณะกรรมการการประเมินการกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและ

ระดับหลักสูตร

21. ท าหน้าที่เป็นเลขาณุการคณะกรรมการการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับคณะและ

ระดับหลักสูตร

22. งานจัดท ารายงานการประเมนิจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับ

คณะและระดับหลักสูตร

23. งานกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตรในระบ

UPQA และระบบ CHEQA ONLINE

24. งานอื่นๆที่คณบดมีอบหมาย

ข้อมูลส าหรับเผยแพร่งานแผน 

ข้อมูลที่ต้องแชร ์

1. ข้อมูลแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ คณะสถาปัตย์ฯ

2. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ัดแผนกลยทุธ์ ประจ าปีงบประมาณ คณะสถาปัตย์ฯ

3. ข้อมูลแผนปฎิบัติการตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ  คณะสถาปัตย์ฯ

4. ข้อมูลผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ คณะสถาปัตย์ฯ

5. ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฎิบัติการประจ าปี พร้อมสรุปค่าใช้จา่ย

งบประมาณโครงการ

6. แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการและกิจกรรม,  ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ, ขอสง่

สรุปโครงการ

7. แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณระดับสาขาและระดับคณะส าหรับปงีบประมาณถัดไป

8. ข้อมูลผลการใช้จา่ยงบประมาณ  รายไตรมาส

9. ข้อมูลผลการการใช้จ่ายค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าพาหนะ (Block Grant) บุคลากร

10. รายงานการประเมนิตนเองการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA

11. รายงานการประเมนิตนเองการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ  CUPT QA

12. รายงานผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA

13. รายงานผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  CUPT QA



14. รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศกึษา

ขั้นตอนการด าเนินงานการเสนอโครงการตามแผนปฏบิัติการ 

1. ขั้นตอนการเสนอกิจกรรมเข้าโครงการในแผนปฎิบัติการเพื่อบรรจุโครงการในแผนปฎิบตัิ

การประจ าปีงบประมาณ

2. ขั้นตอนการเสนอโครงการเขา้ในแผนปฏิบตัิการประจ าปี

3. ขั้นตอนการเสนอโครงการนอกแผนปฎบิัติการประจ าปี

4. ขั้นตอนการขออนุมัติด าเนินโครงการและข้ันตอนการด าเนินงาน

5. ขั้นตอนการสง่สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

แนวปฏิบัตสิ าหรับนักวเิคราะห์นโยบายและแผน ของคณะ / กอง / วทิยาลัย / ศูนย์ 

ด้านงบประมาณ 

เมื่อไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณแล้ว  ใหด้ าเนินการดังนี ้

1. ให้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละรายการ  เช่น

1.1 คา่เดินทางไปราชการ
1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
1.3 ค่าตอบแทนและคา่ใช้จา่ยอาจารย์พิเศษ
1.4 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน
1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

1.6 ค่าสอนเกนิภาระงานสอน
1.7 โครงการต่าง ๆ
1.8 ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ

2. ค่าใช้จา่ยทุกรายการที่เกิดขึน้ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่คณะ /

กอง ไดร้ับจัดสรร

3. ให้ด าเนินการคุมยอดงบประมาณ การใช้จ่าย ในแต่ละรายการ เพื่อให้การเบิก

จ่ายเงนิงบประมาณของคณะ / กอง เป็นไปตามแผนทีต่ั้งไว้



4. สรุปผลการเบิก – จ่าย งบประมาณในแต่ละเดือน / ไตรมาส

ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ( โครงการในแผน) 

1. แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยพะเยา

ให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผ่าน

การพิจารณาจากหน่วยงาน  

2. การขออนุมัติด าเนินการตามแผน

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการจัดท ารายละเอยีดโครงการตามฟอร์มการ

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยเสนอขออนุมัติต่อผู้บรหิาร

สูงสุดของหน่วยงาน ยกเว้น  โครงการที่มียอดงบประมาณสูงกว่าอ านาจของผูบ้ริหารสูงสุดของ

แต่ละหน่วยงาน ใหเ้สนอขออนุมัติต่ออธกิารบด ีทั้งนี้รายละเอียดการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณให้

เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3. การขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการประจ าปี

การปรับ และ/หรือ เปล่ียนแปลงแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานต่างๆ 

ด าเนินการได้โดยอ านาจของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ยกเว้น โครงการที่มยีอดงบประมาณสูง

กว่าอ านาจของผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน ให้เสนอขออนุมัติต่ออธกิารบดี ( งบประมาณที่

จะปรับเปล่ียนใหอ้ยู่ในวงเงนิที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรแล้ว ) 

4. การขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่ในแผนปฏบิัติการประจ าปีเพ่ิมเติม

หน่วยงานที่ประสงค์จะเพิ่มโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 

สามารถด าเนินการขออนุมัติ โดยผ่านกองแผนงานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ตอ่ไป ( 

งบประมาณที่จะใช้ให้อยู่ในวงเงินที่หน่วยงานไดร้ับการจัดสรรแล้ว ) 

5. การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

ให้ทุกหน่วยงานรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการ

ประจ าปีของแต่ละหน่วยงานไปยังกองแผนงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อรายงาน

ผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย   



6. ค าอธิบายรหัสโครงการ การน าหนดรหัสโครงการให้ก าหนดรหัสโครงการ

โดยการใช้ชื่อย่อของหน่วยงานเป็นอักษรย่อ 2 หรือ 3 ตัว ตามด้วย รหัสหน่วยงานย่อย และล าดับ

ที่ของโครงการ/กิจกรรม เช่น กผง.5303001  

อักษร กผง.      หมายถึง  กองแผนงาน 

( ชื่อย่อของหน่วยงาน 2 หรือ 3 ตัวอักษร) 

ตัวเลข 2 ตัวแรก  หมายถึง  ปีงบประมาณ 

ตัวเลข 2 ตัวกลาง หมายถึง ล าดับที่ของหน่วยงานภายในคณะ 

/ วิทยาลัย / กอง / ศูนย์ ( 03  หมายถึง งานวจิัย

สถาบัน ) 

