
 
 

แบบประเมินค่างาน 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับช านาญการ 

งานเลขานุการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 
 
 
 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ 

 
๑. ต าแหน่งเลขที่................ 
 

ชื่อต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  ระดับ      ปฏิบัติกำร                               
สังกัด     งำนเลขำนุกำร   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                       
ขอก ำหนดเป็นต ำแหน่ง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับ  ช ำนำญกำร                                        
 

๒. องค์ประกอบการประเมิน 

ส่วนที่ ๑ หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
      2.1.1 งานรับสมัครนักศึกษา 

          (1) ร่วมจัดท าแผนรับนักศึกษำโดยส ำรวจจำก
คณะ ดังนี้                                                          

                1. ส ำรวจแผนรบันักศึกษำไปที่คณะ                                        
                2. หลักสูตรด ำเนินกำรประชุม

คณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนดจ ำนวน เงื่อนไข และสำขำวิชำ
น ำเสนอแผนรับต่อคณะ             

                3. คณะจัดส่งแผนกำรรับนักศึกษำ            
โดยระบุสำขำวิชำที่รับและจ ำนวนรับ/ ห้องคณะจัดส่ง
แผนรับนักศึกษำให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
งำนทะเบียน                          

                4. ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรฯ น ำแผนรับ
นักศึกษำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อ
พิจำรณำ    

          เพื่อน าแผนรับเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติเปิดรับนักศึกษำ และ
เพ่ือจะได้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน       

 
              

๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
      2.1.1 งานรับสมัครนักศึกษา 

                 (1) จัดท าแผนรับนักศึกษำโดยส ำรวจ
จำกคณะ ดังนี้                                                          

                1. ส ำรวจแผนรบันักศึกษำไปที่คณะ                                        
                2. หลักสูตรด ำเนินกำรประชุม

คณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนดจ ำนวน เงื่อนไข และสำขำวิชำ
น ำเสนอแผนรับต่อคณะ             

                3. คณะจัดส่งแผนกำรรับนักศึกษำ            
โดยระบุสำขำวิชำที่รับและจ ำนวนรับ/ห้องคณะจัดส่งแผน
รับนักศึกษำให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนงำน
ทะเบียน                          

                4. ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรฯ น ำแผนรับ
นักศึกษำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อ
พิจำรณำ    

          เพื่อน าแผนรับเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ อนุมัติเปิดรับนักศึกษำ 
และเพ่ือประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล      
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๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

     (2) ร่วมจัดท าประกำศ และปฏิทินกำรรับ
สมัครนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
เพื่อก าหนดคุณสมบัติ/จ ำนวนรับสมัคร ระยะเวลำ           
กำรด ำเนินงำนรับสมัคร 

     (3)  เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหำรและอำจำรย์            
แนะแนวในเขตพ้ืนที่บริกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดตำก                   
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร เพื่อใหท้รำบข้อมูล
เกี่ยวกับกำรสมัครนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรีตำม
ควำมสนใจของผู้สมัคร แนะน ำวิธีกำรกรอกข้อมูลในใบ
สมัครให้ถูกต้องตำมตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสมัครเป็น
นักศึกษำ และหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรสมัครเป็นนักศึกษำ 
พร้อมค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

      (4)  ด าเนินการเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ประกำศ กำรรับสมัครนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  เพื่อแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำสำมำรถดู
รำยละเอียดกำรสมัคร และเพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้ำศึกษำ
ต่อในหลักสูตรที่เปิดรับกรอกใบสมัคร และพิมพ์ใบสมัคร
บนอินเตอร์เน็ตได้  ดังนี้ 
                     1. เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์รับนักศึกษำ 
https://admission.kpru.ac.th 
                     2. เผยแพร่ทำง facebook : kpru 
register  
                     3. เผยแพร่ทำง facebook : 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
                     4. เผยแพร่ทำงเพจรับสมัครนักศึกษำ 

       (5)  ด าเนินการรับสมัครเรียนออนไลน์            
ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยฯ และดูแลระบบ           
กำรรับสมัครเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำย เพื่ออ านวยความ
สะดวกในกำรรับสมัครนักศึกษำ สำมำรถอ่ำนรำยละเอียด
กำรรับสมัคร สมัครเข้ำศึกษำต่อ ตรวจสอบสถำนะ             
กำรสมัคร และตรวจสอบผลกำรคัดเลือกได้ทุกที่ที่มีกำร 
ใช้งำนอินเตอร์เน็ต 

 

     (2) จัดท าและตรวจสอบประกำศ และปฏิทิน
กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  เพื่อก าหนดคุณสมบัติ/จ ำนวนรับสมัคร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนรับสมัคร 

     (3)  ด าเนินการประชุมกับผู้บริหำรและ
อำจำรย์แนะแนวในเขตพ้ืนที่บริกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดตำก จังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดพิจิตร เพื่อใหท้รำบข้อมูลเกี่ยวกับ     
กำรสมัครนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรีตำมควำมสนใจ
ของผู้สมัคร แนะน ำวิธีกำรกรอกข้อมูลในใบสมัครให้
ถูกต้องตำมตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสมัครเป็นนักศึกษำ 
หลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรสมัครเป็นนักศึกษำ                
พร้อมค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

      (4)  ตรวจสอบเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ประกำศ กำรรับสมัครนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  เพื่อแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำสำมำรถดู
รำยละเอียดกำรสมัคร และเพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้ำศึกษำ
ต่อในหลักสูตรที่เปิดรับกรอกใบสมัคร และพิมพ์ใบสมัคร
บนอินเตอร์เน็ตได้  ดังนี้ 
                     1. เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์รับนักศึกษำ 
https://admission.kpru.ac.th 
                     2. เผยแพร่ทำง facebook : kpru 
register  
                     3. เผยแพร่ทำง facebook : 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
                     4. เผยแพร่ทำงเพจรับสมัครนักศึกษำ 

       (5)  ตรวจสอบและควบคุมรับสมัครเรียน
ออนไลน์ ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยฯ และดูแล
ระบบกำรรับสมัครเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำย เพื่ออ านวย
ความสะดวกในกำรรับสมัครนักศึกษำ สำมำรถอ่ำน
รำยละเอียดกำรรับสมัคร สมัครเข้ำศึกษำต่อ ตรวจสอบ
สถำนะกำรสมัคร และตรวจสอบผลกำรคัดเลือกได้ทุกท่ี  
ที่มีกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต 
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๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

                      1. ติดต่อผู้สมัครโดยตรงทำงโทรศัพท์ 
หรือ Facebook ที่ผู้สมัครให้ไว้                                              
                      2. ท ำกำรตรวจสอบเอกสำรกำรสมัคร
ในทันทีท่ีมีกำรส่งใบสมัคร และกำรตรวจทำนข้อมูล
ผู้สมัคร 

       (6)  ร่วมด าเนินการพิจำรณำคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ และจัดท าหนังสือถึง
คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อชี้แจงขั้นตอนกำรสอบ
สัมภำษณ์  

 
       (7)  จัดท ารำยชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไป

ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศรับสมัคร เพื่อจัดท า
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ และน ำ
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ ตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด  

       (8)  ร่วมตรวจสอบผลคะแนนสอบของผู้เข้ำ
รับกำรสอบสัมภำษณ์ในฐำนข้อมูลระบบ และด ำเนินกำร
พิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อให้ผู้รับ
กำรสัมภำษณ์มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร 

        (9)  จัดท าประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก และน ำเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ ตำมวันเวลำที่
มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด  เพื่อใหผู้้ที่ได้รับกำรคัดเลือก   
เข้ำศึกษำต่อทรำบและยืนยันสิทธิ์เพ่ือรำยงำนตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      1. ติดต่อผู้สมัครโดยตรงทำงโทรศัพท์ 
หรือ Facebook ที่ผู้สมัครให้ไว้                                              
                      2. ท ำกำรตรวจสอบเอกสำรกำรสมัคร
ในทันทีท่ีมีกำรส่งใบสมัคร และกำรตรวจทำนข้อมูล
ผู้สมัคร 

       (6)  ด าเนนิการประมวลผลพิจำรณำ
คัดเลือกผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ และจัดท า
หนังสือถึงคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อชี้แจงขั้นตอน
กำรสอบสัมภำษณ์  

 
       (7)  ตรวจสอบรำยชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ

เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศรับสมัคร เพื่อจัดท า
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ และน ำ
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ ตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด  

       (8)  ตรวจสอบและประมวลผล ผลคะแนน
สอบของผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในฐำนข้อมูลระบบ 
และด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรสอบ
สัมภำษณ์ เพื่อใหผู้้รับกำรสัมภำษณ์มีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัคร 

        (9)  ตรวจสอบประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก และน ำเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ ตำมวันเวลำที่
มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด  เพื่อใหผู้้ที่ได้รับกำรคัดเลือก   
เข้ำศึกษำต่อทรำบและยืนยันสิทธิ์เพ่ือรำยงำนตัว 
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๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

      ๒.๑.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            (๑) ศึกษาและค้นคว้า เกี่ยวกับเกณฑ์ ตัวบ่งชี้
ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำนตำม
คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำน 
สำยสนับสนุน ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย เพื่อให ้
กำรด ำเนินกำรของ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน เป็นไปตำมแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
ของกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
มหำวิทยำลัย 
            (๒) ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท า (ร่ำง) ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หน่วยงำนเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ เมื่อผู้อ ำนวยกำร
พิจำรณำเห็นชอบลงนำม และส ำเนำเอกสำรแจ้งไปยัง
คณะกรรมกำร ทั้งนี ้เพื่อใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม
ค ำสั่งและเป็นกลไกท่ีส ำคัญในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำน
ประกันคุณภำพระดับหน่วยงำน 
            (๓) ร่างและจัดพิมพ์หนังสือบันทึกข้อควำม 
เชิญคณะกรรมกำรเพื่อประชุม โดยเริ่มจำกกำรท าเรื่อง
ติดต่อไปยังคณะกรรมกำร เพื่อก ำหนดวัน เวลำ และ
สถำนที่ในกำรประชุมที่มีวันตรงกัน จำกนั้นพิมพ์บันทึก
ข้อควำมเชิญคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรลงนำม และด ำเนินกำรแจ้งเพ่ือทรำบและ  
ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่
ดังกล่ำว เพื่อใหค้ณะกรรมกำรได้รับหนังสือเชิญประชุม
และลงตำรำงนัดหมำย 
           (๔) จัดท าระเบียบวำระกำรประชุม โดยกำร
จัดท า(ร่ำง) ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร          
ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมตรงตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 
เพ่ือพิจำรณำตำมระเบียบวำระ เมื่อผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
เห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการจดัพิมพ์ระเบียบวำระพร้อม
ส ำเนำเอกสำรให้ครบจ ำนวนคณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง
เพื่อใหร้ะเบียบวำระกำรประชุมมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
            (๕) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมกำร 
เลขำนุกำรตำมค ำสั่งจัดพิมพ์รำยชื่อคณะกรรมกำร
ผู้เข้ำร่วมประชุม พร้อมทั้งติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท์

๒.๑.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
             (๑) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หน่วยงำนว่ำเกณฑ์มีควำมสอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
หรือไม่ ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำน
สำยสนับสนุนและระดับอีกท้ังตรวจสอบเนื้อหา 
ตรวจทำนควำมถูกต้อง และวิธีกำรของกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก่อนส่งออกและ
ส ำเนำเรียนผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อนกำรสรุปใจควำมส ำคัญ              
กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีควำมถูกต้อง 
ชัดเจน และตรงตำมวัตถุประสงค์มำกที่สุด พร้อมทั้ง
เป็นไปตำมแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ของกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย 
             (๒) สรุปรายงานที่ได้จำกกำรวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำนว่ำแต่ละตัวบ่งชี้มี
ทิศทำงและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร และตรงกับ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับงำนหรือบุคลำกร   
ท่ำนใดน ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรเพื่อพิจำรณำตรวจสอบ
ควำมเหมำะสม เพื่อให้ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยที่หน่วยงำนได้วำงไว้ 
             (๓) ตรวจสอบ กำรจัดท าค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หน่วยงำน โดยค ำสั่งตรงตำมแบบฟอร์มและระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณพ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมพ.ศ.2548 ตรวจสอบรำยชื่อของบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบว่ำครบถ้วน ตรงตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด 
ตรวจสอบข้อควำมและกำรใช้ภำษำทำงรำชกำร           
กำรออกเลขค ำสั่งผ่ำนระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และสั่งพิมพ์ จัดเอกสำรเสนอแฟ้มต่อผู้อ ำนวยกำร         
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง และจึงน ำเสนอต่อผู้บริหำร
สูงสุดพิจำรณำเห็นชอบและลงนำม จำกนั้นส ำเนำค ำสั่ง
น ำส่งคณะกรรมกำรและบุคลำกรผู้ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติตำมหน้ำที่ในกำรศึกษำเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ตำมค ำสั่ง  
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เชิญประชุม เมื่อคณะกรรมกำรครบองค์ประชุม ประธำน
ในที่ประชุมจึงด าเนินการเปิดกำรประชุมชี้แจงตำม
ระเบียบวำระ เพื่อใหก้ำรประชุมด ำเนินไปได้ด้วยควำม
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  
            (6) ด าเนินการจัดท าแผนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน โดยเริ่มจำกกำรด าเนิน
การศึกษาหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท าแผนปฏิบัติกำร       
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก กำรก ำหนดตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย เพ่ือวัดควำมส ำเร็จ เพื่อใหแ้ผนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของงำนประจ ำ และ
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ 
            (7) ติดตามการด าเนินงานตำมตัวบ่งชี้ให้
เป็นไปตำมแผนและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน โดยจัดท า
หนังสือบันทึกข้อควำมกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำม   
ตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีกำรศึกษำ
และปีงบประมำณ เพื่อใหร้ะบบกำรก ำกับติดตำมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนเป็นไป
ตำมแผน ปฏิทินที่ก ำหนดไว้ 
            (8) รวบรวมและจัดท ารำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงำน โดยจดัท ำบันทึกข้อควำม
ไปยังผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ให้มีกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองตำมเกณฑ์และแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ด ำเนินกำรรวบรวมรำยงำน เพ่ือจัดท ำเป็นรูปเล่ม            
เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
และพิจำรณำคะแนนที่ประเมินตนเอง เพื่อใหร้ำยงำนกำร
ประเมินตนเองมีควำมถูกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
            (9) ด าเนินการท าเรื่องติดต่อคณะกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ศึกษาประวัติ
ของคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนภำยนอกที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรเป็นผู้ตรวจประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ จ ำนวน ๑ ท่ำน เป็นประธำน และติดต่อ
คณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัย 

ผ่ำนทำงช่องทำงระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ทำง E-mail และสแกนส ำเนำเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และจัดเก็บเข้ำแฟ้มค ำสั่งประจ ำปีของงำนเลขำนุกำร          
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพื่อใหบุ้คลำกรหรือ
หน่วยงำนได้รับทรำบค ำสั่งและด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด ให้เกิดประสิทธิภำพต่อ
องค์กร และร่วมปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
ในเรื่องของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำน 
             (๔) ควบคุม ตรวจสอบกำรจัดพิมพ์หนังสือ
บันทึกข้อควำมเชิญคณะกรรมกำรเพ่ือมำประชุมตำม
รูปแบบกำรจัดพิมพ์ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณ โดยเริ่มเหตุที่มำของเรื่อง วัตถุประสงค์
ของเรื่อง และสรุปควำมต้องกำรของเรื่อง เพ่ือสื่อสำรให้
ผู้รับสำมำรถรับสำรข้อควำมด้วยควำมถูกต้อง เข้ำใจ
ตรงกัน จำกนั้นพิมพ์บันทึกข้อควำมที่ได้ท ำกำรตรวจสอบ
เนื้อหำเรียบร้อยแล้ว น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำ 
ลงนำมเชิญคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม และส ำเนำ         
แจ้งเพ่ือทรำบและขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมในวัน เวลำ 
และสถำนที่ดังกล่ำว ทั้งนี้ ได้ออกแบบฟอร์มกำรขอควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลที่ตำมตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมำย เช่นผล
กำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนเป็นต้น แนบท้ำยหนังสือบันทึกข้อควำมเชิญ
ประชุมเพ่ือน ำมำเข้ำท่ีประชุมใหค้ณะกรรมกำรร่วมกัน
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน 
             (๕) ด าเนินการรวบรวมเอกสาร ข้อมูล เช่น  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะปีที่ผ่ำนมำ โครงกำร 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรปีที่ผ่ำนมำและปีปัจจุบัน ฯลฯ            
และตรวจสอบกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม โดย
กำรจัดท าระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรนั้นต้อง
ให้เป็นไปตำมแบบฟอร์มของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณพ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
พ.ศ.2548 มีกำรตรวจสอบเนื้อหาของเรื่อง ตำมวำระ 
จัดล ำดับควำมส ำคัญและประเด็นตำมวำระ เมื่อ
ตรวจสอบระเบียบวำระครบถ้วนแล้ว จึงด าเนินการ
จัดพิมพ์ระเบียบวำระพร้อมส ำเนำเอกสำรให้ครบจ ำนวน
คณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง ทั้งนี้ เพื่อให้กำรประชุมเป็นไป
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จ ำนวน ๒ ท่ำน มำเป็นกรรมกำร เพื่อใหร้ะบบกำรตรวจ
ประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปตำมระบบ
และกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
            (๑0) ด าเนินการรวบรวมเอกสำรหลักฐำนลง
ระบบ Che Qa Online ท าเรื่องติดต่อประสำนงำนไปยัง
ผู้จัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ในกำรขอข้อมูลหลักฐำน
ซึ่งต้องมีกำรจัดท ำไฟล์เป็น PDF และออกรหัสชื่อเอกสำร
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ และข้อที่ก ำหนดไว้ จำกนั้นเมื่อ
ได้รับไฟล์ดังกล่ำวแล้ว ท ำกำรเปิดระบบ Che Qa Online 
กรอกและอัพหลักฐำนให้ครบตำมท่ีรำยงำนที่ก ำหนด 
เพื่อใหเ้อกสำรหลักฐำนมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง             
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
            (๑1) ท าเรื่องกำรรับตรวจกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ด าเนินการร่ำงหนังสือเชิญ ติดต่อ
คณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมินมำประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศ ึกษำระดับหน่วยงำน เสนอไปยัง
ผู้อ ำนวยกำร เพ่ือตรวจสอบหนังสือรำชกำรให้มีควำม
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบงำนสำรบรรณ เมื่อมีกำร
ตรวจสอบหนังสือดังกล่ำวแล้ว น ำมำแก้ไข (ถ้ำมี) และ
พิมพ์เอกสำรฉบับสมบูรณ์จัดส่งไปยังคณะกรรมกำร 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรได้รับหนังสอเชิญและมำตรวจ
ประเมินตำมวันเวลำและสถำนที่ที่ก ำหนด 
            (12) รับตรวจกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน โดยเชิญคณะกรรมกำรและบุคลำกรที่รับผิดชอบ
ตำมตัวบ่งชี้ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนร่วมรับตรวจ 
รับฟังและให้ข้อมูลตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
เพื่อใหก้ำรรับตรวจเป็นไปได้ด้วยควำมเรียบร้อยตำม
ระบบและกลไกประกันคุณภำพคุณภำพที่ก ำหนด 
            (๑3) ด าเนินการสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โดยคณะกรรมกำรเมื่อมีกำรรับตรวจ
ประเมินดังกล่ำว ได้มกีารปฏิบัติงานเกี่ยวกับสรุปผล        
ตำมแบบกำรประเมินของข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