ตัวเลข 3 ตัวสุดท้าย  หมายถึง ล าดับที่ของโครงการ 

( 001  หมายถึง ล าดับที่ 1 ) 



1.ขั้นตอนการเสนอกิจกรรมเข้าโครงการในแผนปฏบิัติการประจ าปี

 

 

 

 

 

 

บรรจุกิจกรรมในโครงการตาม

แผนปฏบิัติการประจ าปี ในส่วน

ของรองคณบดทีี่รับผิดชอบ 

จัดท าเอกสารเสนอกิจกรรมตามแบบฟอรม์ของคณะ 

เสนอเอกสารใหร้องคณบดี/ผู้ช่วยคณบดทีี่

เก่ียวข้องกับลักษณะพันธกิจของโครงการเพื่อ

พจิารณา(วเิคราะห์  จดักลุม่  บรูณาการ และ

ตรวจสอบความเช่ือมโยง) 

เหน็ชอบ 

ปรับปรุง(โดยผู้รับผิดชอบโครงการ) 

ไม่เหน็ชอบ 



2.ขัน้ตอนการเสนอโครงการเข้าในแผนปฏบิัติการประจ าป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผนบรรจุเขา้ในแผนปฏบิัติการประจ าปี 

และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบ

แผนปฏบิัติการฯ  ของกองบริหารงานวิจยัฯ 

จัดท าเอกสารเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของคณะ 

ไม่เหน็ชอบ 

ปรับปรุง 

เหน็ชอบ 

เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ

พิจารณาในการจัดท าแผนปฏบิตัิการประจ าป ี



3.ขั้นตอนการเสนอโครงการนอกแผนปฏบิัติการประจ าปี

งานนโยบายและแผนบรรจุเขา้ในโครงการ

นอกแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

ไมเ่หน็ชอบ 

ปรับปรุง 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ

พิจารณาบรรจุเข้าเป็นโครงการนอกแผนฯ 

จัดท าเอกสารเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของคณะ 

เสนอเอกสารใหร้องคณบด/ีผู้ช่วยคณบดทีี่

เก่ียวข้องกับลักษณะพันธกิจของโครงการเพื่อ

พิจารณา 



4.ขั้นตอนการขออนุมัติด าเนินโครงการและขั้นตอนการด าเนินงาน

 

 

 

ผูร้ับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกขออนุมัตโิครงการพร้อมแบบเสนอโครงการโดยขอรหัสโครงการ

ไดท้ี่งานนโยบายและแผน 

ผูร้ับผิดชอบโครงการจัดสง่บันทึกขออนุมัตโิครงการพร้อมแบบเสนอโครงการและไฟลแ์บบเสนอโครงการ 

งานนโยบายและแผนจัดเกบ็เอกสาร,ไฟล์และบันทกึขอ้มูล 

คณบดี  อนุมัต ิ

ถ้ามีการยืมเงินหรือขอเบิกเงิน ผูร้ับผิดชอบ

โครงการ เสนอบันทึกขออนุมัตคิ่าใช้จา่ยและ

บันทึกขออนุมัตยิืมเงิน พรอ้มแนบเอกสารเสนอ

โครงการ         

คณบดี  อนุมัต ิ

ผูร้ับผิดชอบโครงการ จัดสง่บันทึกขอนุมัติ

ค่าใช้จา่ยและบันทกึขออนมุัตยิืมเงิน พร้อมแนบ

เอกสารเสนอโครงการ  และเอาสารการยืมเงิน

เบิกเงิน อื่นๆให้การเงิน  เพื่อด าเนินงานตาม

ระบบ ERP และระเบียบการคลัง 

ให้งานนโยบายและแผนตัดงบประมาณและ

น าเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ 

ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

ด าเนินการตามแผนงาน 

ระหว่างด าเนินการถ้ามีการแก้ไขรายละเอียด

โครงการ  ผู้รับผดิชอบโครงการ  เสนอบันทกึ

ขอส่งรายงานความก้าวหนา้โครงการพร้อม

แบบเสนอโครงการฉบับปรับปรุง 

ผูร้ับผิดชอบโครงการจัดสง่บันทึกขอส่งรายงาน

ความก้าวหนา้โครงการพร้อมแบบเสนอ

โครงการฉบับปรับปรุง และไฟล ์

งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน

จัดเก็บเอกสาร,ไฟล์และบนัทึกข้อมูล,ท าเสนอ

(การขอเพ่ิม ยกเลกิ และปรับปรุงโครงการ) 

สภามหาวทิยาลัยต่อไป ตามระเบียบแผนปฏบิัติ

การของ กองบริหารงานวจิัยฯ 

คณบดี  รับทราบ 



ขั้นตอนการส่งสรุปผลการด าเนนิโครงการ 

 เมื่อครบก าหนดสง่โครงการตามแผนงานที่

ก าหนด เสนอบันทึกขอสง่สรุปโครงการ 

รายละเอียดโครงการ พรอ้มCD สรุปโครงการ 

คณบดี  รับทราบ 

ผูร้ับผิดชอบโครงการจัดสง่บันทึกขอส่งสรุปโครงการ

รายละเอียดโครงการ พรอ้มCD สรุปโครงการ 

งานนโยบายและแผนจัดเกบ็เอกสาร,ไฟล์ และบันทึกข้อมูล และเสนอรายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฏบิัติการ รอบ 6เดอืนและ12 เดอืน(ขึ้นอยู่

กับรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ)ใหส้ภามหาวทิยาลัยต่อไป  ตาม

ระเบียบแผนปฏบิัตกิารของกองบริหารงานวจิัย  

ถ้ามีการยืมเงินหรือเบิกเงนิ  ผูร้ับผิดชอบโครงการตอ้ง

เคลียร์เงินยืม เอกสารเบกิเงินตามก าหนดเวลา  ที่การเงิน

(สอบถามรายละเอียดที่การเงิน) 



ภาระงาน 

นักวิชาการพัสด ุ



1. การจัดซื้อ (การติดต่อกับทางร้านค้า/บริษัท ต้องเป็นระบบเงนิเชื่อเท่าน้ัน )

เอกสารที่ใช้ 

1) กรณีที่รา้นเคยติดตอ่จัดซื้อจัดจา้งกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ต้องแนบส าเนาร้านค้า

หรอืบริษัท แต่หากร้านค้า/บริษัท ท าการจัดซื้อกับทางมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกต้อง

เตรียมเอกสารคือ

- ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนการค้า+ประทับตราร้าน+เซ็นรับรองส าเนา

- ส าเนาบัตรประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนาม (เจ้าของร้าน)

2) ใบเสนอราคาของรา้น พรอ้มใบเสนอราคาของร้านคู่เทียบ + ประทับตราร้าน+เซ็น

รับรองส าเนา (หากร้านค้า/บริษัท ไม่มีตราประทับให้เขียนว่าไม่มีตราประทับพร้อมเซ็น

รับรองมาด้วย)

3) ใบส่งของของร้านค้า (จะได้รับ ณ วันที่ร้านค้า/บริษัท มาส่งของที่คณะฯ)

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) ติดตอ่กับทางร้านค้าว่า มคีรุภัณฑ์หรอืวัสดุ ที่เราต้องการหรอืไม่ จากนั้นแจง้เอกสารที่

ทางคณะฯหรอืมหาวิทยาลัยต้องการ โดยเฉพาะใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ให้แก่ทาง

ร้านค้า/บริษัททราบ หากสามารถด าเนินการให้ได้ ใหแ้จ้งเจา้หน้าที่พัสดุ

2) เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนนิการตรวจสอบ Profile ของร้านค้า/บริษัทว่า เคยมีประวัติการ

จัดซื้อจัดจ้างกับทางมหาวิทยาลัยแล้วหรอืไม่ หากยังไม่มี ต้องขอเอกสารที่กล่าวมา

เบือ้งตน้ ซึ่งจะต้องส่งให้กับทางหน่วยงานพัสดุกลาง ด าเนินการ Key ข้อมูลของรา้นค้าเข้า

ในระบบก่อนจงึจะท าการจัดซือ้ได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วันท าการ

3) เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าใบจัดซือ้จัดจา้ง โดยเสนอต่อคณบดีเพื่ออนุมัติ และรองคณบดี

ฝา่ยบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งในใบจัดซื้อจัดจ้างจะต้องระบุ

- จัดซื้อ อะไร / ให้ใคร / ความจ าเป็นในการจัดซื้อ เพื่อใช้ในส่วนงานใด

- รายการวัสดุหรอืครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ / จ านวนหนว่ย / จ านวนเงิน / ยอดเงินรวม

- รายชื่อคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุมีใครบ้าง

โดยก่อนที่จะมีการเสนอแก่รองคณบดีฝ่ายบริหารและคณบดี จะต้องให้นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนของคณะฯ เป็นผู้ตัดงบประมาณ ตามที่ขอมาก่อน

4) หากมีข้อมูลของร้านในระบบ ERPเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าที่พัสดุจะด าเนินการจัดซื้อใน

ระบบ ERP แล้วด าเนินการ Print เอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

- เอกสารใบสั่งซื้อ : เอกสารนีเ้มื่อ Print ออกจะต้องเสนอต่อคณบดี และให้ร้านค้า

เซ็นเอกสารพร้อมประทับตราร้าน เพื่อเป็นหลักฐานหรือสัญญาในการสั่งซือ้



- เอกสารใบตรวจรับพัสดุ : เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุตามที่ก าหนดไว้ในใบสั่งซื้อสั่งจา้ง ณ วันที่ร้านน าวัสดุหรือครุภัณฑ์

มาส่งที่คณะฯ และทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควรว่าสามารถรับวัสดุ

หรอืครุภัณฑด์ังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นครบ

แล้ว ทางเจา้หน้าที่พัสดุจะเป็นผู้น าเสนอแก่คณบดีเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง

- เอกสารใบเบิกเงิน (ใบฟ้า) : เจ้าหน้าที่พัสดุจะ Print เอกสารการขอเบิกเงิน โดยจะ

มีรายละเอียดรายการสั่งซือ้พร้อมราคาทั้งหมด ใหเ้จ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็น

ผูต้รวจสอบ หากถูกต้องเรียบร้อย เสนอแก่คณบดี

5) รวบรวมเอกสารทั้งหมดจัดส่งกองคลังเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อม

ขอเบิกเงิน ซึ่งหากมีการสั่งซือ้เป็นครุภัณฑ์ จะต้องถ่ายรูปครุภัณฑ์ที่ได้รับแนบพร้อม

เอกสารการเบิกจ่ายด้วยและส าเนาเอกสารออกเป็น 3 ชุด โดยเจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯจะ

จัดเก็บไว้ 1 ชุด อกี 2 ชุดส่งหนว่ยงานพัสดุกลาง เพื่อด าเนินการขอให้ออกหมายเลข

ครุภัณฑ ์แตถ่้าหากเป็นการจัดซื้อวัสดุ จะส าเนาเอกสารไว้เพียง 1 ชุดจัดเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่

พัสดุคณะฯโดยไม่ต้องส่งหน่วยงานพัสดุกลาง

6) เมื่อกองคลังตรวจสอบเอกสารแลว้ว่าถูกต้อง ทางกองคลังจะแจ้งให้ทางร้านให้มารับ

เงินในรูปแบบของเช็ค และเช็คฉบับนั้นจะออกเป็นชื่อของรา้นค้า/บริษัท เท่านัน้ (ทาง

ร้านค้า/บริษัท ตอ้งน าใบเสร็จรับเงนิมาด้วย)

7) เมื่อทางหนว่ยงานพัสดุกลาง ได้ออกหมายเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยแลว้ ทางหนว่ยงาน

พัสดุกลางจะจัดส่งใบเบิกครุภัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ เพื่อน าเสนอแก่คณบดี



2. การจัดจ้าง (การติดต่อกับทางร้านค้า/บริษัท ต้องเป็นระบบเงนิเชื่อเท่าน้ัน)