ตำมระเบียบวำระ บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประชุม            
ใหม้ีข้อมูลที่ครอบคลุมตรงตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน เพื่อให้เอกสำรนั้น         
มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณพ.ศ.2526 และ        
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2548 
             (๖) ควบคุม และตรวจสอบกำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุม โดยเอกสำรต้องครบตำม
ระเบียบวำระ รวมทั้งจัดเลขหน้ำติดสลิปตำมวำระ         
ให้มีควำมถูกต้องค้นหำได้ง่ำย เพื่อให้เอกสำรมีควำม
สมบูรณ์ถูกต้องตำมเรื่องที่ก ำหนด 
             (๗) ด ำเนินกำรควบคุม กำรจัดประชุมของ
คณะกรรมกำร เลขำนุกำรทีป่ระชุม จัดพิมพ์รำยชื่อ
คณะกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม พร้อมทั้งติดต่อ
ประสำนงำนทำงโทรศัพท์เชิญประชุมตำมวัน เวลำ 
สถำนที่ที่ก ำหนด เพ่ือเตือนผู้เข้ำประชุมก่อนถึงเวลำ
ประชุม จัดสถำนที่ในกำรประชุม ตรวจสอบและดูแล
ควำมเรียบร้อยของห้องประชุม จัดท ำบันทึกข้อควำม
ค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และด าเนินการ
จัดอำหำร และอำหำรว่ำง ตำมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 
เมื่อคณะกรรมกำรครบองค์ประชุม ประธำนในที่ประชุม 
จึงด ำเนินกำรเปิดกำรประชุมเพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและตัวบ่งชี้ที่ได้รับ
มอบหมำย ตำมระเบียบวำระ เพื่อให้คณะกรรมกำรหรือ
บุคลำกรที่รับผิดชอบร่วมกันคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล และน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำนที่มีควำมถูกต้อง
และให้งำนออกมำมีคุณภำพมำกท่ีสุด 
             (๘) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ ชี้แจง
ประเด็นของกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  
             (๙) ด ำเนินกำรช่วยเหลือประธำนในกำรแจ้ง
ระเบียบวำระในกำรประชุม เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียด
ประกอบระเบียบวำระ ท ำกำรสรุปมติของที่ประชุม                  
จดบันทึกกำรประชุมลงระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ ข้อควำมและจัดเก็บข้อมูลเป็น
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พร้อมทั้งสรุปคะแนนกำรประเมิน เพื่อใหผ้ลกำรสรุป
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
            (๑4) ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมกำร          
เพ่ือท ำแผนพัฒนำคุณภำพตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจประเมิน โดยเชิญผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้
และผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือวำง
แผนกำรด ำเนินกิจกรรม แก้ไขตำมข้อเสนอแนะ เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร               
มีคุณภำพในกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป  
            (๑5) ปฏิบัติงานกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน          
โดยด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนในงำนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้มีคู่มือไว้ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และหำกมีผู้ที่จะต้อง
มำปฏิบัติงำนในหน้ำที่แทนสำมำรถศึกษำคู่มือในกำร
ปฏิบัติงำนที่จัดท ำขึ้น และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่แทนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐำนข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้กำรประชุมบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรประชุม พร้อมทั้งสรุปรายงานตำม
มติของที่ประชุม อีกท้ังต้องสำมำรถน ำไปปฏิบัติให้เกิดผล
และสำมำรถที่จะติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมได้ 
            (๑0) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ำมำ
จัดท ำแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภำพแวดล้อม        
ทั้งภำยในและภำยนอก กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ กำรระบุตัวชี้วัด เป้ำหมำย เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จ ของกำรประกันคุณภำพระดับหน่วยงำน 
            (๑1) ด าเนินการตรวจสอบควำมถูกต้องของ
แผนกำรประกันคุณภำพโดยตรวจสอบจำกกำรสรุป
สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เพื่อใหแ้ผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำมำรถเป็น
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและ
สำมำรถขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หน่วยงำนไปสู่ควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ 
             (๑2) วิเคราะห์ข้อมูลเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้ โดยแยกประเภทของ    
กำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพกับเชิงปริมำณ จัดหมวดหมู่
โครงกำร กิจกรรมที่สอดคล้องกัน เพ่ือน ำมำออก
แบบฟอร์มเป็นปฏิทินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้เป็นตำรำงแนวนอน เช่น   
ชื่อตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์กำรประเมิน 
กระบวนกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน และระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินงำน (เดือน ปี พ.ศ.) จำกนั้นสรุปรายงาน
กำรสร้ำงปฏิทินน ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำ   
เมื่อผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำเห็นชอบ เห็นควรให้จัดประชุม
หรือให้ท ำมติเวียนเสนอไปยังผู้ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ
เพ่ือสังเคราะห์ปฏิทินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน ก็ด ำเนินกำร
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จัดส่งปฏิทินผ่ำนระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์           
ทั้งนี้ เพื่อใหป้ฏิทินดังกล่ำวสำมำรถใช้เป็นแนวทำง               
ในกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมถูกต้อง 
เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด และเพ่ือปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำตัวบ่งชี้และกำรจัดเก็บ
เอกสำรประกอบกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
            (๑3) ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบกำรติดตำม 
กำรด าเนินงานตำมตัวบ่งชี้และปฏิทินกำรปฏิบัติงำน โดย
สรุปรายงานควำมก้ำวหน้ำตำมตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน และ 
๑๒ เดือน ของปีกำรศึกษำและปีงบประมำณ ให้มีควำม
เข้ำใจและเป็นไปตำมข้ันตอน เมื่อได้ข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละรอบมำแล้ว ก็น ำมำวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล โดยวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ขั้นตอนที่ก ำหนดของตัวบ่งชี้ ดูแผนกำรด ำเนินงำน
โครงกำร กิจกรรมในช่วงปี และตรวจสอบหลักฐำนใน   
ทุกรอบตำมกรอบระยะเวลำเพ่ือให้ได้รำยละเอียดของ 
กำรด ำเนินงำน หลักฐำน ข้อเสนอแนะ ปัญหำ แนวทำง 
กำรแก้ไขและพัฒนำข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
            (๑4) ตรวจสอบข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  
พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนที่ไม่เป็นไปตำมแผนหรือปฏิทินที่ก ำหนด     
โดยกำรประสำนงำนทำงโทรศัพท์ หรือ กำรประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมมือกัน 
ในกำรพัฒนำและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนใหส้ำมำรถ
เป็นไปตำมแผนและปฏิทินที่ก ำหนด 
            (๑5) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จำกผล
ของกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน 
และ ๑๒ เดือนที่รับผิดชอบ และมอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
มำจัดท ำรูปเล่มรายงานกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หน่วยงำน โดยก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองตำมเกณฑ์และแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด โดยให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนะแนวทำงกำรเขียน
รำยงำนและก ากับติดตาม ตรวจสอบหลักฐำนให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และกระบวนกำรที่ก ำหนด จำกนั้น 
เมื่อเนื้อหำที่เขียนรำยงำนมีควำมสอดคล้องกันกับเกณฑ์
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แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบจัดส่งไฟล์เนื้อหำพร้อมหลักฐำนมำงำน
เลขำนุกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน                 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้อง และจัดพิมพ์ลง
คอมพิวเตอร์เป็นไฟล์เอกสำรรูปเล่มรำยงำนฉบับเดียวกัน  
เสนอผู้อ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำม   
ตัวบ่งชี้และพิจำรณำคะแนนที่ประเมินตนเอง                  
เมื่อผู้อ ำนวยกำร ได้สรุปและให้ข้อคิดเห็นแล้ว เห็นสมควร
ให้แก้ไข เพ่ิมเติม (ถ้ำมี) ก็ส่งกลับไปยังผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร และก ำหนดส่งกำรแก้ไขกลับมำภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด จำกนั้นด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน  
กำรประเมินตนเองเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ เพื่อใหผ้ลกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และให้คณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมินได้
ท ำกำรวิเคราะห์ สังเคราะห์ไปทีละประเด็นตำมเกณฑ์ 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และศึกษำข้อมูลว่ำผลกำร
ด ำเนินงำนนั้นมีคุณภำพ  
            (๑6) ควบคุม ตรวจสอบกำรจัดท ำเอกสำร
หลักฐำนลงระบบ Che Qa Online ของเจ้ำหน้ำที่
คอมพิวเตอร์ ตำมที่ได้หลักฐำนจำกผู้รับผิดชอบแต่ละ   
ตัวบ่งชี้นั้น ได้ท ำกำรชี้แจง และแนะน ำเจ้ำหน้ำที่ให้จัดท ำ
ไฟล์หลักฐำนแสกนเป็น PDF และก ำหนดรหัสชื่อเอกสำร
ให้สอดคล้องและตรงกับเกณฑ์ ตำมข้อที่ก ำหนดไว้ 
หลังจำกนั้น ท ำกำรเปิดระบบ Che Qa Online กรอก
และอัพหลักฐำนให้ครบตำมที่รำยงำนได้เขียนไว้และ
ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกับเอกสำร
ก่อนกดบันทึกส่งเข้ำระบบ Che Qa Online เพื่อให้
รำยงำนกำรประเมินตนเองและเอกสำรหลักฐำนมีควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง ส่งตรงตำมก ำหนดระยะเวลำ พร้อมทั้ง
สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนได้อย่ำงชัดเจน  
            (17) รวบรวมเอกสารและตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำรที่ใช้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหน่วยงำน มอบหมำยให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแล
จัดเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูล โดยให้ศึกษำรูปแบบกำรจัดวำง 
ลงหน้ำเว็บไซต์ เพื่อกำรสืบค้นได้ง่ำย และเพื่อให้ใช้เป็น
ข้อมูลในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยงำน
และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรจัดกำร 
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            (18) ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดท ำเรื่องกำรรับ
ตรวจกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยให้
ค าปรึกษา และค าแนะน าในกำรท ำเรื่องหนังสือเชิญ
คณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
โดยเริ่มจำกกำรตรวจสอบหนังสือรำชกำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกที่จะถูกส่งออกไปยังคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
เนื้อหาสำระส ำคัญสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก               
ข้อควำมถูกหลักกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร เป็นไปตำม
รูปแบบของหนังสือรำชกำรตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้รับหนังสือแล้วมีควำมเข้ำใจ
ที่ชัดเจน เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
จัดท ำหนังสือรำชกำร 
            (19) ตรวจสอบข้อมูลของรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง เอกสำรหลักฐำนตำมตัวบ่งชี้ให้ตรงและสอดคล้อง
กันอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน จำกนั้น ด ำเนินกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ด ำเนินกำรควบคุม กำรจัด
ประชุมเพ่ือรับตรวจ ตรวจสอบรำยชื่อคณะกรรมกำร
ผู้ตรวจและรำยชื่อบุคลำกรผู้เข้ำร่วมรับตรวจ ตรวจสอบ
และดูแลควำมเรียบร้อยของห้องประชุม จัดอำหำรและ 
อำหำรว่ำง ตำมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ให้มีควำมพร้อม 
เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และพร้อมที่จะให้
ข้อมูล อ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณะกรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินฯสำมำรถด ำเนินกำรตรวจได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 
             (๒0) ตรวจสอบกำรสรุปผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมแบบกำรประเมิน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร สรุปคะแนนกำรประเมิน
พร้อมทั้งมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำประสำนงำนกับคณะกรรมกำร           
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และยืนยันผล
คะแนน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำร
ถูกต้องตำมแนวปฏิบัติ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำร
พัฒนาข้อมูลกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองและ 
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพในปีถัดไป 
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     ๒.๑.๓ งานธุรการ 
           (๑) ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เพื่อ สนับสนุน
กำรจัดท ำระบบบริหำรงำนเอกสำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน     
           (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำรจัดพิมพ์หนังสือ
รำชกำร บันทึกข้อควำมหนังสือรำชกำรภำยใน หนังสือ
รำชกำรภำยนอก ค ำสั่ง ประกำศ เอกสำรประกอบกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรม/โครงกำร บันทึกวำระกำรประชุม 
และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 
           (๓) ศึกษา วิธีกำร ขั้นตอน กำรใช้งำนส ำนักงำน
อัตโนมัติ (e-office)  ของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อน ำมำ
สนับสนุนกำรบริหำรงำนส ำนักงำนอัตโนมัติของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และสอดคล้องกับ
มหำวิทยำลัยฯ  
           (4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนอื่น ๆ  และ
บุคคลต่ำงๆ ทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำนที่
เป็นเรื่องเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนและกำรสั่งกำร ด้วย
กำรจัดส่งหนังสือทำงระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-office) 
และโทรศัพท์แจ้งให้กับหน่วยงำนและบุคลำกรทรำบ 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้อสั่งกำร และบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของหนังสือรำชกำรนั้นๆ 
          (5) ด าเนินการรำยงำนผลต่อข้อสั่งกำร ด้วยกำร
ประสานงานและติดตำมเรื่องนั้นๆ กับผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ให้ด ำเนินกำรและจัดท าสรุปรำยงำนเสนอต่อมหำวิทยำลัย
เพื่อใหม้หำวิทยำลัยพิจำรณำข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน 
           (6) ปฏิบัติงานกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร           
โดยเริ่มจำกคัดแยกชนิดของหนังสือรำชกำร ได้แก่ หนังสือ
รำชกำรภำยนอก หนังสือบันทึกข้อควำมภำยใน ค ำสั่ง 
ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสำรรำยงำนอื่น             
จัดเข้ำแฟ้มใหเ้ป็นหมวดหมู่ตรงตำมระเบียบส ำนัก

     ๒.๑.๓ งานธุรการ 
           (๑) วิเคราะห์เนื้อหาและรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548            
ตำมชนิดของหนังสือรำชกำร กำรรับและส่งหนังสือ
รำชกำร กำรเก็บรักษำ กำรยืมและท ำลำย เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบงำนสำรบรรณ เพื่อใหถือว่ำ
เป็นสวนประกอบที่ใชงำนสำรบรรณและใหใชเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติ 
           (๒) ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดพิมพ์หนังสือ
รำชกำร บันทึกข้อควำมภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก 
ค ำสั่ง ประกำศ เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน กิจกรรม/
โครงกำร บันทึกวำระกำรประชุม และเอกสำรอ่ืนๆ             
ที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ และกำรใช้ภำษำ รูปแบบ            
กำรจัดพิมพ์ กำรจัดท ำกระดำษตรำครุฑและกระดำษ
บันทึกข้อควำม  ให้จัดท ำให้ถูกต้องตำมแบบของกระดำษ
ตรำครุฑและแบบกระดำษบันทึกข้อควำม ท้ำยระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 

รวมทั้งตรวจทำนควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับก่อน
น ำเสนอผู้บริหำร เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง 

           (๓) ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำส ำเนำ
เอกสำรและหนังสือทุกฉบับ โดยกำรจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ ก่อนส่งออกและส ำเนำเรียนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ควรตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือ
รำชกำรให้ครบถ้วน เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนด้ำนจัดท ำ
หนังสือรำชกำรและกำรผลิตเอกสำรมีควำมถูกต้อง ชัดเจน 
และตรงตำมวัตถุประสงค์มำกที่สุด  
           (๔) รวบรวม วิธีกำร ขั้นตอน กำรใช้งำน
ส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-office) ของมหำวิทยำลัยฯ ทีน่ ำมำ 
ใช้ในระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกำร
ท ำงำนของระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 



- 12 - 
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526           
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรสร้ำงหนังสือ ส่งตรวจทำน ส่งให้ธุรกำรกลำง 
ส่งให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย และขั้นตอนกำรออก
เลขหนังสือโดยละเอียด เพื่อให้ค ำแนะน ำกับเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำรในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนด เพื่อให้กำร
บริหำรงำนระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด ำเนินไป
อย่ำงถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรบริหำรตำม
ระบบงำนสำรบรรณ  
           (5) ด าเนนิการแจ้งงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ และ
บุคคลต่ำงๆ ทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำนที่
เป็นเรื่องเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนและกำรสั่งกำร 
ควบคุมกำรจัดส่งหนังสือทำงระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ          
( e-office), e-mail, line, facebook และประสำนงำน
ทำงโทรศัพท์แจ้งให้กับหน่วยงำนหรือบุคลำกรทรำบ            
เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน หรือกำรแจ้งข่ำวสำร 
เพื่อใหผู้้รับเรื่องได้ทรำบเรื่องก่อนล่วงหน้ำ และสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือให้เกิดกำรติดตำมเอกสำร
และให้เกิดกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้องเป็นไปตำมข้อสั่งกำร 
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของหนังสือรำชกำรนั้น ๆ 
          (6) รวบรวมเอกสารและตรวจสอบเอกสำรให้
ถูกต้องก่อนน ำมำสรุปรำยงำนผลต่อข้อสั่งกำร โดยจัดท ำ
กำรรวมสรุปให้เห็นเด่นชัด และจัดท ำบันทึกข้อควำมจัดส่ง
รำยงำนเสนอต่อมหำวิทยำลัย  เพื่อให้มหำวิทยำลัย
พิจำรณำเนื้อหำและประเด็นกำรสั่งกำรว่ำมีกำรด ำเนินกำร
เป็นอย่ำงไร พร้อมวินิจฉัยทิศทำงของงำนว่ำมี
ควำมก้ำวหน้ำและประสบผลสัมฤทธิ์อย่ำงไร 
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     ๒.๑.๔ งานพัสดุ 
           (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มี
หน้ำที่แสดงควำมต้องกำรที่ได้มำจำกกำรส ำรวจวัสดุ
อุปกรณ์ส ำนักงำนภำยในหน่วยงำนว่ำมีวัสดุอะไรที่
ต้องกำรบ้ำง และสิ่งไหนที่ควรเพิ่มเติมและจ ำเป็น  
จำกนั้นท ำกำรเขียนแบบฟอร์มขอซื้อจ้ำง ระบุรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ เสนอต่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และผู้อ ำนวยกำร                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
            (2) ด าเนินการท ำเรื่องขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ตำมข้ันตอนของระเบียบพัสดุ เพื่อให้งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
วัสดุอุปกรณ์เป็นไปตำมขั้นตอนและตรงตำมระเบียบพัสดุ 
            (๒) ด าเนินการตรวจสอบวัสดุประจ ำปี 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำรตรวจสอบรำยกำรวัสดุประจ ำปี
ตำมแบบฟอร์มที่งำนพัสดุกลำงส่งมำให้ โดยกำร
ตรวจสอบตำมรำยกำรที่หน่วยงำนท ำกำรจัดซื้อระหว่ำงปี 
ตรวจสอบสรุปผลกำรเบิก-จ่ำย และยอดคงเหลือของวัสดุ 
ซึ่งจะด ำเนินกำรก่อนสิ้นปีงบประมำณ จำกนั้นน ำส่งข้อมูล
คืนกลับให้กับงำนพัสดุของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อให ้             
มีกำรควบคุมและตรวจสอบวัสดุเป็นไปตำมระเบียบพัสดุ    
             (3)  ศึกษาข้อมูลสินค้ำ และเลือกรำยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตำมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรให้ด ำเนินกำรในแต่ละ
ปีงบประมำณ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Green office” ที่ก ำหนด  
             (4)  ตรวจสอบ ด าเนินการบ ำรุงรักษำ ดูแล 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน ให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ 
พร้อมใช้งำนและเพียงพอต่อกำรใช้งำน และเป็นไปตำม
แผนงำนโครงกำรตำมไตรมำสที่จัดท ำข้ึน เพื่อให้มี
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  
 