เอกสารที่ใช้ 

1) กรณีที่รา้นเคยติดตอ่จัดซื้อจัดจ้างกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ต้องแนบส าเนาร้านค้าหรอื

บริษัท แต่หากร้านค้า/บริษัท ท าการจัดซื้อกับทางมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกต้องเตรียม

เอกสารคือ

- ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนการค้า+ประทับตราร้าน+เซ็นรับรองส าเนา

- ส าเนาบัตรประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนาม (เจ้าของร้าน)

2) ใบเสนอราคาของรา้น พรอ้มใบเสนอราคาของร้านคู่เทียบ + ประทับตราร้าน+เซ็นรับรอง

ส าเนา (หากร้านค้า/บริษัท ไม่มีตราประทับให้เขียนว่าไม่มีตราประทับพร้อมเซ็นรับรองมา

ด้วย)

3) ใบส่งของของร้านค้า (จะได้รับ ณ วันที่ร้านค้า/บริษัท มาส่งของที่คณะฯ)

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1) ติดตอ่กับทางร้านค้า/บริษัท ในสิ่งที่เราต้องการจา้งท า พร้อมแจ้งเอกสารที่ทางคณะฯหรอื

มหาวิทยาลัยต้องการ พรอ้มใบเสนอราคาและคู่เทียบให้แก่ทางร้านค้า/บริษัททราบ หาก

สามารถด าเนินการได้ใหแ้จ้งเจา้หน้าที่พัสดุทราบ แต่ ในกรณีที่จ้างท าเกี่ยวกับการตอ่เติม

หอ้ง อาคาร จะต้องแจ้งทางกองแผนงานทุกครั้ง ไม่สามารถด าเนินการได้เองภายในคณะฯ

ได้ เพราะการดัดแปลงหอ้ง อาคารสถานที่ จะต้องให้ทางกองแผนงาน เป็นผูก้ าหนดราคา

กลางและแต่งตัง้คณะกรรมการในการก าหนดราคากลาง และทางคณะฯ จะต้องจัดท า

แปลนหรอืแบบ ของห้องหรืออาคารบริเวณที่ดัดแปลงใหชั้ดเจน

2) เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนนิการตรวจสอบ Profile ของร้านค้า/บริษัทว่า เคยมีประวัติการจัดซื้อ

จัดจา้งกับทางมหาวิทยาลัยแล้วหรอืไม่ หากยังไม่มี ต้องขอเอกสารที่กล่าวมาเบือ้งต้น ซึ่ง

จะต้องสง่ให้กับทางหนว่ยงานพัสดุกลาง ด าเนินการ Key ข้อมูลของรา้นค้าเข้าในระบบ

ก่อนจงึจะท าการจัดซื้อได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วันท าการ

3) เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าใบจัดซือ้จัดจา้ง โดยเสนอต่อคณบดีเพื่ออนุมัติ และรองคณบดีฝ่าย

บริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งในใบจัดซื้อจัดจ้างจะต้องระบุ

- จัดจา้ง อะไร / ใหใ้คร / ความจ าเป็นในการจัดจ้าง เพื่อใช้ในส่วนงานใด

- รายการที่ท าการจัดจ้าง / จ านวนหนว่ย / จ านวนเงิน / ยอดเงนิรวม

- รายชื่อคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุมีใครบ้าง

โดยก่อนที่จะมีการเสนอแก่รองคณบดีฝ่ายบริหารและคณบดี จะต้องให้นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนของคณะฯเป็นผู้ตัดงบประมาณ ตามที่ขอมาก่อน



4) หากมีข้อมูลของร้านในระบบ ERPเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าที่พัสดุจะด าเนินการจัดจ้างใน

ระบบ ERP แล้วด าเนินการ Print เอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

- เอกสารใบสั่งจ้าง : เอกสารนี้เมื่อ Print ออกจะต้องเสนอต่อคณบดี และให้ร้านค้า

เซ็นเอกสารพร้อมประทับตราร้าน เพื่อเป็นหลักฐานหรอืสัญญาในการสั่งจา้ง

- เอกสารใบตรวจรับพัสดุ : เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุตามที่ก าหนดไว้ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ณ วันที่ร้านน าวัสดุหรือครุภัณฑ์

มาส่งที่คณะฯ และทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควรว่าสามารถรับวัสดุ

หรือครุภัณฑ์หรือด าเนินการแล้ว เสร็จตามที่ จ้างท าเรียบร้อยแล้ว  เมื่ อ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นครบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่พัสดุจะเป็นผู้น าเสนอแก่

คณบดีเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง

- เอกสารใบเบิกเงิน (ใบฟ้า) : เจ้าหน้าที่พัสดุจะ Print เอกสารการขอเบิกเงิน โดยจะ

มีรายละเอียดรายการสั่งจ้างพร้อมราคาทั้งหมด ให้เจา้หนา้ที่การเงนิและบัญชเีป็น

ผูต้รวจสอบ หากถูกต้องเรียบร้อย เสนอแก่คณบดี

5) รวบรวมเอกสารทั้งหมดจัดส่งกองคลังเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมขอ

เบิกเงิน ซึ่งหากมีการสั่งจ้างเป็นครุภัณฑ์ จะต้องถ่ายรูปครุภัณฑท์ี่ได้รับแนบพร้อมเอกสาร

การเบิกจ่ายด้วยและส าเนาเอกสารออกเป็น 3 ชุด โดยเจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ จะจัดเก็บไว้ 1

ชุด อกี 2 ชุดส่งหนว่ยงานพัสดุกลาง เพื่อด าเนินการขอให้ออกหมายเลขครุภัณฑ์ แต่ถ้า

หากเป็นการจัดจา้งตอ่เติมอาคารสถานที่ หรอือื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ จะส าเนา

เอกสารไว้เพียง 1 ชุดจัดเก็บไว้ที่เจ้าหนา้ที่พัสดุคณะฯ โดยไม่ต้องส่งหน่วยงานพัสดุกลาง

6) เมื่อกองคลังตรวจสอบเอกสารแลว้ว่าถูกต้อง ทางกองคลังจะแจ้งให้ทางร้านให้มารับเงนิใน