 
 
 
 
 
 

      ๒.๑.๔ งานพัสดุ 
            (๑) ควบคุม และตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่
ได้มำจำกกำรส ำรวจวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนภำยใน
หน่วยงำนว่ำมีวัสดุใดทีไ่ม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน และที่ควร
เพ่ิมเติมและจ ำเป็น วิเครำะห์เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องซื้อ
หรือจ้ำง  
            (2) ด าเนนิการตรวจสอบรำยกำรวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ได้ท ำเบิก-จ่ำยไป วิเครำะห์ว่ำวัสดุอุปกรณ์
ชนิดใดที่มีกำรใช้งำนมำกและใช้งำนน้อย ตรวจสอบวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้ำง โดยให้ระบุวงเงินงบประมำณท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำงในครั้งนั้น จำกนั้นก ำหนดรำยกำรวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ที่ต้องกำรจัดซื้อ จ ำนวนที่ต้องกำร พิจำรณำ
ตรวจสอบรำคำวัสดุอุปกรณ์ จำกนั้นท ำกำรบันทึกลง
แบบฟอร์มขอซื้อจ้ำง ระบุรำยกำรวัสดุอุปกรณ์ ลงลำยมือ
ชื่อ เสนอต่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้อ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติ และด าเนินการก ากับติดตามการแจ้งเรื่องกำร   
ขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
ขั้นตอนของระเบียบพัสดุ เพื่อใหไ้ด้มำซึ่งพัสดุโดยกำร   
ซ้ือจ้ำงและเป็นไปตำมขั้นตอนและตรงตำมระเบียบพัสดุ 
           (3) ด าเนินการตรวจสอบวัสดุประจ ำปี 
             ด ำเนินกำรควบคุมและตรวจสอบรำยกำรวัสดุ
ประจ ำปีตำมแบบฟอร์มที่งำนพัสดุของมหำวิทยำลัยฯ      
ส่งมำให้ส ำรวจ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า การเขียน
สรุปรำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมรำยกำรที่หน่วยงำนท ำกำร
จัดซื้อระหว่ำงปี โดยมีกำรเก็บข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ใน
กำรตรวจสอบวัสดุประจ ำปี 
           (4) ตรวจสอบสรุปผลกำรเบิก-จ่ำย และยอด
คงเหลือของวัสดุ โดยกำรบันทึกรำยละเอียดกำรรับหรือ
จ่ำยและยอดคงเหลือในบัญชีหรือทะเบียน โดยจ ำแนก  
แต่ละประเภท แต่ละรำยกำรของวัสดุ ซึ่งจะด ำเนินกำร
ก่อนสิ้นปีงบประมำณ น ำส่งข้อมูลคืนกลับให้กับงำนพัสดุ
ของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อให้กำรควบคุมและกำรตรวจสอบ
วัสดุเป็นไปตำมระเบียบพัสดุ 
 
 
 



- 14 - 
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

    ๒.๑.๕ งานการเงิน 
          (๑) จัดท าแผนงำน/โครงกำรระดับหน่วยงำนและ
ระดับมหำวิทยำลัย ตำมที่ได้รับแจ้งจำกกองนโยบำยและ
แผนให้ด าเนินการจัดท าแผนงำน/ โครงกำรประจ ำปีตำม 
กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและของหน่วยงำน พร้อมกำร   
วำงแผนกำรใช้งบประมำณตำมแบบฟอร์มที่กองนโยบำย
และแผนก ำหนด น ำเสนอหัวหน้ำงำนพิจำรณำเห็นชอบและ
ลงนำม แล้วจึงน ำส่งกองนโยบำยและแผน เพ่ือให้ผู้บริหำร
พิจำรณำเห็นชอบ  
          (๒) บันทึกข้อมูลโครงกำรลงระบบบัญชี 3 มิติ 
โดยกำรจัดท ำหนังสือบันทึกข้อควำมแจ้งไปยังแต่ละงำน
ให้ด ำเนินกำรเขียนแผนงำนโครงกำรให้สอดคล้องกับ       
กลยุทธ์และเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ให้มีควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์ และก ำหนดส่งแผนงำนเป็นไฟล์ word
กลับมำยังงำนเลขำนุกำร เพ่ือจะได้บันทึกข้อมูลโครงกำร
ลงระบบบัญชี ๓ มิติ ตำมข้ันตอน ทั้งนี้ เพื่อใหแ้ผนงำน
โครงกำรลงสู่ระบบกำรเงินและสำมำรถที่จะด ำเนินกำร 
ตัดยอดเงินจำกบัญชี ๓ มิติได้ในปีงบประมำณ นั้น ๆ 
          (๓) จัดท าปฏิทินกำรท ำงำนของทุกโครงกำรตำม 
รำยไตรมำส เมื่อมีกำรจัดท ำแผนงำนพร้อมรำยละเอียด
ของหมวดค่ำใช้จ่ำยลงสู่ระบบบัญชี ๓ มิติเรียบร้อยแล้ว 
จึงไดด้ าเนินการจัดท าปฏิทินกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำสของ
ทุกโครงกำรให้แต่ละงำนออกมำเพื่อให้กำรก ำกับติดตำม
กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
          (๔) ตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย 
เงินงบประมำณตำมไตรมำส  โดยกำรสอบถำมด้วยวำจำ 
และจัดท าบันทึกข้อควำมกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยรำย
ไตรมำสแจ้งไปยังงำนตำมปฏิทินที่ได้ก ำหนดไว้ว่ำมีกำร
เบิกจ่ำยตรงไตรมำสหรือไม่ ถ้ำไม่ตรงเพรำะเหตุใด 
จำกนั้น ด าเนินการรวบรวมและสรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณตำมแผนงำนน ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร               
เพ่ือพิจำรณำ และน ำเข้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน                   
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและข้อเสนอแนะ               
ทั้งนี้เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของแต่ละงำนตรง
ตำมไตรมำสที่ก ำหนด และเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 

     ๒.๑.๕ งานการเงิน 
           (๑) ด าเนนิการควบคุม และจัดท ำแผนงำน/
โครงกำรระดับหนว่ยงำนและระดับมหำวิทยำลัย ตำมที่
ได้รับแจ้งจำกกองนโยบำยและแผนให้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนงำน/ โครงกำรประจ ำปีตำมกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย
และของหน่วยงำน และมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ลงแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
โดยให้ค ำแนะน ำ เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่ดี
ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศำสตร์และกลยุทธ์ในกำร
บริหำรกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย พร้อมตรวจสอบ
แผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำสให้ครบทั้งปริมำณงำน
และเงินงบประมำณที่ได้จำกำรจัดสรร  เพ่ือน ำเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำเห็นชอบและลงนำม แล้วจึงน ำส่ง 
กองนโยบำยและแผน เพื่อใหผู้้บริหำรพิจำรณำเห็นชอบ
และตรวจสอบกิจกรรมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำม
แผนงำน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ 
           (๒) ตรวจสอบหมวดเงินงบประมำณ และ
ระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยของกิจกรรม/โครงกำร ร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือคัดกรองข้อมูลควำมถูกต้อง   
ของกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร เพื่อให้แผนงำน/โครงกำร
มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
           (๓) ควบคุม และตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูล
โครงกำรลงระบบบัญชี ๓ มิต ิร่วมกับเจ้ำหน้ำที่                 
ที่รับผิดชอบ ด้วยควำมละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง 
ไม่ให้มีข้อผิดพลำด เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์  
           (๔) รวบรวมเอกสารและตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำรที่พิมพ์ออกมำจำกระบบบัญชี ๓ มิต ิ
เช่น กำรจัดหน้ำ กำรจัดตำรำงของแต่ละข้อ กำร
ตรวจสอบเงินงบประมำณ เพื่อป้องกันควำมผิดพลำด    
ในกำรกรอกข้อมูลลงระบบบัญชี ๓ มิติ และจัดส่งให้             
กองนโยบำยและแผนตรวจสอบตำมขั้นตอนต่อไป 
           (๕) ออกแบบปฏิทินกำรท ำงำนของทุกโครงกำร
ตำมรำยไตรมำส ให้แต่ละงำน โดยกำรน ำกิจกรรม 
โครงกำรตรงกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำสมำก ำหนดเป็นตำรำง
ปฏิทิน ได้แก่ ชื่อโครงกำร รหัสกิจกรรม ปริมำณงำน
จ ำนวนเงิน รำยไตรมำส เพื่อใหก้ำรก ำกับติดตำม              
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(5) ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยค่ำเดินทำงไปรำชกำร ในระบบ
บัญชี ๓ มิติ 3DGF พร้อมทั้งประสานผู้ขอเบิกลงนำม
เอกสำร และน ำเสนอผู้บริหำรลงนำมอนุมัติ เพื่อให้
เอกสำรที่ขออนุมัติเบิกมีกำรเบิกจ่ำยที่ถูกต้องตำมขั้นตอน
กำรเบิกจ่ำยในระบบบัญชี 3 มิติ และตรงตำมระเบียบ 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

(6) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นในกำรจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยในแต่ละประเภทให้กับ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบกำรเบิกจ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
          (๖) ตรวจสอบกำรจัดท ำปฏิทินกำรท ำงำนหรือ
ปฏิทินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของกิจกรรมรำยไตร
มำส โดยตรวจรหัสกิจกรรม งบประมำณให้ตรงกับ
กิจกรรมตำมโครงกำรที่ก ำหนดให้ตรงกัน ใหเ้ป็นไปตำม
แผนงำน/โครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้ และด ำเนินกำรก ำกับ 
ติดตำม ควบคุม กำรเบิกจ่ำย ให้ตรงไตรมำสที่ก ำหนด 
          (7) ตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณตำมไตรมำส โดยกำรจัดส่งบันทึกข้อควำม 
กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำสแจ้งไปยังงำนใน
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนตำมปฏิทินที่ได้
ก ำหนดไว้ ว่ำมีกำรเบิกจ่ำยตรงไตรมำสหรือไม่ ถ้ำไม่ตรง
เพรำะเหตุใดโดยให้หัวหน้ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ จำกนั้นด าเนินการรวบรวมและ
สรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนงำนน ำเสนอ
ต่อผู้อ ำนวยกำร เพ่ือพิจำรณำ และน ำเข้ำต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี้  เพื่อใหก้ำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของแต่ละงำน
ตรงตำมไตรมำสที่ก ำหนด และเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด 

(8) ควบคุม และด าเนินการตรวจสอบ      
ควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรขอ
อนุมัติเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมประเภทกำรเบิกจ่ำย 
คือ ค่ำตอบแทนค่ำใช้สอย ค่ำเดินทำงไปรำชกำรและ         
กำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร ก่อนกำรบันทึกข้อมูล 
เบิกจ่ำยผ่ำนระบบบัญชี  ๓ มิติ (3DGF) ด้วยกำรรวบรวม
เอกสำรแต่ละชุด ตรวจสอบข้อมูลภำยในเอกสำร เช่น  
วันเดือนปี ที่รบัเงิน รำยกำรในใบส ำคัญรับเงิน กำรเขียน
รำยงำนกำรเดินทำง เพื่อให้กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร
ตำมแบบฟอร์มครบถ้วน ใบเสร็จรับเงินที่แนบเบิกมีข้อมูล           
ผู้ซื้อผู้ขำย วันที่ รำยกำร เล่มที่ เลขท่ี จ ำนวนเงินและ           
มีลำยมือชื่อผู้รับเงิน เพื่อใหเ้อกสำรกำรขออนุมัติเบิกจ่ำย
งบประมำณ มีควำม ถูกต้องครบถ้วนต่อกำรด ำเนินงำน
อนุมัติเบิกเงิน ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยของ
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กระทรวงกำรคลัง เพื่อลดควำมผิดพลำดของเอกสำรก่อน
น ำเสนอผู้บริหำร และน ำส่งงำนกำรเงิน 

(9) ศึกษา วิเคราะห์กระบวนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแต่ละประเภท ด้วยกำรพัฒนากระบวนงำน
จำกกำรจัดท ำเอกสำรและด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในด้ำนกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ เช่น จัดท ำคู่มือกำร
ตรวจสอบ/แนวทำงหรือหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรอบรม สัมมนำและกำรเดินทำงไปรำชกำร
ภำยในประเทศ ก าหนดแนวทำงกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน พัสดุ
ทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนกำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแต่
ละประเภทมีควำมถูกต้อง เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
           (10)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และ
ชี้แจง เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนค่ำใช้สอย และ
ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำรให้กับบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบัติงำนเบิกจ่ำยได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
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     ๒.๑.๖ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
          (๑) ศึกษาและค้นคว้ากำรจัดท าควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยใน ดูได้จำกคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และคู่มือควบคุมภำยในระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือเรียนรู้
หลักทฤษฎีกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน  
ในกำรคิดวิเครำะห์ กำรก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหม้ีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ               
ในหลักของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและประเด็น          
ควำมเสี่ยงที่ถูกต้อง 
          (๒) ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือร่วมกัน
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงระดับงำน โดยเริ่มจำกให้บุคลำกร
ภำยในงำนน ำโครงกำรและงำนประจ ำที่รับผิดชอบ
น ำเสนอ โดยให้ค าแนะน า ประเด็นควำมเสี่ยงที่อำจจะ
เกิดขึ้น และเมื่อบุคลำกรมีควำมเข้ำใจแล้วจึงด าเนินการ
ร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง เพื่อใหมี้      
แนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยงและลดควำมเสี่ยงของ
โครงกำรหรืองำนประจ ำ 
          (๓) จัดท าแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนระดับหน่วยงำนย่อย ตำมแบบฟอร์ม
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยร่วมกันจัดท าแผนบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยใน ที่ได้มำจำกโครงกำรและงำน
ประจ ำ ควำมเสี่ยงใดอยู่ในระดับสูง หรือ ปำนกลำง          
ควรจัดท าแผนงำนกิจกรรม หรือมำตรกำรรองรับเพื่อให้
ควำมเสี่ยงลดลง และบันทึกน ำเสนอแผนบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยในต่อผู้อ ำนวยกำร เพ่ือพิจำรณำ
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
หน่วยงำนน ำไปเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ภำพรวมต่อไป 
          (๔) ติดตำมผลกำรด าเนินงานตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน โดยกำรก ำหนดให้
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยด าเนินการสรุปรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีละ ๒ ครั้ง 
จำกนั้นได้ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นร้อยละ      
พร้อมให้ค าแนะน าในกำรจัดท าหรือด าเนินการเพ่ือลด
ควำมเสี่ยง เพื่อให้ควำมเสี่ยงสำมำรถควบคุมได้ และลดลง 
 
 
 

     ๒.๑.๖ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
           (๑) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหารำยละเอียดของ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ดูได้จำกคู่มือ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และคู่มือควบคุมภำยในระดับ
มหำวิทยำลัย เพ่ือเรียนรู้หลักทฤษฎีกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และกำรควบคุมภำยใน ตำมแนวคิดของ COSO                
ในกำร คิดวิเคราะห์ กำรก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยง และ
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหม้ีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลักของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและประเด็นควำมเสี่ยง  
ที่ถูกต้อง 
           (๒) พัฒนาข้อมูลขึ้นมำจัดท ำคู่มือและเทคนิค
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน เพ่ือ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หลักกำรคิดวิเคราะห์ในแต่ละ
ประเด็น เช่น กำรคิดแยกแยะระหว่ำงควำมเสี่ยงกับปัญหำ
ที่พบ เป็นต้น เพ่ือเสนอผู้อ ำนวยกำร พิจำรณำ และเพ่ือให้
บุคลำกรภำยในงำนสำมำรถท่ีจะน ำแนวคิด เทคนิคไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในในงำนตัวเองได้ 
           (๓) ควบคุมการด าเนินการจัดประชุมชี้แจง           
เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยใน โดยให้บุคลำกรภำยในงำนศึกษำคู่มือ
และเทคนิคกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้จัดท ำไว้ โดยเน้น
ข้อมูลรำยละเอียด ทักษะกำรคิด วิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
จำกนั้นก ำหนดประเด็นถำม – ตอบ เพื่อทดสอบควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ทั้งนี้ เพื่อใหบุ้คลำกรภำยในงำนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
           (๔) ควบคุม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ระดับหน่วยงำนย่อย ตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด จำกโครงกำรและงำนประจ ำ จำกนัน้ วิเครำะห์
เนื้อหำและรำยละเอียดของกำรด ำเนินกิจกรรมควำมเสี่ยง
แต่ละประเภท เพื่อให้ถูกต้องตำมแบบฟอร์มกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
           (๕) ให้ค าปรึกษา แนะน า กำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ได้แก่ กำรก ำหนดประเด็น
ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงภำยใน ภำยนอก  
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กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุม แผนงำน
กิจกรรมกำรตอบสนอง และกำรติดตำมประเมินผล 
เพื่อใหแ้ผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ
โครงกำรหรืองำนประจ ำมีควำมถูกต้อง สำมำรถจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และเพื่อให ้
ได้รับควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่หน่วยงำนก ำหนดไว้้ 
           (๖) ด ำเนินกำรมอบหมำยแผนบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน ควบคุม ก ำกับควำมเสี่ยงที่ต้องมี
กำรจัดท ำแผนงำน/กิจกรรม หรือมำตรกำร ก็ได้จัดประชุม
ภำยในงำนเพื่อมอบหมำยให้ไปด าเนินการ ทั้งนี้จะร่วมมือ
กันในกำรจัดท ากิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้แผนบริหำรควำม
เสี่ยงที่ได้วิเครำะห์ไว้มีประสิทธิภำพมำกที่สุดและบรรลุ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ 
           (๗)  วิเคราะห์เนื้อหาและรำยละเอียดของกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ในภำพรวม        
ทั้งองค์กร โดยเริ่มจำกกำรน ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ              
กำรควบคุมภำยในของแต่ละงำนมำจัดเรียงล ำดับควำม
เสี่ยงเพ่ือคัดกรองและคัดแยกประเภทควำมเสี่ยงที่ต้องมี
กำรควบคุมควำมเสี่ยงที่ส ำคัญให้ลดลง จำกนั้น น ำข้อมูล
มำวิเคราะห์ตำมกรอบงำนกำรควบคุมภำยใน ทั้ง ๕ 
องค์ประกอบ ได้แก่ สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน  
กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุม สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร กำรติดตำมและประเมินผล เพื่อใหม้ีกำร
ประเมินตนเองด้ำนกำรควบคุมภำยในระดับองค์กำร
สำมำรถบ่งชี้เหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อ
องค์กร และสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับ 
           (๘) ควบคุม และติดตามผลกำรด ำเนินงำน            
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ตรวจสอบ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ 
เดือน ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนกำรบรรลุเป้ำหมำย          
ที่เป็นร้อยละ ควบคุมกำรด ำเนินงำนประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน กิจกรรม ที่ควบคุมควำมเสี่ยง 
และแนวทำงกำรพัฒนำในปีถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในยังคงด ำเนินไป
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อย่ำงครบถ้วนเหมำะสมตำมที่ก ำหนดไว้ และสำมำรถ
จัดกำรกับควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงทันท่วงทีในแต่ละ
ช่วงเวลำ 
           (๙) ตรวจสอบและควบคุมกำรจัดท ำบันทึก
รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ค ำแนะน ำ             
ตอบปัญหำและชี้แจงแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนให้มี
ควำมชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย จำกนั้นน ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก และระดับมหำวิทยำลัย 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงและให้
ข้อเสนอแนะที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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     ๒.๑.7 งานประชุม 
          (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำรร่างและพิมพ์หนังสือ
เชิญประชุมต่ำง ๆ โดยจัดท าหนังสือเชิญประชุมตำม
ปฏิทิน หรือตำมที่ผู้บริหำรได้นัดหมำย เสนอให้
ผู้อ ำนวยกำรลงนำมในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อให ้
กำรประชุมเป็นไปตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
           (๒) จัดท าระเบียบวำระกำรประชุม โดย
ด าเนินการประสำนกับประธำนหรือหัวหน้ำงำนหรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่จะน ำเสนอเรื่องเข้ำในระเบียบวำระ
กำรประชุม  ทั้งในส่วนของเรื่องเพ่ือทรำบ และเพ่ือ
พิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่ก ำหนดขึ้นในแต่
ละครั้ง  เพื่อใหห้น่วยงำนที่รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล 
ตำมระเบียบวำระที่จะน ำเสนอที่ประชุม  
           (๓) ท าเรื่องติดต่อจองห้องประชุมกับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ดูแลห้องประชุม โดยให้ท ำกำรจัดเตรียมห้องประชุมและ
จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น ระบบเสียง ไมโครโฟน 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉำยภำพ ใหม้ีควำมพร้อมส ำหรับ  
กำรใช้งำน เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ 
          (๔) ด าเนินการจัดประชุมหัวหน้ำงำนหรือ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำส ำนัก โดยท ำกำร
ประสำนงำนไปยังคณะกรรมกำรก่อนวันประชุม 3 วัน 
เพ่ือแจ้งเตือน จำกนั้น จัดเตรียมอำหำร หรือ อำหำรว่ำง 
และนับองค์ประชุมให้เกินกึ่ง เพื่อใหก้ำรประชุมนั้นด ำเนิน
ไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมวัตถุประสงค์ และได้
มอบหมำยงำนกันอย่ำงชัดเจน 
          (๕) ปฏิบัติงานหน้ำที่เลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยกำรจดบันทึกมติที่
ประชุมในแต่ละระเบียบวำระระหว่ำงกำรประชุม เพื่อให้
การด าเนินการจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีมติมอบหมำยกำรด าเนินงานที่ชัดเจน 
 
            

     ๒.๑.7 งานประชุม 
           (๑) ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดพิมพ์หนังสือ
เชิญประชุมต่ำง ๆ ตำมปฏิทิน หรือตำมที่ผู้บริหำรได้    
นัดหมำย ตรวจสอบควำมถูกต้องของวัน เวลำ และ
สถำนที่ในหนังสือเชิญประชุม ตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ เสนอให้รอง
อธิกำรบดีหรือผู้อ ำนวยกำรลงนำม เพื่อใหห้นังสือเชิญ
ประชุมมีควำมถูกต้อง โดยจะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์  
ที่มำของกำรจัดประชุมเพ่ือที่จะได้น ำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กันและควบคุมกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้หัวหน้ำ
งำนหรือคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำส ำนักทุกท่ำน
ผ่ำนระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทำงแอพพลิเคชั่น
สื่อสำรและส่งข้อควำม LINE หรือ เอกสำรตำมวันเวลำที่
ก ำหนด เพื่อใหห้ัวหน้ำงำนหรือคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำส ำนัก สำมำรถรับทรำบกำรจัดประชุม
และมำเข้ำร่วมประชุม ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว  
โดยพร้อมเพรียงกัน  
           (๒) ด าเนนิการรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และ
ตรวจสอบกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม โดยกำร
จัดท าระเบียบวำระกำรประชุมหัวหน้ำงำนหรือ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำส ำนัก ให้เป็นไปตำม
แบบฟอร์มของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ ตรวจสอบเนื้อหาของเรื่อง จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญและประเด็นตำมวำระ วิเคราะห์เนื้อหำและ
ข้อมูลเบื้องต้นให้เห็นชัดเจนว่ำเรื่องใดควรน ำเสนอ         
เพ่ือทรำบและเพ่ือพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ เมื่อตรวจสอบ
ระเบียบวำระครบถ้วนแล้ว จึงด าเนินการจัดพิมพร์ะเบียบ
วำระพร้อมส ำเนำเอกสำรให้ครบจ ำนวนของผู้เข้ำร่วม
ประชุม หรือคณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง ทั้งนี้ เพื่อให้กำร
ประชุมเป็นไปตำมระเบียบวำระ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรประชุม ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมตรงตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดประชุม เพื่อให้เอกสำรนั้นมีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  
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         (๖) บันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอต่อผู้ตรวจ
รำยงำนกำรประชุม น ำรำยละเอียดที่ได้จดบันทึกตำมมติ 
ที่ประชุมของระเบียบวำระกำรประชุมมำด าเนินการจัดท า
เป็นรำยงำนกำรประชุมฉบับสมบูรณ์ และน ำเสนอต่อ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุมเพ่ือควำมถูกต้อง ชัดเจน            
ตำมมติที่ประชุมได้ระบุไว้ จำกนั้นผู้บันทึกรำยงำน         
กำรประชุม และผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุมลงลำยมือชื่อ           
และน ำรำยงำนกำรประชุมจัดเก็บไว้ในระบบฐำนข้อมูล
เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพื่อให้
รำยงำนกำรประชุมใช้เป็นหลักฐำนในกำรมอบหมำยกัน               
เป็นลำยลักษณ์อักษร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (๓) ควบคุม ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลห้อง
ประชุม  ให้ท ำกำรจัดเตรียมห้องประชุม ประสำนงำนกับ
แม่บ้ำนประจ ำห้องและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น 
ระบบเสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉำยภำพ 
เพื่อใหม้ีควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้งำน เพื่อให้กำรประชุม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ผู้เข้ำร่วม
ประชุมเกิดควำมพึงพอใจในกำรจัดประชุม 
           (๔) ด ำเนินกำรควบคุม กำรจัดประชุมของ
หัวหน้ำงำน หรือคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำส ำนัก 
เลขำนุกำรที่ประชุม จัดพิมพ์รำยชื่อคณะกรรมกำร
ผู้เข้ำร่วมประชุม พร้อมทั้งติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท์ 
แอพพลิเคชั่นสื่อสำรและส่งข้อควำม LINE เชิญประชุม
ตำมวัน เวลำ สถำนที่ที่ก ำหนด เพื่อเตือนผู้เข้ำประชุมก่อน
ถึงเวลำประชุม จัดสถำนที่ในกำรประชุม ตรวจสอบและ
ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องประชุม จัดอำหำร และ 
อำหำรว่ำง ตำมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม เมื่อหัวหน้ำงำน
หรือผู้แทนหรือคณะกรรมกำรครบองค์ประชุม ประธำน 
ในที่ประชุม พร้อมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้
กำรประชุมนั้นด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำม
วัตถุประสงค์ และได้มอบหมำยงำนกันอย่ำงชัดเจน 
           (๕) ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมจำกเทป
บันทึกเสียงกำรประชุมหรือจำกกำรบันทึกท่ีเป็นลำย
ลักษณ์อักษรจำกท่ีประชุม เพื่อให้ได้ข้อมูลรำยละเอียด   
ที่ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตำมมติที่ประชุม และเพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และน ำเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำร  
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๒.๒ ด้านการวางแผน 
      2.2.1 งานรับสมัครนักศึกษา 
          (1) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรรับสมัคร
นักศึกษำ  เพื่อก าหนดแผนงำน/โครงกำร ตลอดจน
งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ ส ำหรับกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   (2)  ร่วมวำงแผนกำรประชุมอำจำรย์            
แนะแนวในเขตพ้ืนที่บริกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดตำก จังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดพิจิตร เพื่อให้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำร
รับสมัครนักศึกษำ และกำรแนะน ำวิธีกำรกรอกข้อมูล           
ในใบสมัครให้ถูกต้องตรงตำมขั้นตอนกำรสมัคร         
พร้อมหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำ  

     (3)  ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำนเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ประกำศ กำรรับสมัครนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  เพื่อใหข้้อมูลกำรรับ
สมัครไปสู่ประชำชนทั่วไปให้ทั่วถึง ผู้ที่สนใจสมัครสำมำรถ
สอบถำม ดูรำยละเอียดกำรสมัครได้ 

     (4) ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
คัดเลือกผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อใหข้ั้นตอน
กำรสอบสัมภำษณ์ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนอย่ำงถูกต้อง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ ด้านการวางแผน 
      2.2.1 งานรับสมัครนักศึกษา 
          (1) ตรวจสอบแผนกำรด ำเนินงำนกำรรับสมัคร
นักศึกษำ  เพื่อก าหนดแผนงำน/โครงกำร ตลอดจน
งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ ส ำหรับกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   (2)  วำงแผนและก ำกับดูแลกำรประชุมอำจำรย์ 
แนะแนวในเขตพ้ืนที่บริกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดตำก จังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดพิจิตร เพื่อใหท้รำบข้อมูลเกี่ยวกับรับ
สมัครนักศึกษำ และกำรแนะน ำวิธีกำรกรอกข้อมูล       
ในใบสมัครให้ถูกต้องตรงตำมขั้นตอนกำรสมัคร           
พร้อมหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำ 

     (3)  วำงแผนกำรด ำเนินงำนเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ ประกำศกำรรับสมัครนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  เพื่อใหข้้อมูลกำรรับ
สมัครได้เผยแพร่ไปสู่ประชำชนทั่วไปอย่ำงทั่วถึง ผู้ที่สนใจ
สมัครสำมำรถสอบถำม ดูรำยละเอียดกำรสมัครได้ 

     (4) วำงแผนกำรด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อใหข้ั้นตอนกำร
พิจำรณำคัดเลือกและกำรสอบสัมภำษณ์ ด ำเนินกำร   
ตำมข้ันตอนอย่ำงถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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      ๒.๒.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
             (๑) วำงแผนในกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหน่วยงำนตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
หน่วยงำนสำยสนับสนุนและระดับมหำวิทยำลัยทุกตัวบ่งชี้
ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ด ำเนินกำรในระดับ
มหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน เพื่อให ้เกิดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และวำงกรอบกำรด ำเนินงำนแต่ละตัวบ่งชี้ 
            (๒) ร่วมวำงแผนเกี่ยวกับกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หน่วยงำนกับผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำงำน โดยกำร
คัดเลือกบุคคลตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่ตรงกับเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน เสนอผู้บริหำร
ระดับสูงพิจำรณำลงนำม หลังจำกผู้บริหำรสูงสุดลงนำม
ตำมค ำสั่งแล้ว ก็ได้ท ำกำรส ำเนำเอกสำรแจ้งไปยัง
คณะกรรมกำร ทั้งนี้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรปฏิบัติตำม
ค ำสั่งที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
           (3) ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำระเบียบวำระกำร
ประชุม เพ่ือก ำหนดประเด็นของข้อมูลให้ครอบคลุมตรง
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำน  โดยจ ำแนกประเด็นตำมวำระเพ่ือทรำบ             
เพ่ือพิจำรณำ และวำระอ่ืน ๆ ตำมขอบเขตข้อมูลที่ส ำคัญ 
เพื่อใหร้ะเบียบวำระกำรประชุมมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เช่น                  
ปีกำรศึกษำ หรือ ปีงบประมำณ  
           (4) ร่วมวำงแผนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนและมอบหมำยตัวบ่งชี้  
เมื่อคณะกรรมกำรครบองค์ประชุม ประธำนในที่ประชุมจึง
ด ำเนินกำรเปิดกำรประชุมชี้แจงตำมระเบียบวำระ เพื่อให้
กำรประชุมเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรละได้
แผนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนสนับสนุน  
           (5) ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
หน่วยงำน โดยกำรก ำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดวันเดือนปีที่จัด

      ๒.๒.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            (๑) วำงแผนกำรน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำนที่จะใช้
ส ำหรับกำรก ำหนดประเด็นแต่ละตัวบ่งชี้และดูควำม
สอดคล้องกันระหว่ำงเกณฑ์ระดับมหำวิทยำลัยตำมคู่มือ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนสำยสนับสนุนและ
ระดับมหำวิทยำลัย ทุกตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย
น ำเสนอวิธีกำรของกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ว่ำแต่ละตัวบ่งชี้มีทิศทำงและแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร และตรงกับควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับงำนหรือบุคลำกรท่ำนใด 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของมหำวิทยำลัยฯ และส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน มีควำมถูกต้อง ชัดเจน และสำมำรถน ำมำ
บูรณำกำรกับงำนประจ ำได้ 
           (๒) วำงแผนกำรจัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำน และระบุหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้ตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนหรือแต่ละบุคคล จำกนั้น
วำงแผนน ำส่งส ำเนำค ำสั่งไปยังคณะกรรมกำรและบุคลำกร 
ผู้ได้รับมอบหมำย ผ่ำนทำงช่องทำงระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทำง E-mail และจัดเก็บเข้ำแฟ้มค ำสั่ง
ประจ ำปีของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนและ
ค ำสั่งประกันคุณภำพกำรศึกษำปีปัจจุบัน เพื่อให้
คณะกรรมกำรได้รับทรำบค ำสั่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
พร้อมทั้งวำงแผนด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนของตัวบ่งชี้
ที่ก ำหนด ให้เกิดประสิทธิภำพต่อองค์กร 
         (3) วำงแผนกำรจัดท ำเอกสำรประกอบวำระกำร
ประชุม โดยเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมที่ดี จะต้อง
กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น หำกมีกฎ ระเบียบ 
พระรำชบัญญัติ หรือมติที่เก่ียวข้อง จะต้องน ำเสนอเป็น
ข้อมูลประกอบ กำรพิจำรณำด้วย เพื่อให้เป็นฐำนข้อมูลที่
จะท ำให้ที่ประชุม พิจำรณำได้อย่ำงรอบคอบ ถูกต้องและ
รวดเร็ว 
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โครงกำร จำกนั้นเมื่อได้ก ำหนดกิจกรรม และวัน เดือน ปี
ที่จัดแล้วกจ็ัดท ำโครงกำรบันทึกเชิญชวนบุคลำกรภำยใน 
มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในหน่วยงำน พร้อมสรุปกิจกรรมใหเ้ป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร และสำมำรถวัดควำมส ำเร็จ 
ของโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           (6) ร่วมวำงแผนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตำมแผนและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
โดยบันทึกข้อควำมกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมตัวบ่งชี้ 
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีกำรศึกษำและ
ปีงบประมำณ พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มกำรรำยงำนผล  
ให้มีควำมเข้ำใจและเป็นไปตำมข้ันตอน เพื่อให้ระบบกำร
ก ำกับติดตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมแผน 
ปฏิทินที่ก ำหนดไว้ 
          (7) ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงำน โดยน ำผลของกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนมำจัดท ำ
รูปเล่มรำยงำน ก ำหนดแบบฟอร์มกำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือจะได้
จัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเองที่สมบูรณ์  
เพื่อใหร้ำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำท่ีก ำหนด 
         (8) ร่วมวำงแผนกำรรับตรวจกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โดยเชิญผู้ก ำกับตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ น ำรำยงำนและเอกสำรหลักฐำนมำแสดงและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับตรวจกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน เพื่อใหข้้อมูลมีควำมถูกต้อง ชัดเจน และ
สำมำรถตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 