รูปแบบของเช็ค และเช็คฉบับนั้นจะออกเป็นชื่อของร้านค้า/บริษัท เท่านัน้ (ทางรา้นค้า/

บริษัท ตอ้งน าใบเสร็จรับเงินมาด้วย)

7) เมื่อทางหนว่ยงานพัสดุกลาง ได้ออกหมายเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยแลว้ ทางหนว่ยงาน

พัสดุกลางจะจัดส่งใบเบิกครุภัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ เพื่อน าเสนอแก่คณบดี



       ขัน้ตอนการปฏิบัติ (การจัดซื้อ) 

ไมถู่กต้อง ถูกต้องและอนุมัต ิ

ติดต่อร้านค้า เพื่อด าเนินการจัดซือ้ พร้อม

แจ้งเอกสารที่ต้องการให้ทางร้านทราบ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการ Key ข้อมลูใน ERP 

Print เอกสารใบเบิกเงิน ให้นกัวิชาการเงิน

และบัญชีตรวจสอบ และเสนอคณบดีเพื่อขอ

เบิกเงินกับกองคลงั 

     ตรวจสอบ 

ด าเนินการแก้ไข 

ตามที่ระบ ุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จดัท าใบจัดซือ้จัดจ้าง เสนอรอง 

คณบดีฝ่ายบรหิารเพื่อตรวจสอบและเสนอ

คณบดีเพื่ออนุมัต ิ

Print เอกสารใบสั่งซือ้เสนอต่อคณบดี และ

ให้ร้านค้าเซ็นเพื่อเป็นหลกัฐานในการสั่งซือ้ 

น าเอกสารส่งกองคลัง 

เมื่อทางร้านจัดสง่วัสดุ/ครุภัณฑ์ Print 

เอกสารใบตรวจรับพัสดุเสนอแก่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเสนอ

คณบดีให้รับทราบ 

กองคลงัประสานร้านค้า/บรษิัทให้

รับเช็คที่กองคลงั 



     ขั้นตอนการปฏิบัติ (การจัดจ้าง กรณจีัดจ้างท าวัสดุ/ครุภัณฑ์) 

ไมถู่กต้อง ถูกต้องและอนุมัต ิ

ติดต่อร้านค้า เพื่อด าเนินการจัดจ้าง พร้อม

แจ้งเอกสารที่ต้องการให้ทางร้านทราบ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการ Key ข้อมลูใน ERP 

Print เอกสารใบเบิกเงิน ให้นกัวิชาการเงิน

และบัญชีตรวจสอบ และเสนอคณบดีเพื่อขอ

เบิกเงินกับกองคลงั 

     ตรวจสอบ 

ด าเนินการแก้ไข

ตามที่ระบ ุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จดัท าใบจัดซือ้จัดจ้าง เสนอ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิารเพื่อตรวจสอบและเสนอ

คณบดีเพื่ออนุมัต ิ

Print เอกสารใบสั่งจ้างเสนอต่อคณบดี และ

ให้ร้านค้าเซ็นเพื่อเป็นหลกัฐานในการสั่งจ้าง 

น าเอกสารส่งกองคลัง 

เมื่อทางร้านจัดสง่วัสดุ/ครุภัณฑ์ Print 

เอกสารใบตรวจรับพัสดุเสนอแก่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเสนอ

คณบดีให้รับทราบ 

กองคลงัประสานร้านค้า/บรษิัทให้

รับเช็คที่กองคลงั 



    ขัน้ตอนการปฏิบัติ (การจัดจ้าง กรณจีัดจ้างต่อเติมห้อง อาคาร/สถานที่) 

ไมถู่กต้อง ถูกต้องและอนุมัต ิ

ติดต่อร้านค้า เพื่อด าเนินการจัดจ้าง พร้อม

แจ้งเอกสารที่ต้องการให้ทางร้านทราบ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการ Key ข้อมลูใน ERP 

Print เอกสารใบเบิกเงิน ให้นกัวิชาการเงินและบญัชีตรวจสอบ 

และเสนอคณบดีเพื่อขอเบกิเงินกับกองคลงั

     ตรวจสอบ 

ด าเนินการแก้ไข 

ตามที่ระบ ุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จดัท าใบจัดซือ้จัดจ้าง เสนอรองคณบดีฝ่ายบรหิาร

เพื่อตรวจสอบและเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ 

Print เอกสารใบสั่งจ้างเสนอต่อคณบดี และให้ร้านคา้เซ็นเพื่อ

เป็นหลักฐานในการสั่งจ้าง 

น าเอกสารส่งกองคลัง 

เมื่อทางร้านจัดสง่วัสดุ/ครุภัณฑ์ Print เอกสารใบตรวจรับพัสดุเสนอ

แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเสนอคณบดีให้รับทราบ 

กองคลงัประสานร้านค้า/บรษิัทให้

รับเช็คที่กองคลงั 

ทางคณะฯ จัดท าแปลนหรือแบบ ที่ตอ้งการปรับปรุง ให้เจ้าหน้าที่พัสดคุณะ จัดส่งกองแผนงาน 

ติดต่อกองแผนฯ เสนอแปลน พรอ้มแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

กองแผนงานด าเนินการเสร็จสิน้ พรอ้มราคากลาง ส่งเอกสารให้คณะฯ 



ภาระงาน 

นักวิชาการเงินและบัญชี 



1. การเดินทางไปปฏิบัติงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา

การยืมเงนิ (หลักฐานที่ใช้)

1) บันทึกข้อความ ขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผา่นการตัด

งบประมาณ

2) หนังสือเชิญใหเ้ข้าร่วมประชุม /ก าหนดการ/โครงการ

3) บันทึกข้อความขออนุมัติยมืเงิน

4) สัญญายืมพรอ้มส าเนา 3 ฉบับ

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ก่อนเดินทาง  

1) จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงาน  โดยระบุ รายละเอียดวันเวลา

สถานที่ และค่าใช้จา่ยในการเดินทาง  ใหชั้ดเจน (หากเป็นการเดินทาง เป็นหมู่คณะให้แนบ