         (4) วำงแผนกำรจัดประชุมของคณะกรรมกำร 
เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนและมอบหมำยตัวบ่งชี้          
โดยก ำหนดให้เลขำนุกำรทีป่ระชุม จัดล ำดับรำยชื่อ
คณะกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมจำกต ำแหน่งและ          
ควำมอำวุโส ตรวจสอบและดูแลควำมเรียบร้อยของห้อง
ประชุม ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในที่ประชุม จัดท ำบันทึก
ข้อควำมค่ำอำหำร และค่ำอำหำรว่ำง และด ำเนินกำรจัด
อำหำร และอำหำรว่ำง ตำมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมที่ได้
จำกกำรส ำรวจ เมื่อคณะกรรมกำรครบองค์ประชุม          
แจ้งประธำนในที่ประชุมให้ด ำเนินกำรเปิดกำรประชุม   
เพ่ือร่วมก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนสนับสนุน  
พร้อมสรุปมติของที่ประชุม บันทึกกำรประชุม เพื่อใหก้ำร
ประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประชุม อีกทั้งต้อง
สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้เกิดผลและสำมำรถที่จะติดตำมให้
มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุม  
          (5) ร่วมก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน โดยน ำนโยบำยกำร
ประกันคุณภำพระดับมหำวิทยำลัยมำทบทวนเพ่ือปรับ
เป็นนโยบำยของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
เพ่ือให้นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมี
ควำมสอดคล้องกับมหำวิทยำลัยและน ำไปปฏิบัติได้ 
           (6) วำงแผนกำรจัดท ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เช่น ชื่อตัวบ่งชี้ 
รำยละเอียดของตัวบ่งชี้ตำมเกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอก วิสัยทัศน์ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยเพ่ือวัดควำมส ำเร็จ มำจัดท ำแผนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ โดยกำรกรอก
ข้อมูลลงแบบฟอร์มของแผนกำรประกันคุณภำพ เพื่อให้
แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำมำรถเป็นตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำน
ไปสู่ควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้  
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          (7) วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม               
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
หน่วยงำนกับผู้อ ำนวยกำร โดยก ำหนดเป็นกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน พร้อมทั้งวำงแผนในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร  
ให้อยู่ในรอบระยะเวลำของปีกำรศึกษำและปีงบประมำณ 
เพื่อให ้โครงกำร/กิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหน่วยงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรในกำรให้บุคลำกรได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรด ำเนินงำนและร่วนกันแก้ไขปัญหำที่พบในกำร
ปฏิบัติงำน            
         (8) วำงแผนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน โดยเริ่มจำกวำงแผน
จัดท ำบันทึกข้อควำม เรื่อง ขอควำมร่วมมือรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำตำมตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
ของปีกำรศึกษำและปีงบประมำณ โดยก ำหนดให้มี
รำยละเอียดของกระบวนกำร/วิธีกำรด ำเนินงำน/ผลกำร
ด ำเนินงำนและหลักฐำน เพ่ือให้ได้รำยละเอียดของกำร
ด ำเนินงำน หลักฐำน ข้อเสนอแนะ ปัญหำ แนวทำง         
กำรแก้ไขและพัฒนำข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง  
          (9) วำงแผนกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงำน โดยก ำหนดแบบฟอร์ม 
กำรกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรเขียน
รำยงำน หลักฐำนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ทั้งในเซิงปริมำณ 
และคุณภำพตำมควำมเหมำะสม กำรน ำเสนออำจเป็น
ควำมเรียง ตำรำงประกอบควำมเรียง กำรบรรยำย
ประกอบแผนภูมิ รูปภำพ หรือกรำฟ ฯลฯ ตำมบริบทของ 
หน่วยงำน โดยใช้ภำษำท่ีอ่ำนเข้ำใจง่ำย เพื่อใหร้ำยงำน
กำรประเมินตนเองมผีลกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องเป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ที่ก ำหนด 
          (10) วำงแผนกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน โดยแบ่งตัว
บ่งชี้ตำมองค์ประกอบที่คณะกรรมกำรจะตรวจพร้อมแบ่ง
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หน้ำที่ให้กับบุคลำกรในกำรตอบข้อซักถำมในกำร
ประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำน เพื่อใหก้ำรประเมินผลกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในมีผลกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีบุคลำกร
คอยตอบข้อซักถำมตำมตัวบ่งชี้อย่ำงครบถ้วน 
          (๑1) วำงแผนสรุปรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และสรุปคะแนนกำรประเมิน
โดยแบ่งกำรรำยงำนออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก้ 
             ส่วนที่ ๑ ข้อเสนอแนะรำยตัวบ่งชี้ 
             ส่วนที่ ๒ ผลคะแนนจำกคณะกรรมกำร 
จำกนั้น สรุปลงแบบฟอร์มตำรำงข้อเสนอแนะและ          
ลงตำรำงคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมีควำมถูกต้องตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนดและใช้เป็นแนวทำงในกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรในปีถัดไป 
          (12) วำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกับผู้รับผิดชอบตำมตัว
บ่งชี้ โดยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
ระดับหน่วยงำน เพื่อร่วมก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 
          (13) วำงแผนกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน เข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน โดยน ำเสนอแผนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร     
ในระยะเวลำรอบปีกำรศึกษำ หรือ ปีงบประมำณ           
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรได้ร่วมก ำหนดนโยบำย/แผนงำนให้
ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบอย่ำงชัดเจน 
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๒.๒.๓ งานธุรการ 
         (๑) ร่วมวำงแผนกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรหรือ
เอกสำรทำงรำชกำร โดยกำรแยกเอกสำรตำมประเภท 
ของเอกสำรและกำรจัดเก็บ เช่น หนังสือรำชกำรภำยนอก  
บันทึกข้อควำมภำยใน  ค ำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ
และจัดเก็บระยะเวลำในกำรใช้งำน เช่น เอกสำรที่ยังอยู่
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน  เอกสำรที่ปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นแล้ว 
และเอกสำรที่ควรท ำลำย  เพื่อให้สำมำรถสืบค้นได้สะดวก
รวดเร็วทันต่อกำรใช้งำน 
           (2) ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำระเบียบวำระกำร
ประชุม โดยก ำหนดประเด็นกำรประชุมมำจ ำแนกประเภท
ของวำระกำรประชุม ทั้งในส่วนของเรื่องเพ่ือทรำบ     
และเพ่ือพิจำรณำ ซึ่งระเบียบวำระกำรประชุมจะแจกให้
ในวันประชุม เพ่ือให้ระเบียบวำระกำรประชุมเป็นไปตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ         
พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๘ 
           (3) ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำแฟ้มเอกสำร
ประกอบกำรประชุม โดยจัดเรียงเอกสำรตำมระเบียน
วำระท่ีก ำหนดขึ้นในแต่ละครั้ง จัดท ำรำยละเอียด
ประกอบกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งก ำหนดประเด็นกำร
พิจำรณำเพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรของแต่ละ
ระเบียบวำระท่ีก ำหนดขึ้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุม
ในแต่ละระเบียบวำระเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๓ งานธุรการ 
         (๑) วำงแผนและก ำหนดวิธีกำรจัดเก็บหนังสือ
รำชกำรหรือเอกสำรทำงรำชกำร โดยกำรแยกเอกสำร 
ตำมประเภทของเอกสำรและกำรจัดเก็บ เช่น หนังสือ
รำชกำรภำยนอก  บันทึกข้อควำมภำยใน  ค ำสั่ง ประกำศ 
ระเบียบ ข้อบังคับและระยะเวลำในกำรจัดเก็บ เช่น 
เอกสำรที่ยังอยู่ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน  เอกสำรที่
ปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นแล้ว และเอกสำรที่ควรท ำลำย      
เพ่ือให้สำมำรถสืบค้น และหำข้อมูลที่ต้องกำรน ำมำใช้งำน
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
           (2) วำงแผนกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
โดย จัดล ำดับควำมส ำคัญแต่ละประเด็นตำมวำระ 
น ำเสนอเพ่ือทรำบและเพ่ือพิจำรณำ พร้อมทั้งสรุปควำม
เป็นมำของเรื่องให้ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อเป็นพื้นฐำน
ในกำรพิจำรณำท่ีถูกต้อง และเพ่ือให้ระเบียบวำระกำร
ประชุมเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๘     
           (3) วำงแผนกำรจัดท ำแฟ้มเอกสำรประกอบกำร
ประชุม โดยจัดเรียงเอกสำรตำมระเบียนวำระที่ก ำหนดขึ้น
ในแต่ละครั้ง จัดท ำรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำ 
พร้อมทั้งก ำหนดประเด็นกำรพิจำรณำเพ่ือเป็นกรอบใน
กำรด ำเนินกำรของแต่ละระเบียบวำระท่ีก ำหนดขึ้น  
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุมในแต่ละระเบียบวำระเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  
          (4) วำงแผนกำรติดตำมเอกสำรรำยงำนตำม          
ข้อสั่งกำร โดยก ำหนดปฏิทินกำรจัดส่งรำยงำนภำยในวัน 
เวลำและสถำนที่ที่ผู้บริหำรก ำหนด เพ่ือวำงแผนรวบรวม
เอกสำรและตรวจสอบเอกสำรให้ถูกต้อง และสรุปรำยงำน
ผลต่อข้อสั่งกำร และจัดท ำบันทึกข้อควำมจัดส่งรำยงำน
เสนอต่อมหำวิทยำลัยเพื่อให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำ
ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
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๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

๒.๒.๔ งานพัสดุ 
        (๑)  ร่วมวำงแผนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย
ส ำรวจวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนภำยในหน่วยงำน ใช้งำนได้ 
ใช้งำนไม่ได้ ช ำรุด เสียหำย หรือเสื่อมสภำพ จำกนั้นเขียน
แบบฟอร์มขอซื้อจ้ำง ระบุรำยกำรวัสดุอุปกรณ์ เสนอต่อ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้อ ำนวยกำร เพ่ือพิจำรณำอนุมัติและ
ท ำเรื่องแจ้งไปยังพัสดุกลำงท ำเรื่องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ตำมขั้นตอนของระเบียบพัสดุ เพื่อให้งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
วัสดุอุปกรณ์เป็นไปตำมขั้นตอนระเบียบพัสดุ 
        (๒) ด ำเนินกำรตรวจสอบวัสดุประจ ำปี 
             ร่วมวำงแผนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบรำยกำรวัสดุ
ประจ ำปีตำมแบบฟอร์มที่งำนพัสดุกลำงส่งมำยังหน่วยงำน 
โดยกำรตรวจสอบตำมรำยกำรที่เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรท ำกำร
จัดซื้อระหว่ำงปี แล้วตรวจสอบสรุปผลกำรเบิก-จ่ำย        
และยอดคงเหลือของวัสดุ ซึ่งจะด ำเนินกำรก่อนสิ้น
ปีงบประมำณ จำกนั้นน ำส่งข้อมูลคืนกลับให้กับงำนพัสดุ
กลำง เพื่อให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบวัสดุเป็นไปตำม
ระเบียบพัสดุ    
         (3) ร่วมวำงแผนกำรบ ำรุงรักษำ ดูแล วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส ำนักงำน ให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งำน
และเพียงพอต่อกำรใช้งำน และเป็นไปตำมแผนงำน
โครงกำรตำมไตรมำสที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้มีประสิทธิภำพ             
ในกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.๒.๔ งานพัสดุ 
        (๑)  วำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์
ส ำนักงำน โดยระบเุหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้ำง 
ตรวจสอบรำยกำรวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ได้ท ำ           
เบิก-จ่ำยไป ตรวจสอบวงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง โดยให้ระบุ
วงเงินงบประมำณท่ีจะซื้อหรือจ้ำงในครั้งนั้น พิจำรณำ
ตรวจสอบรำคำวัสดุอุปกรณ์ บันทึกลงแบบฟอร์มขอซื้อ
จ้ำง ระบุรำยกำรวัสดุอุปกรณ์ ลงลำยมือชื่อ เสนอต่อ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้อ ำนวยกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
เพ่ือให้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ถูกต้อง ตรงกับควำม
ต้องกำรในกำรใช้งำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        (2) ก ำกับติดตำมกำรแจ้งเรื่องกำรขอจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ กับงำนพัสดุกลำง ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมข้ันตอนของระเบียบพัสดุ เพื่อให้ได้มำซึ่งวัสดุ 
อุปกรณโ์ดยกำรซื้อจ้ำงและเป็นไปตำมขั้นตอนของ
ระเบียบพัสดุ 
        (3) วางแผนตรวจสอบวัสดุประจ ำปี 
             วำงแผนกำรตรวจสอบรำยกำรวัสดุประจ ำปี
ตำมแบบฟอร์มที่งำนพัสดุกลำงส่งมำให้ โดยให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบรำยกำรที่หน่วยงำนท ำกำรจัดซื้อระหว่ำงปี    
ท ำกำรสรุปผลกำรเบิก-จ่ำย และยอดคงเหลือของวัสดุ 
โดยกำรบันทึกรำยละเอียดกำรรับหรือจ่ำยในบัญชีหรือ
ทะเบียน โดยจ ำแนกแต่ละประเภท แต่ละรำยกำรของวัสดุ 
ซึ่งจะด ำเนินกำรก่อนสิ้นปีงบประมำณ ให้กับงำน          
พัสดุกลำง เพื่อใหก้ำรควบคุมและกำรตรวจสอบวัสดุ
เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ 
         (4) วำงแผนกำรบ ำรุงรักษำ ดูแล วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส ำนักงำน ให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งำน
และเพียงพอต่อกำรใช้งำน โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบ  
เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
และพร้อมใช้งำน 
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๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

๒.๒.๕ งานการเงิน 
         (๑) ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร
ระดับงำน โดยศึกษำคู่มือกำรจัดท ำแผนงำน/ โครงกำร
ประจ ำปีปัจจุบัน ตำมกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและของ
หน่วยงำน โดยวำงแผนให้แต่ละงำนเขียนแผนงำน/
โครงกำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเงินงบประมำณ       
ที่ได้รับจัดสรร ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมกำรวำง
แผนกำรใช้งบประมำณตำมแบบฟอร์มที่กองนโยบำยและ
แผนก ำหนด ส่งกองนโยบำยและแผน เพ่ือให้ผู้บริหำร
พิจำรณำเห็นชอบและอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร 
ลงระบบบัญชี ๓ มิติในขั้นตอนต่อไป 
        (๒) ร่วมวำงแผนกำรบันทึกข้อมูลโครงกำรลงระบบ
บัญชี 3 มิติ โดยน ำแผนงำนโครงกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
เห็นชอบจำกผู้บริหำรมำแยกประเภทหมวดเงิน เช่น    
เงินงบประมำณ เงินรำยได้ ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ 
จำกนั้นท ำกำรคีย์ลงระบบบัญชี ๓ มิติ ตำมข้ันตอน ทั้งนี้ 
เพื่อใหแ้ผนงำน/โครงกำรลงสู่ระบบได้อย่ำงครบถ้วน 
ถูกต้องตำมขั้นตอนของระบบบัญชี ๓ มิต ิ
        (๓) ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำปฏิทินกำรท ำงำนของ 
ทุกโครงกำรในส ำนักฯ รำยไตรมำส เพ่ือก ำหนดปฏิทินแจ้ง
เตือนกำรเบิกจ่ำยและปริมำณงำน รำยไตรมำสของทุก
โครงกำรให้แต่ละงำน เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำม
ปฏิทินและแผนที่ก ำหนดไว้ 
        (๔) ร่วมวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบผลกำร   
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยไตรมำส โดยกำรจัดท ำบันทึก
ข้อควำมกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำสแจ้งไปยัง
งำนในหน่วยงำนตำมปฏิทินที่ได้ก ำหนดไว้ พร้อม
แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลเพื่อน ำมำรวบรวมและสรุปผล
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนงำน ให้เห็นถึงผลกำร
เบิกจ่ำยเป็นร้อยละ และคอยกระตุ้นกำรเบิกจ่ำยให้ตรง
ตำมไตรมำส 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๕ งานการเงิน 
        (๑) วำงแผนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรระดับงำน
และหน่วยงำน  โดยศึกษำท ำควำมเข้ำใจในกำรกรอกข้อมูล
ตำมคู่มือกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีให้ตรงกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัย เพื่อใหก้ำรจัดท ำงบประมำณสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และพันธกิจชองมหำวิทยำลัย 
        (2) วำงแผนกำรจัดท ำปฏิทินกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณและปริมำณงำนของทุกโครงกำรรำยไตรมำส 
ให้แต่ละงำน โดยจัดท ำเป็นรูปเล่มแผนงำน/โครงกำร   
ระบุช่วงเวลำกำรเบิกจ่ำย พร้อมจ ำนวนเงิน  เพื่อเป็นกำร
ก ำหนดแผนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ให้ตรงตำมไตร
มำสและสำมำรถประเมินผลสัมฤทธิ์ของเป้ำหมำยกำร
เบิกจ่ำยได้ ๑๐๐%  
        (3) วำงแผนกำรก ำกับ ติดตำม ควบคุมกำรเบิกจ่ำย 
ให้ตรงไตรมำสที่ก ำหนด โดยกำรก ำหนดแบบฟอร์มที่
สำมำรถถอดตำรำงกำรรำยงำนออกมำจำกระบบบัญชี 
สำมมิติ และก ำหนดให้เลือกประเด็นกำรรำยงำนว่ำตรง
ตำมไตรมำส หรือไม่ตรงตำมไตรมำส เพรำะสำเหตุใด  
ทั้งนี้ เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณ 
         (4) วำงแผนและตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณตำมไตรมำส รวบรวมและสรุปผลกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนงำน แยกประเภทของ
โครงกำร/เป้ำหมำยและผลร้อยละกำรด ำเนินงำนแต่ละ
ไตรมำส/ด ำเนินกำรตรงไตรมำส/ไม่ตรงไตรมำส เพื่อให้
ผู้บริหำรสำมำรถน ำมำวิเครำะห์และแก้ไขกระบวนกำร
เบิกจ่ำย เงินงบประมำณได้อย่ำงชัดเจนและเพ่ือหำ
แนวทำงมำตรกำรเสริมในปีถัดไป 
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๒.๒.6 งานประชุม 
       (๑) วำงแผนเกี่ยวกับกำรจัดปฏิทินกำรประชุมของ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รำยเดือน/รำยไตร
มำส/รำยปี เพ่ือก ำหนดและนัดหมำยล่วงหน้ำ เพื่อให้
หัวหน้ำงำน หรือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน สำมำรถมำเข้ำร่วมประชุม     
ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียงกัน  
       (๒) วำงแผนกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม   
โดยก ำหนดประเด็นกำรประชุมมำจ ำแนกประเภทของ
วำระกำรประชุม ทั้งในส่วนของเรื่องเพ่ือทรำบและ     
เพ่ือพิจำรณำ ซึ่งระเบียบวำระกำรประชุมจะแจกให้ในวัน
ประชุม เพื่อใหร้ะเบียบวำระกำรประชุมเป็นไปตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ      
พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๘  
       (๔) วำงแผนกำรจัดประชุมหัวหน้ำงำน โดยแจ้ง  
กำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ๑ วัน จัดเตรียม        
ห้องประชุม เครื่องเสียง จัดเตรียมใบลงลำยมือชื่อ
ผู้เข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมอำหำร และอำหำรว่ำง 
จัดเตรียมเครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ก่อนถึงวัน
ประชุมติดตำมผู้เข้ำร่วมประชุม เมื่อถึงก ำหนดเวลำ    
กำรประชุมให้นับ องค์ประชุมให้เกินก่ึงหนึ่ง เมื่อ
คณะกรรมกำรเกินกึ่งหนึ่งแล้ว ประธำนในที่ประชุม   
กล่ำวเปิดกำรประชุม ใหก้ำรประชุมนั้นด ำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ตำมระเบียบวำระ           
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.6 งานประชุม 
       (๑) วำงแผนกำรเชิญประชุมหัวหน้ำงำนหรือ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ตำมปฏิทิน โดยระบุวัน เวลำ และสถำนที่               
ในหนังสือเชิญประชุม จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้
คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ – ๒ 
สัปดำห์  เพื่อใหห้ัวหน้ำงำนหรือคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ลงตำรำงนัดหมำย 
มำเข้ำร่วมประชุม ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว           
โดยพร้อมเพรียงกัน  
      (๒) วำงแผนกำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม          
โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญแต่ละประเด็นตำมวำระ น ำเสนอ
เพ่ือทรำบและเพ่ือพิจำรณำ พร้อมทั้งสรุปควำมเป็นมำ 
ของเรื่องให้ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำร
พิจำรณำที่ถูกต้อง      
      (๓) วำงแผนกำรจัดประชุมของหัวหน้ำงำนและ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรประชุมเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ไม่มีปัญหำอุปสรรค โดย  
             ๑. จัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ 
มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ 
             ๒. จัดเตรียมวำระและเอกสำรประกอบกำร
ประชุม 
             ๓. จัดเตรียมรำยชือ่ผู้เข้ำร่วมประชุม 
             ๔. จัดเตรียมอำหำรและอำหำรว่ำง  
        (๔) วำงแผนกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมหัวหน้ำ
งำน หรือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน โดยจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จัดเตรียม
เครื่องบันทึกเสียง จัดเตรียมผู้ช่วยเลขำนุกำรช่วยจดบันทึก 
จำกที่ประชุม เพื่อให้ได้ข้อมูลรำยละเอียดที่ชัดเจนถูกต้อง 
เป็นไปตำมมติที่ประชุม  
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๒.๓ ด้านการประสานงาน 
     2.3.1 งานรับสมัครนักศึกษา 
          (1) ประสำนงำนกับคณะจ ำนวน 6 คณะ 
เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนรับนักศึกษำ โดยจัดท ำหนังสือ         
ไปยังคณะ เพื่อให้คณะจัดส่งแผนกำรรับนักศึกษำให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด            

(2) ประสำนงำนกับงำนเลขำนุกำร เกี่ยวกับ       
กำรจัดท ำเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ      
แผนรับนักศึกษำ เพื่อใหก้ำรจัดท ำเอกสำรประกอบ          
กำรประชุมถูกต้องตำมวำระกำรประชุม 

(3) ประสำนงำนกับครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำย จังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดตำก 
จังหวัดพิจิตรและสุโขทัย ให้นักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำยได้ทรำบข้อมูลกำรเปิดรับนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย โดยจัดท ำหนังสือภำยนอกแนบประกำศ
รับนักศึกษำและแผ่นพับประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำไป
ยังโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพื่อประชำสัมพันธ์
กำรรับนักศึกษำและจัดส่งเอกสำรให้กับทำงโรงเรียนได้ทัน
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

(4) ประสำนงำนกับนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำยเกี่ยวกับใบแสดงผลกำรเรียนที่อัพ
โหลดผ่ำนระบบไม่ถูกต้อง โดยประสำนทำงโทรศัพท์หรือ
ทำง Facebook ของนักเรียนโดยตรง เพื่อใหไ้ด้เอกสำร 
ใบแสดงผลกำรเรียนที่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรรับนักศึกษำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

(5) ประสำนงำนกับคณะจ ำนวน 6 คณะเกี่ยวกับ
รำยชื่อคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ โดยจัดท ำเป็น
หนังสือไปยังคณะ เพื่อให้คณะจัดส่งรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบสัมภำษณ์ และส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
สัมภำษณ์นักเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

๒.๓ ด้านการประสานงาน 
     2.3.1 งานรับสมัครนักศึกษา 
          (1) ควบคุมและประสำนงำนกับคณะจ ำนวน 6 
คณะ เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนรับนักศึกษำ โดยจัดท ำ
หนังสือไปยังคณะ เพื่อให้คณะจัดส่งแผนกำรรับนักศึกษำ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและทันตำมระยะเวลำ         
ที่ก ำหนด            

(2) ควบคุมและประสำนงำนกับงำนเลขำนุกำร 
เกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม    
เพ่ือพิจำรณำแผนรับนักศึกษำ เพื่อให้กำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรประชุมถูกต้องตำมวำระกำรประชุม 

(3) ควบคุมและประสำนงำนกับครูแนะแนว
โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
จังหวัดตำก จังหวัดพิจิตรและสุโขทัย ให้นักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยได้ทรำบข้อมูลกำรเปิดรับ
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยจัดท ำหนังสือภำยนอก
แนบประกำศรับนักศึกษำและแผ่นพับประชำสัมพันธ์  
กำรรับนักศึกษำไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
เพื่อประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำและจัดส่งเอกสำร
ให้กับทำงโรงเรียนได้ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

(4) ควบคุมและประสำนงำนกับนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยเกี่ยวกับใบแสดงผล       
กำรเรียนที่อัพโหลดผ่ำนระบบไม่ถูกต้อง โดยประสำนทำง
โทรศัพท์หรือทำง Facebook ของนักเรียนโดยตรง  
เพื่อใหไ้ด้เอกสำรใบแสดงผลกำรเรียนที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์กำรรับนักศึกษำที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

(5) ควบคุมและประสำนงำนกับคณะจ ำนวน     
6 คณะเกี่ยวกับรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์    
โดยจัดท ำเป็นหนังสือไปยังคณะเพ่ือให้คณะจัดส่งรำยชื่อ
คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ และส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
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(6) ประสำนงำนกับผู้ดูแลอำคำร โดยจัดท ำค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสอบสัมภำษณ์ เพื่อให้      
ผู้ประสำนงำนดูแลอำคำรด ำเนินกำรจัดห้องสอบให้ถูกต้อง
และทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และงำนทะเบียนด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์นักเป็นไปตำมระยะเวลำ    
ที่ก ำหนด 

(6) ประสำนงำนกับผู้ดูแลอำคำร และ
ควบคุมดูแล โดยจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนสอบสัมภำษณ์ เพื่อให้ผู้ประสำนงำนดูแล
อำคำรด ำเนินกำรจัดห้องสอบให้ถูกต้องและทันตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

(7) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์
ที่ได้รับมอบหมำยให้สัมภำษณ์ผู้สมัครเรียน โดยจัดท ำ
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อให้
คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์รับ-ส่งแฟ้มสอบสัมภำษณ์  
ให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

(8) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินผลกำร
คัดเลือก โดยกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตัดสินผลกำรคัดเลือก เพื่อพิจำรณำผลคะแนน
กำรคัดเลือกให้ถูกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
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      ๒.๓.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
          (๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส ำนัก
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในกำรศึกษำขอคู่มือ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนสำยสนับสนุนและ
ระดับมหำวิทยำลัย ทุกตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัย เพ่ือน ำมำ
ศึกษำ เพื่อให้ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 
         (๒) ประสำนงำนกบัหัวหน้ำงำนในกำรจัดท ำค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หน่วยงำน ชี้แจงรำยละเอียดแนวทำงในกำรคัดเลือก
บุคคลที่เหมำะสมตรงกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน เสนอผู้บริหำรระดับสูง
พิจำรณำลงนำม เพื่อให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม 
ตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด 
        (๓) ประสำนคณะกรรมกำร เพ่ือก ำหนดวัน เวลำ 
และสถำนที่ในกำรจัดประชุม พิมพ์บันทึกข้อควำม           
เชิญประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้รับหนังสือเชิญ
ประชุม เข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
       (๔) ประสำนกำรขอข้อมูล เรื่องท่ีจะเข้ำประชุม  
เพ่ือจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม ให้ครอบคลุมตรง   
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำนของปีที่ผ่ำนมำและปีปัจจุบัน เพื่อใหไ้ด้หัวข้อ 
ในกำรประชุมลงระเบียบวำระเพ่ือทรำบและพิจำรณำ  
         (5) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันผู้รับผิดชอบแต่ละ
งำนในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมตำมเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน โดยร่วมกัน
ก ำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในหน่วยงำน เพื่อให้บุคลำกรได้รับรู้ถึง  
กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงำน 
           (6) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้ก ำกับ
ดูแลตัวบ่งชี้เพ่ือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีกำรศึกษำและ
ปีงบประมำณ พร้อมทั้งประสำนงำนด้วยวำจำให้มีควำม
เข้ำใจและเป็นไปตำมข้ันตอน เพื่อให้ระบบกำรก ำกับ
ติดตำมมีกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงชัดเจน 
 

      ๒.๓.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
      (๑) ประสำนงำนเพ่ือชี้แจงและให้รำยละเอียด
เกี่ยวกับเกณฑ์ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หน่วยงำนกับคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพระดับ
หน่วยงำน ส ำหรับกระบวนกำรแต่ละตัวบ่งชี้ตำมคู่มือ  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำนสำยสนับสนุน                
กำรบ่งชี้ทิศทำงและแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้
คณะกรรมกำรได้รับทรำบรำยละเอียดของเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพได้อย่ำงถูกต้องสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
      (2) ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับประเด็นตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม กับคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน สรุปควำมเป็นมำแต่ละประเด็นให้
ชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรพิจำรณำ    
ที่ถูกต้องในที่ประชุม เช่น กำรพิจำรณำนโยบำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำน กำรพิจำรณำ
เกณฑ์ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน
สำยสนับสนุน เพ่ือให้คณะกรรมกำรร่วมกันวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนและมอบหมำยตัวบ่งชี้ ให้เกิดกำรน ำไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลและสำมำรถที่จะติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ 
ที่ประชุมได้อย่ำงถูกต้อง 
      (3) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำนกับคณะกรรมกำร โดยด ำเนินกำรจัดท ำระบบ
และกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำน เพื่อใหร้ะบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ของหน่วยงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำนและสอดคล้องกับมหำวิทยำลัย 
      (4) ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรน ำข้อมูลต่ำง ๆ           
ที่เก่ียวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เช่น                 
ชื่อตัวบ่งชี้ รำยละเอียดของตัวบ่งชี้ตำมเกณฑ์ โครงกำร/
กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก วิสัยทัศน์ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยเพ่ือวัดควำมส ำเร็จ   
มำจัดท ำแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี  
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          (7) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันกับผู้ก ำกับดูแล 
ตัวบ่งชี้ ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหน่วยงำน โดยประสำนให้มีกำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ลงแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด เพื่อใหรู้ปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเองเป็น  
แนวปฏิบัติที่มีแบบฟอร์มกำรเขียนที่เหมือนกัน   
         (8) ประสำนงำนคณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะกรรมกำรภำยนอกและ
ภำยในมหำวิทยำลัย เพ่ือมำเป็นกรรมกำรโดยประสำนงำน
ผ่ำนทำงโทรศัพท์และชี้แจงรำยละเอียดกำรตรวจประเมิน  
โดยก ำหนดวัน เวลำที่สะดวก ในกำรตรวจประเมินและ
จัดส่งเอกสำรผ่ำนทำงระบบแฟกซ์และทำงจดหมำย 
เพื่อใหไ้ด้คณะกรรมกำรในกำรมำร่วมตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในและเพ่ือให้เป็นไปตำมระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพท่ีได้วำงแผนไว้ 
       (9) ประสำนกำรรับตรวจกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โดยให้น ำรำยงำนและเอกสำรหลักฐำน
มำแสดงและเตรียมควำมพร้อมในกำรรับตรวจ เพื่อให้กำร
รับตรวจด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
       (๑0) ประสำนคณะกรรมกำรในกำรสรุปผลประเมิน
และผลคะแนนมำจัดท ำรำยงำนผลตำมแบบรำยงำนผล
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน 
เพื่อใหผู้้บริหำรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทรำบประเด็น
ข้อเสนอแนะและผลคะแนนเพ่ือหำแนวทำงกำรปรับปรุง
และพัฒนำ 
       (๑1) ประสำนคณะกรรมกำรเพ่ือจัดประชุม
คณะกรรมกำรท ำแผนพัฒนำคุณภำพตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน โดยเชิญเข้ำร่วม
ประชุมเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร/ กิจกรรม แก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมกำรมำร่วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นตัวขับเคลื่อนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำนไปสู่ควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
       (5) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน             
เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนและปฏิทิน
กำรปฏิบัติงำน โดยขอควำมร่วมมือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ตำมตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีกำรศึกษำ
และปีงบประมำณ พร้อมทั้งประสำนขอรำยงำนกำร
ประเมินตนเองตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัย                
ทั้งในเชิงปริมำณ และคุณภำพที่สอดคล้องกับเกณฑ์ โดย
ใช้ภำษำท่ีอ่ำนเข้ำใจง่ำย และประสำนกำรน ำเอกสำร
หลักฐำนแสกนไฟล์ PDF ลงระบบ Che Qa Online 
เพื่อใหร้ำยงำนกำรประเมินตนเองและเอกสำรหลักฐำน 
ลงระบบ Che Qa Online ส่งตรงตำมก ำหนดระยะเวลำ
และพร้อมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในได้อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์ 
      (6) ประสำนงำนไปยังคณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยเริ่มจำกกำรตรวจสอบ
ข้อควำมที่จะสื่อสำรไปยังผู้รับสำร เช่น ชื่อ นำมสกุล 
ต ำแหน่ง ประวัติและประสบกำรณ์ในกำรตรวจประเมิน 
วัตถุประสงค์หลัก และกำรก ำหนดวัน เดือน ปี เวลำ 
สถำนที่ ที่จะสะดวกเข้ำมำตรวจประเมินฯ จำกนั้น             
ติดต่อประสำนงำนผ่ำนทำงโทรศัพท์เพ่ือขอเรียนเชิญมำ
เป็นคณะกรรมกำร และจัดท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำร
จัดส่งเอกสำรผ่ำนทำงระบบแฟกซ์และทำงจดหมำย 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมีควำมพึงพอใจในกำรประสำนงำน
และยินดีร่วมรับตรวจกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 
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       (7) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันกับคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน ในกำร
เตรียมควำมพร้อมในวันรับตรวจ ตรวจสอบข้อมูลของ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง เอกสำรหลักฐำนตำมตัวบ่งชี้
ให้ตรงและสอดคล้องกันอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
จำกนั้น รับตรวจกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
พร้อมทั้ง ชี้แจงและให้รำยละเอียดในกำรประเมินผลกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน ใหเ้ป็นไปตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อให้กำรรับตรวจและกำร
ประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำน เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นและถูกต้องตำมเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับหน่วยงำนสำย
สนับสนุน 
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     ๒.๓.2 งานธุรการ 
         (๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กลำง เพ่ือขอรำยละเอียดเกี่ยวกับระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548  เพื่อใหเ้กิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ        
ในระบบบริหำรงำนเอกสำรที่ทันสมัย  
         (๒) ประสำนขอตัวอย่ำงเกี่ยวกับกำรจัดท ำหนังสือ
รำชกำรกับเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลำง ได้แก่ หนังสือบันทึก
ข้อควำมภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก ค ำสั่ง ประกำศ 
เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรม/โครงกำร 
บันทึกวำระกำรประชุม และเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดท ำหนังสือรำชกำรตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2548 
        (๓) ประสำนขอคู่มือระบบกำรใช้งำนส ำนักงำน
อัตโนมัติ ( e-office)  ของมหำวิทยำลัยฯ กับเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำรกลำง เพื่อน ำมำให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง                        
ศึกษำรำยละเอียดและวิธีกำรของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ            
ได้อย่ำงถูกต้อง 
        (๔) ประสำนขอขอ้มูลกำรเกษียณหนังสือรำชกำร 
โดยกำรศึกษำข้อควำมของหนังสือรำชกำร ท ำควำมเข้ำใจ
ในรำยละเอียดควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่ระบุไว้ใน
หนังสือหรือบุคคลนั้น ว่ำมีเหตุ วัตถุประสงค์ และสรุป
ควำมต้องกำรว่ำอย่ำงไร จำกนั้นสรุปข้อควำมตำมควำม
เข้ำใจเบื้องต้น เสนอผู้บริหำรพิจำรณำลงนำมสั่งกำร 
เพื่อใหผู้้บริหำรเกดิควำมเข้ำใจในหนังสือรำชกำรได้ทันที 
        (๕) ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ และบุคคล          
ต่ำง ๆ ทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำนที่เป็น
เรื่องเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนและกำรสั่งกำร ด้วยกำร
จัดส่งหนังสือทำงระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-office) และ
ประสำนงำนทำงโทรศัพท์แจ้งให้กับหน่วยงำนหรือบุคลกร
ทรำบ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้อสั่งกำรให้บรรลุ