รายชื่อผูร้่วมเดินทางไปด้วย) ตามแบบฟอร์ม

2) แนบส าเนา ก าหนดการ/ หนังสอืเชญิประชุม/โครงการ

3) จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัตยิืมเงนิ

4) จัดท าสัญญายืมพร้อมส าเนา  3  ฉบับ(ท าในระบบ ERP)

5) ผูม้ีอ านาจเซ็นอนุมัติ

6) ออกเลขหนังสือส่ง  ที่งานธุรการ

7) น าบันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัตแิล้ว  ไปตัด

งบประมาณ ที่งานแผนฯ

8) ส่งสัญญายืมเงินพร้อมแนบส าเนาเอกสารให้กองคลัง

หลังจากการเดินทาง 

1) จัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ตามแบบฟอร์ม)

2) แนบใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ

3) แนบบันทึกข้อความ ขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงาน

4) แนบก าหนดการ/ หนังสือเชิญประชุม/โครงการ

5) ท าใบคืนเงนิ (หากมีเงนิเหลือ ให้น าเงินไปคืนที่กองคลัง แล้วน าใบคืนเงนิมาแนบ)

6) บันทึกลงในระบบ  ERP

7) ผูม้ีอ านาจเซ็นเบิกค่าใช้จ่าย

8) ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กองคลัง



2.เบิกเงนิค่าใช้จ่ายในโครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ  

1) ขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  โดยระบุระยะเวลาในการด าเนนิโครงการให้

ชัดเจน (แนบส าเนาโครงการ)

2) จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัตยิืมเงนิ

3) จัดท าสัญญายืมพร้อมส าเนา  3  ฉบับ(ท าในระบบ ERP)

4) ผูม้ีอ านาจเซ็นอนุมัติ

5) ออกเลขหนังสือส่ง  ที่งานธุรการ

6) น าบันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงที่ได้รับการอนุมัตแิล้ว  ไปตัด

งบประมาณ ที่งานแผนฯ

7) ส่งสัญญายืมเงินพร้อมแนบส าเนาเอกสารให้กองคลัง

ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

1) ขออนุมัตเิบิกค่าใช้จา่ยที่ใชใ้นการด าเนินงาน พร้อมแนบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้

(ใบเสร็จรับเงนิต่างๆ  / บันทึกเดินทางราชการ )

2) แนบโครงการ

3) ท าใบคืนเงนิ (หากมีเงนิเหลือ ให้น าเงินไปคืนที่กองคลัง แล้วน าใบคืนเงนิมาแนบ)

4) บันทึกลงในระบบ  ERP

5) ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในด าเนินโครงการให้กองคลัง



ขัน้ตอนการปฏิบัติ

ก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา 

 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไป

ปฏิบัติงาน พร้อมแนบ หนังสือเชิญ/

ก าหนดการ  

จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 

เสนอผู้บริหาร 

ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไข 

พิจารณาอนุมัติ 

1. ออกเลขหนงัสือสง่

2. ด าเนินการตัดคมุงบประมาณ

นักวิชาการเงินและบญัช ี

น ำเอกสำรสง่กองคลงั

จัดท าใบยืมในระบบ  ERP 



ขั้นตอนการปฏิบัติ

หลังจากการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา 

อนุมัติ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ พร้อมแนบหลกัฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ 

นักวิชาการเงินและบญัช ี จัดท าใบคนืเงิน 

บันทึกรายการในระบบ ERP 

ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไข 

พิจารณาอนุมัติ 

น ำเอกสำรสง่กองคลงั

เสนอผู้บริหาร 

ไม่อนุมัติ 



ขัน้ตอนการปฏิบัติ    ก่อนด าเนินโครงการ

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 

เสนอผู้บริหาร 

ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไข 

พิจารณาอนุมัติ 

3. ออกเลขหนงัสือสง่

4. ด าเนินการตัดคมุงบประมาณ

นักวิชาการเงินและบญัช ี

น ำเอกสำรสง่กองคลงั

จัดท าใบยืมในระบบ  ERP 



ขั้นตอนการปฏิบัติ  หลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้น

อนุมัติ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นการด าเนินงาน 

นักวิชาการเงินและบญัช ี จัดท าใบคนืเงิน 

บันทึกรายการในระบบ ERP 

ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไข 

พิจารณาอนุมัติ 

น ำเอกสำรสง่กองคลงั

เสนอผู้บริหาร 

ไม่อนุมัติ 



ภาระงาน 

บุคลากร 



ข้อมูลในการให้บริการ งานบุคลากร 

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรภายในคณะ ของสายวิชาการ สายบริการ อาจารย์พิเศษ

- วุฒิการศึกษา

- วันเริ่มปฏิบัติงาน/วันบรรจุ

- ประเภทพนักงาน

- สถานะการท างาน

2. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายบริการ

3. ข้อมูลสทิธิสวัสดิการของบุคลากร พนักงาน/ลูกจ้างช่ัวคราว ของสายวิชาการ และสายบริการ

- ขั้นตอนการเบิกสิทธิสวัสดิการต่างๆ

4. ข้อมูลรายละเอียดการลาแต่ละประเภท ของพนักงาน/ลูกจา้งช่ัวคราว สายวิชาการและสาย

บริการ

- จ านวนวันลาที่มสีิทธิในการลาแต่ละประเภท ในแต่ละปีงบประมาณ

- สรุปจ านวนวันลาในแต่ละเดือน

- ขั้นตอนการลาแต่ละประเภท

5. ข้อมูลการขอลาศกึษาต่อ ในประเทศ และต่างประเทศ ของพนักงาน/ลูกจ้างช่ัวคราว สาย

วิชาการ และสายบริการ

- ขั้นตอนการลาศกึษาภายในมหาวิทยาลัย นอกเวลาปฏิบัติงาน

- ขั้นตอนการลาศกึษาภายนอกมหาวทิยาลัย

- ขั้นตอนการขอทุนในการศึกษาต่อ

6. ข้อมูลเกี่ยวการศกึษาต่อของบุคลากร ของพนักงาน/ลูกจา้งช่ัวคราว สายวิชาการและสาย

บริการ

7. ข้อมูลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษของบุคลากร ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