๒.๓.2 งานธุรการ 
      (๑) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดระบบ
กำรบริหำรงำนส ำนักงำนด้ำนงำนธุรกำรตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 
และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 กับเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร           
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบงำนสำรบรรณ 
กำรบริหำรงำนเอกสำร ตั้งแตกำรจัดท ำกำรรับ กำรสง 
กำรเก็บรักษำ กำรยืม จนถึงกำรท ำลำย และระบบงำน
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหพัฒนำงำนสำรบรรณให้มี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 
      (๒) ให้รำยละเอียดในกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำร         
ให้ตรงตำมชนิดของหนังสือรำชกำร ได้แก่ บันทึกข้อควำม
ภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก ค ำสั่ง ประกำศ เอกสำร
ประกอบกำรด ำเนินงำน กิจกรรม/โครงกำร บันทึกวำระ
กำรประชุม และเอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน ด้วย Microsoft Word และ 
กำรใช้ภำษำ รูปแบบกำรจัดพิมพ์ กำรจัดท ำกระดำษตรำ
ครุฑและกระดำษบันทึกข้อควำม  ท้ำยระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 เพื่อให้
สำมำรถพิมพ์หนังสือรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526
และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 
      (๓) ชี้แจงกำรด ำเนินกำรจัดท ำส ำเนำเอกสำรและ
หนังสือทุกฉบับกับเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ก ำหนดให้ส ำเนำ
เอกสำรหนังสือหรือกำรจัดส่งแจ้งผ่ำนระบบ e-office 
พร้อมทั้ง ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทำงโทรศัพท์เพื่อ
แจ้งให้น ำเสนอผู้บริหำรในระดับคณะ/หน่วยงำน             
เพื่อใหทั้นเวลำและประหยัดทรัพยำกร  
      (๔) ชี้แจงกำรใช้งำนของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ              
(e-office)  ตำมคู่มือของมหำวิทยำลัยฯกับเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร โดยชี้แจงขั้นตอนกำรสร้ำงหนังสือ ส่งตรวจทำน 
ส่งให้ธุรกำรกลำง ส่งให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
และข้ันตอนกำรออกเลขหนังสือโดยละเอียด เพื่อให้กำร
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ตำมวัตถุประสงค์ของหนังสือรำชกำรนั้น ๆ 
        (๖) ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจัดเก็บหนังสือ
รำชกำร กับเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลำง ในกำรจ ำแนกหมวดหมู่
ของหนังสือรำชกำร ได้แก่ หนังสือรำชกำรภำยนอก 
หนังสือบันทึกข้อควำมภำยใน ค ำสั่ง ประกำศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และเอกสำรรำยงำนอื่น จัดเข้ำแฟ้มให้เป็น
หมวดหมู่ตรงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหำรงำนระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด ำเนินไป
ตำมข้ันตอนของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-office)   
       (5) ชี้แจง ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดเก็บหนังสือ
รำชกำร โดยจ ำแนกหมวดหมู่ของหนังสือรำชกำร ได้แก่ 
หนังสือรำชกำรภำยนอก หนังสือบันทึกข้อควำมภำยใน 
ค ำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสำรรำยงำนอื่น 
จัดเข้ำแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ตรงตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเอกสำรใหม่จะถูกจัดเรียงอยู่
ด้ำนบนสุด เอกสำรที่เป็นเรื่องเดียวกันให้เรียงตำมล ำดับ
เหตุกำรณ์ เรื่องที่เกิดก่อนอยู่บน เรื่องท่ีเกิดหลังอยู่
ด้ำนล่ำง โดยดูจำกวันที่ เพื่อใหเ้ป็นระบบ สำมำรถค้นหำ
ได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 
      (6) ชี้แจงให้รำยละเอียดในกำรจัดเก็บเอกสำร               
โดยกำรจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ แยกหนังสือรำชกำร
ภำยใน ภำยนอก บันทึกข้อควำม ค ำสั่ง และประกำศ และ
รำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น ก ำหนดชื่อแฟ้มเอกสำร รหัสแฟ้ม
เอกสำร ชื่อหน่วยงำน ท ำเป็นตำรำงแบบฟอร์มกำรกรอก
ข้อมูล เช่น ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร เลขที่หนังสือ ลงวันที่ 
เดือน ปี พ.ศ. เลขทะเบียนรับ รหัสเอกสำร วันที่เก็บ 
ก ำหนดเวลำเก็บ และหมำยเหตุ เพื่อให้สำมำรถควบคุม
ระบบกำรบริหำรงำนเอกสำรได้อย่ำงเป็นระบบตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ          
พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
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     ๒.๓.3 งานพัสดุ 
         (๑)  ประสำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ให้ส ำรวจวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนภำยในหน่วยงำน
ว่ำมีอะไรที่หมดลงบ้ำง และสิ่งไหนที่ควรเพ่ิมเติมและ
จ ำเป็น จำกนั้นให้เขียนแบบฟอร์มขอซื้อจ้ำง ระบุรำยกำร
วัสดุอุปกรณ์ เสนอต่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้อ ำนวยกำร  
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติและท ำเรื่องแจ้งประสำนไปยังพัสดุ
กลำง เพื่อใหง้ำนจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์เป็นไปตำม
ขั้นตอนระเบียบพัสดุ 
         (2) ประสำนและร่วมจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงงำน
จัดซื้อจัดจ้ำงภำยในหน่วยงำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบและเวลำที่ก ำหนดไว้ 
         (3) ด ำเนินกำรตรวจสอบวัสดุประจ ำปี                 
โดยประสำนเจ้ำหน้ำที่พัสดุแต่ละงำนเกี่ยวกับแผนกำร
ตรวจสอบรำยกำรวัสดุประจ ำปีตำมแบบฟอร์มที่งำนพัสดุ
กลำงก ำหนด เพ่ือท ำกำรตรวจสอบรำยกำรที่จัดซื้อ
ระหว่ำงปี แล้วตรวจสอบสรุปผลกำรเบิก-จ่ำย และยอด
คงเหลือของวัสดุ ก่อนสิ้นปีงบประมำณ เพื่อให้มีกำร
ควบคุมและตรวจสอบวัสดุเป็นไปตำมระเบียบพัสดุ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒.๓.3 งานพัสดุ 
         (๑)  ให้รำยละเอียดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับเจ้ำหน้ำที ่    
ทีร่ับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยก ำหนดให้จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อม
ของมหำวิทยำลัยฯให้มำกข้ึน พร้อมทั้ง ตรวจสอบวงเงิน  
ที่จะซื้อหรือจ้ำง โดยให้ระบุวงเงินงบประมำณท่ีจะซื้อหรือ
จ้ำง จำกนั้นก ำหนดรำยกำรวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์        
ที่ต้องกำรจัดซื้อ จ ำนวนที่ต้องกำร ตรวจสอบรำคำวัสดุ
อุปกรณ์ จำกนั้นท ำกำรบันทึกลงแบบฟอร์มขอซื้อจ้ำง 
ระบุรำยกำรวัสดุอุปกรณ์ ลงลำยมือชื่อ เสนอต่อเจ้ำหน้ำที่
พัสดุและผู้อ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ เพื่อให้ได้มำ  
ซึ่งวัสดุ อุปกรณ์โดยกำรซื้อ จ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        (2) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันกับงำนภำยใน
หน่วยงำน ในกำรสรุปผลกำรเบิก-จ่ำย และยอดคงเหลือ
ของวัสดุ โดยกำรบันทึกรำยละเอียดกำรรับหรือจ่ำยใน
บัญชีหรือทะเบียน โดยจ ำแนกแต่ละประเภท แต่ละ
รำยกำรของวัสดุ ซึ่งจะด ำเนินกำรก่อนสิ้นปีงบประมำณ 
น ำส่งข้อมูลคืนกลับให้กับงำนพัสดุกลำง เพื่อใหก้ำร
ควบคุมและกำรตรวจสอบวัสดุเป็นไปตำมระเบียบพัสดุ 
         (3) ควบคุมดูแล ประสำนและจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ 
รวมถึงงำนจัดซื้อจัดจ้ำงและควบคุมดูแลครุภัณฑ์ภำยใน
หน่วยงำน  เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง  
ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับและเวลำที่ก ำหนดไว้ 
         (4) ตรวจสอบวัสดุประจ ำปี โดยให้รำยละเอียด  
ในกำรตรวจสอบรำยกำรวัสดุประจ ำปีตำมแบบฟอร์มที่
งำนพัสดุกลำงส่งมำให้ โดยให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรเขียน
สรุปรำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมรำยกำรที่หน่วยงำนท ำกำร
จัดซื้อระหว่ำงปี โดยมีกำรเก็บข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ใน
กำรตรวจสอบวัสดุประจ ำปี 
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๒.๓.4 งานการเงิน 
        (๑) ประสำนงำนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรระดับ
หน่วยงำน โดยจัดส่งคู่มือกำรเขียนงบประมำณประจ ำปี 
พร้อมแบบฟอร์มแผนงำน/โครงกำร ให้กับแต่ละงำนใน
ส ำนักฯ เพ่ือให้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้
ถูกต้องตำมคู่มืองบประมำณ        
        (2) ประสำนขอรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณตำมไตรมำส  โดยกำรจัดท ำบันทึกข้อควำม
กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำสแจ้งไปยังงำนใน
หน่วยงำนตำมปฏิทินที่ได้ก ำหนดไว้ ให้น ำส่งข้อมูลรำยงำน 
เพ่ือรวบรวมและสรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ   
ตำมแผนงำนของหน่วยงำนเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓.4 งานการเงิน 
      (๑) ชี้แจงกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรระดับงำนและ
ระดับหน่วยงำน ให้กับหัวหน้ำงำน ตำมคู่มืองบประมำณ
ประจ ำปี  โดยก ำหนดให้โครงกำรสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับกำรเงิน
และพัสดุ กำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้
แผนงำน/ โครงกำรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
     (๒) ชี้แจงกำรก ำหนดช่วงเวลำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
และเปอร์เซ็นต์กำรเบิกจ่ำยของกิจกรรม/ โครงกำร                   
รำยไตรมำสให้กับหัวหน้ำงำนในหน่วยงำน เพื่อให้กำร
เบิกจ่ำยแผนงำน /โครงกำรมีควำมถูกต้อง ตรงตำมเวลำที่
ก ำหนด เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย 
     (3) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับแผนกำรก ำกับ 
ติดตำม ควบคุม กำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำสที่ก ำหนดกับ
หัวหน้ำงำน โดยกำรก ำหนดแบบฟอร์มที่สำมำรถถอด
ตำรำงกำรรำยงำนออกมำจำกระบบบัญชีสำมมิติ และ
ก ำหนดให้เลือกประเด็นกำรรำยงำนว่ำตรงตำมไตรมำส 
หรือ ไม่ตรงตำมไตรมำส ทั้งนี้ เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำในด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้ตรงตำมแผน
ที่ก ำหนดไว้ 
    (๗) ให้รำยละเอียดและประสำนขอข้อมูลกำรเบิกจ่ำย
เพ่ือน ำมำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมไตร
มำส  โดยมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
บันทึกข้อควำมกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส 
แจ้งไปยังงำนในหน่วยงำนตำมปฏิทินที่ได้ก ำหนดไว้ และ
เมื่อแต่ละงำนได้น ำส่งข้อมูลรำยงำนมำที่งำนเลขำฯ           
แล้ว ก็จะด ำเนินกำรรวบรวมและสรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณตำมแผนงำนน ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร               
เพ่ือพิจำรณำ และน ำเข้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อใหก้ำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ
แต่ละงำนตรงตำมไตรมำสที่ก ำหนด และเพื่อใหเ้กิดควำม
คุ้มค่ำต่อกำรได้รับงบประมำณ 
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     ๒.๓.5 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
        (๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันกับนักตรวจสอบ
ภำยใน ในกำรหำควำมรู้กำรจัดท ำควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้จำกคู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยง คู่มือควบคุมภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
ในเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพและหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน เพ่ือเรียนรู้หลักทฤษฎีกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรควบคุมภำยใน เพื่อใหมี้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และประเด็นควำมเสี่ยงที่ถูกต้อง 
        (๒) ประสำนกำรจัดประชุมชี้แจงเพื่อร่วมกัน
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในผ่ำนทำงกำรจัดส่ง
บันทึกข้อควำมและแจ้งทำงโทรศัพท์เพื่อนัดประชุมชี้แจง 
เพื่อใหบุ้คลำกรสำมำรถรับรู้และรบฟังหลักกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงถูกต้องและ
ชัดเจน 
         (3) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันกับหัวหน้ำงำนใน
กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยใน โดยกำรก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบ  
ที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในรอบ              
๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้กำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมรอบปีละ ๒ ครั้ง น ำเสนอผู้บริหำร
พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๒.๓.5 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
       (๑) ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดท ำบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน กับคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ตำมแนวคิดของ COSO       
ในกำรคิดวิเครำะห์ กำรก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยง และ
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหค้ณะกรรมกำรได้ทรำบ
รำยละเอียดของกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในของหน่วยงำนย่อยได้ 
        (2) ประสำนกำรจัดประชุมชี้แจงเพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน โดยเน้นข้อมูลรำยละเอียด ทักษะกำรคิด 
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง จำกนั้นก ำหนดประเด็นถำม – ตอบ 
เพ่ือทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนระดับหน่วยงำนย่อย ตำมแบบฟอร์มที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด จำกโครงกำรและงำนประจ ำ 
จำกนั้น ชี้น ำประเด็นควำมเสี่ยงพร้อมยกตัวอย่ำงให้เห็น
เด่นชัดไม่สับสน เพื่อให้ถูกต้องตำมแบบฟอร์มกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ได้อย่ำงครบถ้วน  
        (3) ประสำนกำรท ำงำนรวมกันกับหัวหน้ำงำนใน
กำรมอบหมำยแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน โดยกำรจัดท ำบันทึกข้อควำมมอบหมำยแผน   
และก ำหนดแบบฟอร์มกำรก ำกับควำมเสี่ยงที่ต้องมีกำร
จัดท ำแผนงำน /กิจกรรม หรือมำตรกำร ให้ไปด ำเนินกำร 
เพื่อใหแ้ผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้วิเครำะห์ไว้มี
ประสิทธิภำพมำกท่ีสุดและบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
       (4)  ประสำนขอข้อมูลแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยในของแต่ละงำนมำจัดเรียงล ำดับควำม
เสี่ยงเพ่ือคัดกรองและคัดแยกประเภทควำมเสี่ยงที่ต้องมี
กำรควบคุมควำมเสี่ยงที่ส ำคัญให้ลดลง โดยในกำรจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงกับควบคุมภำยในนั้น จะต้องน ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงรวบรวมเข้ำแบบฟอร์ม RM๑ - RM
๕ และควบคุมภำยในรวบรวมเข้ำ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ 
สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กิจกรรมกำรควบคุม สำรสนเทศและกำรสื่อสำร             
กำรติดตำมและประเมินผล เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง   
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ลงสู่กระบวนกำรรำยงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในระดับองค์กร  
       (5) ประสำนงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม  
แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในกับ     
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน        
ในกำรก ำหนดให้แต่ละงำนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน และรอบ 
๑๒ เดือน ร่วมตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่เป็นร้อยละ ควบคุมกำรด ำเนินงำนประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน กิจกรรม ที่ควบคุมควำมเสี่ยง 
และแนวทำงกำรพัฒนำในปีถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในยังคงด ำเนินไป
อย่ำงครบถ้วนเหมำะสมตำมที่ก ำหนดไว้ และสำมำรถ
จัดกำรกับควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงทันท่วงทีในแต่ละ
ช่วงเวลำ 
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    ๒.๓.6 งานประชุม 
       (1) ประสำนขอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ภำยในงำน มำจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม                
โดยจ ำแนกประเภทของวำระกำรประชุม ทั้งในส่วนของ
เรื่องเพ่ือทรำบ และเพ่ือพิจำรณำ เพื่อใหร้ะเบียบวำระมี
หัวข้อและข้อมูลในกำรประชุมที่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์
ของกำรประชุม  
        (2) ประสำนกำรจองห้องประชุมกับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ดูแลห้องประชุม ให้ท ำกำรจัดเตรียมห้องประชุม 
ประสำนงำนกับแม่บ้ำนประจ ำห้องและจัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ เช่น ระบบเสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์              
เครื่องฉำยภำพ พร้อมส ำหรับกำรใช้งำน เพื่อให้กำร
ประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
         (3) ประสำนขอคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมำติดตั้งและ
ให้ผู้ช่วยเลขำนุกำรในกำรจดบันทึกวำระกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมเพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประชุม
ระหว่ำงกำรประชุมให้แล้วเสร็จในท้ำยประชุม จำกนั้น 
น ำมำจัดเรียงและตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนน ำเสนอ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม เพ่ือให้รำยงำนกำรประชุมมี
ควำมรวดเร็ว ถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี           
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2         
พ.ศ. 2548 
        
 
 
 
 

๒.๓.6 งานประชุม 
       (1) ประสำนกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
ผู้เข้ำร่วมประชุม ผ่ำนทำงโทรศัพท์ Line Facebook หรือ
กำรประสำนงำนส่วนตัวไปยังโต๊ะท ำงำน เพื่อใหก้ำรจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้หัวหน้ำงำนหรือคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ – ๒ 
สัปดำห์  เพื่อก ำหนดและนัดหมำยล่วงหน้ำ 
        (2) ให้รำยละเอียดกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลห้องประชุม  
ในกำรจัดเตรียมห้องประชุมว่ำควรมีอะไรบ้ำง เช่น 
จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น ระบบเสียง ไมโครโฟน 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉำยภำพ เพื่อให้มีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรใช้งำน จัดเตรียมโต๊ะ เก้ำอ้ี ให้เพียงพอส ำหรับจ ำนวน
บุคลำกร เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ ผู้เข้ำร่วมประชุมเกิดควำมพึงพอใจ  
ในกำรจัดประชุม 
       (3) ประสำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมต ิ 
ที่ประชุม โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
แจ้งต่อผู้บริหำรทรำบว่ำหลังจำกท่ีประชุมมีมติแล้ว 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป  
เพื่อใหก้ำรมอบหมำยงำนที่ได้ตกลงกันตำมมติที่ประชุม
เกิดผลลัพธ์  ที่ดีต่อองค์กรส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนนั้น
ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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๒.๔ ด้านการบริการ 
     2.4.1 งานรับสมัครนักศึกษา 
          (1) ให้ค ำแนะน ำหรือให้ค ำปรึกษำเบื้องต้นในกำร
รับสมัครนักเรียน  เพื่อให้ค ำชี้แจง/แนะน ำนโยบำยและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียน
ทรำบ 
          (2) จัดเตรียมข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ในกำร
ด ำเนินกำรรับนักเรียนให้มีควำมพร้อมและเหมำะสม   
และจัดให้มีบริกำรสำรสนเทศแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และ      
ผู้ที่สนใจ โดยให้บริกำรตอบค ำถำมทำงโทรศัพท์ E-Mail  
และทำง Facebook โดยกำรน ำกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กับนักศึกษำใหม่ 
และแสวงหำ ช่องทำงใหม่ ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก   
แก่นักศึกษำ  
          (3) จัดท ำระเบียบกำรรับสมัครลงใน Website 
ของมหำวิทยำลัย เพื่อใหผู้้สนใจสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดได้ล่วงหน้ำ 
          (4) ให้บริกำรกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ
นักศึกษำและผู้เรียน ได้แก่ กำรเปลี่ยนที่อยู่ กำรเปลี่ยน  
ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กำรย้ำยสำขำวิชำ กำรเปลี่ยน
วิชำเอก กำรปรับวุฒิกำรศึกษำ กำรจัดท ำบัตรนักศึกษำ
ใหม่ชั่วครำวในกรณีต่ำง ๆ ได้แก่ บัตรสูญหำย           
โดยนักศึกษำสำมำรถขอพิมพ์บัตรนักศึกษำใหม่          
ทำง Facebook หรือทำงโทรศัพท์ เพื่อควำมรวดเร็วและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัคร 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.4 ด้านการบริการ 
      2.4.1 งานรับสมัครนักศึกษา 
          (1) ให้ค ำแนะน ำและให้ค ำปรึกษำในกำรรับสมัคร
นักเรียน  เพื่อใหค้ ำชี้แจง/แนะน ำนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนทรำบ 
          (2) จัดเตรียมข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ในกำร
ด ำเนินกำรรับนักเรียนให้มีควำมพร้อมและเหมำะสม   
และจัดให้มีบริกำรสำรสนเทศแก่นักเรียน ผู้ปกครอง   
และผู้ที่สนใจ โดยให้บริกำรตอบค ำถำมทำงโทรศัพท์       
E-Mail และทำง Facebook โดยกำรน ำกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กับนักศึกษำใหม่ 
และแสวงหำ ช่องทำงใหม่ ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก   
แก่นักศึกษำ  
          (3) ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับระเบียบกำรรับสมัคร
และน ำลงใน Website ของมหำวิทยำลัย เว็บไซด์รับสมัคร
เพื่อใหผู้้สนใจสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ล่วงหน้ำ 
          (4) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรให้บริกำรกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษำและผู้เรียน ได้แก่               
กำรเปลี่ยนที่อยู่ กำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล   
กำรย้ำยสำขำวิชำ กำรเปลี่ยนวิชำเอก กำรปรับวุฒิ
กำรศึกษำ กำรจัดท ำบัตรนักศึกษำใหม่ชั่วครำวในกรณี 
ต่ำง ๆ ได้แก่ บัตรสูญหำย บัตรหมดอำยุ โดยนักศึกษำ
สำมำรถขอพิมพ์บัตรนักศึกษำใหม่ทำง Facebook หรือ
ทำงโทรศัพท์ เพื่อควำมรวดเร็วและอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้สมัคร 
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     ๒.๔.2 งานธุรการ 
         (1) แนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดท ำหนังสือ
รำชกำรกับเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ในเรื่องของชนิดของหนังสือ
รำชกำร ขั้นตอน วิธีกำร เช่น หนังสือบันทึกข้อควำม
ภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก ค ำสั่ง ประกำศ เอกสำร
ประกอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรม/โครงกำร บันทึก
วำระกำรประชุม และเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้ถูกหลักของกำรจัดท ำ
หนังสือรำชกำรตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
          (2) แนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดเก็บหนังสือ
รำชกำร กับเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน โดยจ ำแนกหมวดหมู่ของ
หนังสือรำชกำร ได้แก่ หนังสือรำชกำรภำยนอก หนังสือ
บันทึกข้อควำมภำยใน ค ำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และเอกสำรรำยงำนอ่ืน จัดเข้ำแฟ้มใหเ้ป็นหมวดหมู่ตรง
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