- วัน เวลา สถานที่ ในการสอบแตล่ะปี

- ระดับผลคะแนนที่มหาวิทยาลัยก าหนด

8. ข้อมูลการรับสมัครงานสายวิชาการ และสายบริการ

- ขั้นตอนการรับสมัครงานสายวิชาการ

- ขั้นตอนการรับสมัครงานสายบริการ



9. ข้อมูลการจัดท าประกาศ/ค าสั่ง (ภายในคณะ)

- ขั้นตอนการขออนุมัติจัดท าประกาศ

- ขั้นตอนการขออนุมัติจัดท าค าสั่ง

10. ข้อมูลการเสนอเพื่อจัดท าค าสั่ง/ประกาศ (มหาวิทยาลัย)

- ขั้นตอนการขออนุมัติจัดท าประกาศ

- ขั้นตอนการขออนุมัติจัดท าค าสั่ง

- ขั้นตอนการขออนุมัติจัดท าระเบียบ

- ขั้นตอนการขออนุมัติจัดท าข้อบังคับ

11. ข้อมูลการส่งภาระงานในการประเมินตนเอง ของพนักงาน/ลูกจ้างช่ัวคราว สายวิชาการ และ

สายบริการ

- ขั้นตอนการจัดท าภาระงาน

- แบบฟอร์ม/ตัวอย่างภาระงาน

- ขั้นตอนการจัดส่งภาระงานเพื่อรับการการประเมิน



การประกาศรับสมัครงาน 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ต้องการ 
จัดท าร่างรายละเอยีดเกณฑ์การรับสมัคร 

-ก าหนดคุณสมบัตผิู้สมัคร
-วุฒกิารศึกษา
-จ านวนท่ีรับ

คณบด/ีหวัหน้าสาขา/รอง
คณบด/ีผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
พจิารณารายละเอยีด ความ
เหมาะสม คุณสมบัติ และ

ข้อเสนอแนะตา่งๆ 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม 

ผ่านการพิจารณา

บุคลากร 
ท าหนังสอืขออนุมัตถิึงกองการเจ้าหนา้ที่เพื่อ

เสนออธิการบดี/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย อนุมัตจิัดท า
ประกาศการรับสมัคร ตามขั้นตอนของ

มหาวทิยาลัย 

1 

2 

1 

2 

ร่างประกาศ 

บันทึกข้อความ
แนบร่างประกาศ 



การรับสมัครงาน 

บุคลากร 
ผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัคร 

ประวัตกิารท างาน 
Portfolio 

บุคลากร 
เก็บรวบรวมเอกสารเพื่อเตรียมให้รองคณบดีฝ่าย

บริหารนัดอาจารย์ประจ าสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
พจิารณาคุณสมบัตผิู้สมัคร 

บุคลากร 
ท าหนังสอืนัดวันอาจารย์ประจ าสาขาที่เกี่ยวข้อง

พจิารณาคุณสมบัตผิู้สมัคร 

สาขาก าหนดนัดวันพิจารณา 

หัวหนา้สาขาและอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

พจิารณาคุณสมบัต ิความ
เหมาะสมผู้สมัคร 

คุณสมบัติไม่ผ่านการพิจารณา 

คุณสมบัติผา่นการพิจารณา 

บุคลากร 
ท าหนังสอืถีงกองการเจ้าหนา้ที่เพื่อขออนุมัติ 

-เรียกสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
-แจ้งผู้สมัครเพื่อรับทราบ

1 

2 

1 

2 

บันทึกข้อความ 

บันทึกข้อความ

แนบรายละเอยีด

ของผู้สมัคร 



การขออนุมัติเรียกสัมภาษณ์ 

หัวหนา้สาขา/อาจารย์ประจ าสาขา 
แจ้งรายช่ือ/วุฒกิารศึกษา/รายละเอยีดผู้ท่ีจะเรียก
สัมภาษณ/์เหตุผลหรือปัจจัยในการเรียกสัมภาษณ์ 

บุคลากร 
จัดท าหนังสือขออนุมัติเรียกสัมภาษณ์ถีงกอง

การเจ้าหนา้ที่

คณบด ี
พจิารณาอนุมัต ิ

ไมอ่นุมัติ

เพื่อแก้ไขรายละเอยีด/

ผู้สมัครไม่เหมาะสม 

อนุมัติ

บุคลากร 
ตรวจสอบเอกสารท าหนังสอืส่งกองการ

เจ้าหนา้ที่และประสานงาน

1 

บันทึกข้อความ 1 

2 

2 

บันทึกข้อความ
แนบรายละเอยีด
ของผู้สมัคร 



การจัดท าค าสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ (ภายในคณะ) 

 ผู้เสนอ/มตทิี่ประชุม 
จัดท าร่าง เหตุผล รายละเอียด ชื่อค าสั่ง รายช่ือ
ในค าสั่งเรียงตามล าดับ วันท่ีมีผลประกาศใช้ 

บุคลากร 
จัดท าร่างค าสั่ง ปรึกษานิติกร

เพื่อตรวจสอบ เกี่ยวกับ
อ านาจในการจัดท าค าสัง่หรือ
ข้อจ ากัดของค าสั่ง ข้อแนะน า/

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
มีส่วนที่ต้องแก้ไข/เพิ่มเตมิ 

ผ่านการตรวจสอบ 

บุคลากร 
จัดท าค าสั่งตรวจสอบความถูกตอ้ง 
เสนอคณบดี / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

เพื่อพิจารณาอนุมัติค าสั่ง 

แก้ไข/เพิ่มเติม 

บุคลากร 
ลงเลขท่ีค าสั่ง แจ้งผู้เสนอจัดท า

ค าสั่ง/ผู้เกี่ยวข้อง เก็บค าสั่งเขา้แฟม้ 

เสนอคณบดี / ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย  

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค าสั่ง
อนุมัติ

ไมอ่นุมัติ



การจัดท าค าสั่ง/ประกาศ (มหาวิทยาลัย) 

 ผู้เสนอ/มตทิี่ประชุม/คณะ 
จัดท าร่าง เหตุผล รายละเอียด ชื่อค าสั่ง รายช่ือใน

ค าสั่งเรียงตามล าดับ วันท่ีมีผลประกาศใช้

กองการเจ้าหนา้ที ่
ตรวจสอบรายละเอยีดค าสั่ง/
ประกาศ เพื่อเสนออธิการบดี/
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณา

อนุมัติ

บุคลากร 
จัดท าหนังสอืขออนุมัต ิจัดท าค าสั่ง/ประกาศ 
และแนบรายละเอยีดร่างค าสั่ง/ประกาศ  

ถึงกองการเจ้าหนา้ที ่

คณะ 
แจ้งบุคลากรในคณะ/ด าเนนิการ/ปฏบัิต ิในสว่นต่างๆทีเกี่ยวข้องตอ่ไป 

Website มหาวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย/กอง/

ศูนย์ 

1 

บันทึกข้อความ
แนบรายละเอยีด
ค าสั่ง 

1 



การขออนุมัติลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด 

ผู้ขออนุมัติ 
กรอกเอกการขอลาตามแบบฟอร์ม 

บุคลากร 
ตรวจสอบเอกสาร 

-จ านวนวันลา
-ประเภทการลา
-เงื่อนไขการลา

-สรุปจ านวนวันลาแต่ละประเภท
ของผู้ลา 

-ลงบันทึกวันลา

หัวหนา้งาน/รองคณบดี
พจิารณาความเหมาะสม 

คณบด ี
พจิารณาความเหมาะสม 

บุคลากร 
รวบรวมเอกสารบุคลากรในคณะส่งรายงาน

การปฏบัิตงิาน ส่งกองการเจ้าหนา้ที่
ด าเนนิการต่อไปทุกๆสิ้นเดอืน

เอกสารไม่ถูกต้อง , หัวหน้างาน/
รองฯไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1 

เอกสาร กจ.01-01-02 
1 

2 

2 
บันทึกข้อความ
แนบรายละเอยีด
สรุปการลา 



การประเมินภาระงาน 

บุคลากร 
เมื่อมีหนังสอืขอให้พนักงานภายในคณะจดัสง่ภาระ

งาน เพื่อประเมินตามก าหนดในการประเมิน  
- แจ้งและจัดส่งแบบฟอร์ม/ตัวอยา่ง ท่ีจะใช้

ประกอบในเอกสารภาระงานตามรายช่ือพนักงานที่
ครบก าหนดส่งภาระงานตามอีเมล์ 

- วันท่ีก าหนดสง่

หัวหนา้สาขา 
พจิารณา

พนักงานภายในคณะฯ 
จัดท ารวบรวมเข้าเล่มเอกสารภาระงาน 

บุคลากร 
รวบรวมภาระงานพนักงาน

รองคณบด ี
พจิารณา 

คณบด ี
พจิารณา 

บุคลากร 
จัดท าหนังสอืขอจัดส่งเอกสารภาระงาน
ส่งกองการเจ้าหนา้ที่เพื่อด าเนนิการ

ตอ่ไป

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แก้ไข/เพิ่มเติม 

บันทึกข้อความ
แนบภาระงาน 1 

1 



ภาระงาน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์



ภาระหน้าที่โดยทั่วไปของนักวชิาการคอมพวิเตอร์

หน้าที่และความรับผดิชอบ 

ปฏบิัตงิานในฐานะผู้ ปฏบิัตงิานระดับต้นโดยใช้ ความรูค้วามสามารถทางวชิาการในการปฏบิัตงิานดา้นคอมพวิเตอร์  และ 

ปฏบิัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับงานดา้นคอมพวิเตอร์  โดยปฏบิัตหิน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง เช่น ท าหนา้ที่ในการตดิตั้ง 

เครื่องคอมพวิเตอร์ ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ตดิตั้งชุดคาสั่งส าเร็จรูป ใช้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มขอ้มูลเขยีนชุดค าสั่

ง ตามขอก าหนดของระบบงานที่ไดว้างแผนไวแ้ลว้ทดสอบความ ถูกตอ้งของค าสัง่ แกไ้ขขอ้ผดิพลาดของค าสัง่ปรับปรุงและบรหิาร

จัดการเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศของส านักงาน และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 



เร่ิมต้น 

ส าเร็จ 

ไม่ใช้เคร่ืองเช่า 

ใช ้

ไม ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณส์ านักงาน 

   

  

   

  

 

รับแจ้ง/ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม 

ตรวจเช็คแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งเจ้าหน้าที่บรษิัทผู้ให้เช่า 

วิเคราะห์สาเหต ุ

ตรวจสอบรายงานการแจ้ง 

ไมส่ าเร็จ 
เคร่ืองเช่า 

ด าเนินการแก้ไข 

ใชอุ้ปกรณ์เพิ่ม/เปลี่ยน

อุปกรณ์ 
แจ้งฝ่ายจัดซือ้

ตรวจสอบผลการแก้ไข 

เสร็จสิ้น 



ผ่าน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ผ่าน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาเว็บไซต ์

 

หัวข้อเรื่อง/เตรยีมข้อมูล 

เสนอหัวหน้าฝ่าย

พิจารณามอบหมาย

ด าเนินงาน

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเว็บ 

แก้ไขส่วนที่ผิด 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบการแสดงผล 

เร่ิมต้น 

วางโครงสร้างเวบ็ไซต์/ออกแบบ 

ตรวจเช็ครายละเอยีด

ต่างๆ ของเว็บเพจที่

สรา้งใหม ่

อัพโหลดข้อมูลขึน้เซฟิเวอร์ 

เสร็จสิน้ 



ผ่าน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานบริการติดต้ังชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์และอุปกรณท่ี์เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน 

 

 

เร่ิมต้น 

เสร็จสิน้ 

ทดสอบการใชง้าน ไม่ผ่าน 

รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ/กรอกแบบ 

ฟอร์ม 

จัดเตรียมอุปกรณ์แผ่นโปรแกรม 

ติดตั้งโปรแกรม 

ตรวจสอบปัญหาการติดตั้ง 

ส่งคืนเคร่ืองซ่อม 