(3)  ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของส่วนรำชกำร 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้    
ตำมพระรำชบัญญัติกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๒.๔.2 งานธุรการ 
          (๑) ให้ค ำแนะน ำบุคลำกรของหน่วยงำนในกำร
จัดระบบกำรบริหำรงำนส ำนักงำนด้ำนงำนธุรกำรตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ            
พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 เพื่อสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจในระเบียบงำนสำรบรรณ กำรบริหำรงำน
เอกสำร โดยเริ่มตั้งแตกำรจัดท ำ กำรรับ กำรสง กำรเก็บ
รักษำ กำรยืม จนถึงกำรท ำลำย เพื่อใหระบบกำรบริหำร
ส ำนักงำนเป็นระบบและถูกต้องตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526            
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
          (๒) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรร่ำงและกำรจัดพิมพ์
หนังสือรำชกำร แต่ละประเภทของหนังสือรำชกำรกับ
บุคลำกรในหน่วยงำน ได้แก่ บันทึกข้อควำมภำยใน 
หนังสือรำชกำรภำยนอก ค ำสั่ง ประกำศ เอกสำร
ประกอบกำรด ำเนินงำน กิจกรรม/โครงกำร บันทึกวำระ
กำรประชุม และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน รวมทั้ง ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำ และกำรใช้ภำษำ รูปแบบกำรจัดพิมพ์                
กำรจัดท ำกระดำษตรำครุฑและกระดำษบันทึกข้อควำม  
ให้จัดท ำให้ถูกต้องตำมแบบของกระดำษตรำครุฑและ 
แบบกระดำษบันทึกข้อควำม ท้ำยระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 รวมทั้ง
ตรวจทำนควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับก่อนน ำเสนอ
ผู้บริหำร เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ           
พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 
          (๓) ให้บริกำรส ำเนำเอกสำรและหนังสือกับผู้มำ
ติดต่อขอรับบริกำร และตรวจทำนข้อควำมที่ส ำเนำว่ำมี
ควำมถูกต้องครบถ้วนของตัวหนังสือ ข้อควำมหรือตัวเลข
ใดไม่ขำดไป พร้อมทั้งตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อใน
หนังสือรำชกำรให้ครบถ้วน ก่อนส่งออกถึงมือผู้รับ เพื่อให้
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนเอกสำร 
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           (4) ให้บริกำรตอบข้อซักถำมและท ำควำมเข้ำใจ
กับหน่วยงำนอื่นๆ  และบุคคลต่ำงๆ ทั้งภำยในหน่วยงำน
และภำยนอกหน่วยงำนที่เป็นเรื่องเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนและกำรสั่งกำร เพื่อใหผู้้รับเรื่องเข้ำใจและให้
ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 
           (5)  ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของส่วนรำชกำร 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้         
ตำมพระรำชบัญญัติกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
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     ๒.๔.3 งานพัสดุ 
        (๑)  แนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ โดยให้ส ำรวจวัสดุอุปกรณ์
ส ำนักงำนภำยในหน่วยงำนว่ำมีอะไรที่หมดลงบ้ำง และ  
สิ่งไหนที่ควรเพิ่มเติมและจ ำเป็น จำกนั้นท ำกำรเขียน
แบบฟอร์มขอซื้อจ้ำง ระบุรำยกำรวัสดุอุปกรณ์ เสนอต่อ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้อ ำนวยกำร เพ่ือพิจำรณำอนุมัติและ
ท ำเรื่องเพ่ือขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมข้ันตอนของระเบียบพัสดุ เพื่อให้งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
วัสดุอุปกรณ์เป็นไปตำมขั้นตอนระเบียบพัสดุ 
        (๒) ให้ค ำปรกึษำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
รำยกำรวัสดุประจ ำปีตำมแบบฟอร์มที่งำนพัสดุกลำงส่งมำ 
โดยกำรตรวจสอบตำมรำยกำรที่เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรท ำกำร
จัดซื้อระหว่ำงปี แล้วตรวจสอบสรุปผลกำรเบิก-จ่ำย           
และยอดคงเหลือของวัสดุ ซึ่งจะด ำเนินกำรก่อนสิ้น
ปีงบประมำณ จำกนั้นน ำส่งข้อมูลคืนกลับให้กับงำนพัสดุ
กลำง เพื่อให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบวัสดุเป็นไปตำม
ระเบียบพัสดุ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒.๔.3 งานพัสดุ 
          (1) ตรวจสอบวัสดุประจ ำปี 
             แนะน ำกำรตรวจสอบรำยกำรวัสดุประจ ำปีตำม
แบบฟอร์มที่งำนพัสดุกลำงส่งมำให้ โดยให้ส ำรวจวัสดุ 
อุปกรณ์ที่มีมำเขียนสรุปรำยงำนใช้งำนได้ ไม่ได้ ช ำรุด                  
ไม่ช ำรุด สูญหำย คงเหลือ ตำมรำยกำรที่หน่วยงำน           
ท ำกำรจัดซื้อระหว่ำงปี โดยมีกำรเก็บข้อมูลกำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ในกำรตรวจสอบวัสดุประจ ำปี 
         (2) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบรำยกำร
วัสดุประจ ำปีตำมแบบฟอร์มที่งำนพัสดุกลำง และจัดท ำ
เอกสำรกำรสรุปผลกำรเบิก-จ่ำย และยอดคงเหลือของ
วัสดุ โดยกำรบันทึกรำยละเอียดกำรรับหรือจ่ำยในบัญชี
หรือทะเบียน โดยจ ำแนกแต่ละประเภท แต่ละรำยกำร 
ของวัสดุ ซึ่งจะด ำเนินกำรก่อนสิ้นปีงบประมำณ น ำส่ง
ข้อมูลคืนกลับให้กับงำนพัสดุกลำง เพื่อให้กำรควบคุมและ       
กำรตรวจสอบวัสดุเป็นไปตำมระเบียบพัสดุ 
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๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

     ๒.๔.4 งานการเงิน 
         (๑) แนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำรระดับงำนและระดับหน่วยงำน โดยแนะน ำให้
ศึกษำคู่มืองบประมำณประจ ำปี ประกอบกำรด ำเนินกำร
จัดท ำแผนงำน/ โครงกำรประจ ำปีตำมกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยและของหน่วยงำน มำเขียนแผนงำนโครงกำร
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
เพื่อใหม้ีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมกำรวำงแผนกำรใช้
งบประมำณตำมแบบฟอร์มที่กองนโยบำยและแผนก ำหนด 
        (๒) แนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบันทึกข้อมูล
โครงกำรลงระบบบัญชี 3 มิติ โดยน ำแผนงำนโครงกำรที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกผู้บริหำรมำแยกประเภท
หมวดเงิน เช่น เงินงบประมำณ เงินรำยได้ ให้มีควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์ จำกนั้นท ำกำรคีย์ลงระบบบัญชี ๓ มิติ 
ตำมข้ันตอน ทั้งนี้ เพื่อใหแ้ผนงำนโครงกำรลงสู่ระบบบัญชี 
๓ มิติได้อย่ำงถูกต้องตำมระบบบัญชี ๓ มิต ิ
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๒.๔.4 งานการเงิน 
        (๑) แนะน ำกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรระดับงำน
และระดับหน่วยงำน โดยกำรศกึษำท ำควำมเข้ำใจในกำร
กรอกข้อมูลจำกคู่มือกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร และลง
แบบฟอร์มที่ก ำหนด ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศำสตร์
และกลยุทธ์ในกำรบริหำรกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
พร้อมตรวจสอบแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำส เพ่ือ
น ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำเห็นชอบและลงนำม แล้ว
จึงน ำส่งกองนโยบำยและแผน เพื่อให้ผู้บริหำรพิจำรณำ
เห็นชอบ และตรวจสอบกิจกรรมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ 
        (๒) ให้ค ำปรึกษำในกำรก ำหนดหมวดเงินงบประมำณ 
และระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยของกิจกรรม/ โครงกำร ร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือคัดกรองข้อมูลด้ำนงบประมำณ
ควำมถูกต้องของกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร เพื่อป้องกัน
ควำมผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูลลงระบบบัญชี ๓ มิติ 
และจัดส่งให้กองนโยบำยและแผนตรวจสอบตำมข้ันตอน
ต่อไป 
        (3) ถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณตำมไตรมำส โดยน ำข้อมูลตัวชี้วัด          
ในโครงกำรมำสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำเป้ำหมำยที่ได้
ก ำหนดไว้ในแผนงำน/โครงกำรและรำยงำนผลลงระบบ
บัญชี ๓ มิติ และถอดรำยงำนจำกระบบบัญชี ๓ มิติมำ
จัดท ำเป็นตำรำงสรุป เพ่ือรำยงำนต่อผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำน เพื่อให้ทรำบและ
พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนะน ำข้อเสนอแนะ
มำตรกำรในรอบถัดไป 
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพและความยุง่ยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซบัซ้อนของงานทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม ่

3.1 คุณภาพของงาน 
      3.1.1 งานรับสมัครนักศึกษา 

          (1) รว่มจัดท าแผนรับนักศึกษาโดยส ารวจ 
จากคณะ ดังนี้                                                          

                1. ส ารวจแผนรับนักศึกษาไปที่คณะ                                        
                2. หลักสูตรด าเนินการประชุม

คณะกรรมการเพื่อก าหนดจ านวน เงื่อนไข และสาขาวิชา
น าเสนอแผนรับต่อคณะ             

                3. คณะจัดส่งแผนการรับนักศึกษา            
โดยระบุสาขาวิชาที่รับและจ านวนรับ/ ห้องคณะจัดส่ง
แผนรับนักศึกษาให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานทะเบียน                          

                4. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ น าแผนรับ
นักศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย        
เพื่อพิจารณา    

          เพื่อน าแผนรับเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดรับนักศึกษา  
และเพื่อจะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน       

 
     (2) ร่วมจดัท าประกาศ และปฏิทินการรับ

สมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เพื่อก าหนดคณุสมบัติ/จ านวนรับสมัคร ระยะเวลา       
การด าเนินงานรับสมัคร 

     (3)  เข้ารว่มประชุมกับผู้บริหารและอาจารย์            
แนะแนวในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดพิจิตร เพื่อใหท้ราบข้อมลูเกี่ยวกับการ
สมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีตามความสนใจ         
ของผู้สมัคร แนะน าวิธีการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้
ถูกต้องตามตัวอย่างขั้นตอนการสมัครเป็นนกัศึกษา          
และหลักฐานทีต่้องใช้ในการสมัครเป็นนักศึกษา            

3.1 คุณภาพของงาน 
      3.1.1 งานรับสมคัรนกัศกึษา 

           (1) จดัท าแผนรับนักศึกษาโดยส ารวจ         
จากคณะ โดยใช้ระยะเวลาในการจัดท า 1 สัปดาห ์ดังนี้                                                          

                1. ส ารวจแผนรับนักศึกษาไปที่คณะ                                        
                2. หลักสูตรด าเนินการประชุม

คณะกรรมการเพื่อก าหนดจ านวน เงื่อนไข และสาขาวิชา
น าเสนอแผนรับต่อคณะ             

                3. คณะจัดส่งแผนการรับนักศึกษา            
โดยระบุสาขาวิชาที่รับและจ านวนรับ/ห้องคณะจัดส่งแผน
รับนักศึกษาใหส้ านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

                4. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ น าแผนรับ
นักศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           
เพื่อพิจารณา    

          เพื่อน าแผนรับเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติเปิดรับนักศึกษา 
และเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      

     (2) จดัท าและตรวจสอบประกาศ และปฏิทิน
การรับสมัครนกัศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยใช้เวลา 1 วัน  เพื่อก าหนดคุณสมบัติ/
จ านวนรับสมัคร ระยะเวลาการด าเนินงานรับสมัคร 

     (3)  ด าเนนิการประชุมกบัผู้บริหารและ
อาจารยแ์นะแนวในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร ภายใน 1 เดือน              
หลังปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเสร็จ เพื่อใหท้ราบข้อมูล
เกี่ยวกับการสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีตามความ
สนใจของผู้สมคัร แนะน าวิธีการกรอกข้อมูลในใบสมัคร  
ให้ถูกต้องตามตัวอย่างขั้นตอนการสมัครเปน็นักศึกษา 
หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมคัรเป็นนักศึกษา                    
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซบัซ้อนของงานทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม ่

พรอ้มค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา           
เมื่อเข้าเปน็นักศึกษา 

      (4)  ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ่ให้ผู้ทีส่นใจสมคัรเข้าศึกษาสามารถ              
ดูรายละเอียดการสมัคร และเพื่อใหผู้้สนใจสมัครเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรที่เปิดรับกรอกใบสมัคร และพิมพ์ใบสมัคร
บนอินเตอร์เน็ตได้  ดังนี ้
                     1. เผยแพรผ่่านเว็บไซต์รับนักศึกษา 
https://admission.kpru.ac.th 
                     2. เผยแพรท่าง facebook : kpru 
register  
                     3. เผยแพรท่าง facebook : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                     4. เผยแพรท่างเพจรับสมัครนักศึกษา 

       (5)  ด าเนินการรับสมัครเรียนออนไลน์            
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ และดูแลระบบ           
การรับสมัครเรยีนผ่านระบบเครือขา่ย เพื่ออ านวย        
ความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษา สามารถอ่าน
รายละเอียดการรับสมัคร สมคัรเข้าศึกษาต่อ ตรวจสอบ
สถานะการสมคัร และตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทุกที่ที่
มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
                      1. ติดต่อผู้สมัครโดยตรงทางโทรศัพท์ 
หรือ Facebook ที่ผู้สมัครให้ไว้                                              
                      2. ท าการตรวจสอบเอกสารการสมัคร
ในทันทีที่มีการส่งใบสมัคร และการตรวจทานข้อมูล
ผู้สมัคร 

       (6)  ร่วมด าเนินการพจิารณาคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ ์และจดัท าหนังสือ            
ถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อชีแ้จงขัน้ตอนการ
สอบสัมภาษณ ์ 

       (7)  จัดท ารายช่ือผู้สมัครที่มีคุณสมบตั ิ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร เพื่อจัดท า
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการสอบสัมภาษณ์ และน า
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  

พร้อมค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา             
เมื่อเข้าเปน็นักศึกษา 

      (4)  ตรวจสอบเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ่ให้ผู้ทีส่นใจสมคัรเข้าศึกษาสามารถ          
ดูรายละเอียดการสมัคร และเพื่อใหผู้้สนใจสมัครเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรที่เปิดรับกรอกใบสมัคร และพิมพ์ใบสมัคร
บนอินเตอร์เน็ตได้  ในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น 
                     1. เผยแพรผ่่านเว็บไซต์รับนักศึกษา 
https://admission.kpru.ac.th 
                     2. เผยแพรท่าง facebook : kpru 
register  
                     3. เผยแพรท่าง facebook : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                     4. เผยแพรท่างเพจรับสมัครนักศึกษา 
                     5. เผยแพรท่างสถานีวิทยกุระจายเสียง 

       (5)  ตรวจสอบและควบคุมรับสมัครเรียน
ออนไลน์ ให้เปน็ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ และดูแล
ระบบการรับสมัครเรียนผ่านระบบเครือข่าย เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษา สามารถอ่าน
รายละเอียดการรับสมัคร สมคัรเข้าศึกษาต่อ ตรวจสอบ
สถานะการสมคัร และตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทุกที่ที่
มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
                      1. ติดต่อผู้สมัครโดยตรงทางโทรศัพท์ 
หรือ Facebook ที่ผู้สมัครให้ไว้                                              
                      2. ท าการตรวจสอบเอกสารการสมัคร
ในทันทีที่มีการส่งใบสมัคร และการตรวจทานข้อมูล
ผู้สมัคร 

       (6)  ด าเนินการประมวลผลพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ ์ภายใน 2 วัน
และจดัท าหนังสือถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์ 
ภายใน 1 วัน  เพื่อชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ ์ 

       (7)  ตรวจสอบรายช่ือผูส้มัครที่มีคณุสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร ภายใน          
2 วัน เพื่อจดัท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เขา้รับการสอบ
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       (8)  ร่วมตรวจสอบผลคะแนนสอบของผู้เข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ในฐานข้อมูลระบบ และด าเนินการ
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ ์เพื่อให้ผู้รับ
การสัมภาษณม์ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

        (9)  จดัท าประกาศรายช่ือผู้ผ่าน            
การคัดเลือก และน าเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  เพื่อใหผู้้ที่ได้รับการคัดเลือก    
เข้าศึกษาต่อทราบและยืนยันสิทธิ์เพื่อรายงานตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ และน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  

       (8)  ตรวจสอบและประมวลผล ผลคะแนน
สอบของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในฐานข้อมูลระบบ 
ภายใน 2 วัน และด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ เพื่อใหผู้้รับการสัมภาษณ์มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย 

        (9)  ตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือก ภายใน 2 วัน และน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์               
ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  เพื่อใหผู้้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อทราบผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
เพื่อรายงานตัว 
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      3.๑.2 งานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
            (๑) ศึกษาและค้นคว้า เกี่ยวกับเกณฑ์ ตัวบ่งช้ี
ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน         
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน 
สายสนับสนุน ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เพื่อให ้
การด าเนินการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินได้อย่างถูกต้อง
และมีประสทิธิภาพ เป็นไปตามแนวทางในการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
ของมหาวิทยาลัย  
            (๒) ปฏิบตัเิกี่ยวกับการจดัท า (รา่ง) ค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานเสนอต่อผู้อ านวยการพิจารณา เมื่อผู้อ านวยการ
พิจารณาเห็นชอบลงนาม และส าเนาเอกสารแจ้งไปยัง
คณะกรรมการ ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน  
การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
และทันเวลาทีก่ าหนด 
            (๓) ร่างและจดัพิมพห์นังสือบันทกึข้อความ 
เชิญคณะกรรมการเพ่ือประชุม โดยเริ่มจากการท าเรื่อง
ตดิต่อไปยังคณะกรรมการ เพื่อก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมที่มีวันตรงกัน จากนั้นพิมพ์บันทึก
ข้อความเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเสนอ
ผู้อ านวยการลงนาม และด าเนินการแจ้งเพื่อทราบและขอ
เชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
เพื่อใหค้ณะกรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุมและ        
ลงตารางนัดหมาย ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน 
           (๔) จัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยการ
จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ         
ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานเสนอต่อผู้อ านวยการ 
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ เมื่อผู้อ านวยการพิจารณา
เห็นชอบแล้ว จึงด าเนนิการจัดพิมพร์ะเบียบวาระ           
พร้อมส าเนาเอกสารให้ครบจ านวนคณะกรรมการ              
ตามค าสั่งเพื่อใหร้ะเบียบวาระการประชุมมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด 
 
 

      3.๑.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
             (๑) วิเคราะห์ และสังเคราะหข์อ้มูล เกี่ยวกับ
เกณฑ์ ตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานว่าเกณฑ์มคีวามสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
หรือไม่ ตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน
สายสนับสนุนและระดับอีกทั้งตรวจสอบเนือ้หา 
ตรวจทานความถูกต้อง และวิธีการของการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนส่งออกและ
ส าเนาเรียนผู้อ านวยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ภายในระยะเวลา ๒ – ๓ วัน เพื่อให้เกิดความรู้                  
ความเข้าใจก่อนการสรุปใจความส าคัญ การด าเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความถกูต้อง ชัดเจน 
และตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด พร้อมทัง้เป็นไปตาม
แนวทางในการด าเนินงานตามเกณฑ์ของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
             (๒) สรุปรายงานที่ได้จากการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ ตัวบ่งช้ีของการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานว่าแต่ละตัวบ่งชี้มี
ทิศทางและแนวทางในการด าเนินการอย่างไร และตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงานหรือบุคลากร        
ท่านใดน าเสนอต่อผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสม เพื่อให้ตวับ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย         
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
             (๓) ตรวจสอบ และด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา       
ระดับหน่วยงาน โดยค าสั่งตรงตามแบบฟอรม์และระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 และ 
ที่แก้ไขเพิม่เติมพ.ศ.2548 ตรวจสอบรายช่ือของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบว่าครบถ้วน ตรงตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
ตรวจสอบข้อความและการใช้ภาษาทางราชการ การออก
เลขค าสั่งผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และสั่ง
พิมพ์ และท าการจัดพิมพ ์ภายในระยะเวลา ๑๐ นาที         
จากนั้น ด าเนินการจัดเอกสารเสนอแฟม้ต่อผู้อ านวยการ 
เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง และจึงน าเสนอตอ่ผู้บริหาร
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            (๕) ด าเนนิการจัดประชุมคณะกรรมการ 
เลขานุการตามค าสั่งจัดพิมพ์รายชื่อคณะกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์
เชิญประชุม เมือ่คณะกรรมการครบองค์ประชุม ประธาน
ในที่ประชุมจึงด าเนนิการเปดิการประชุมชี้แจง          
ตามระเบียบวาระ เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปได้ด้วย
ความเรียบร้อยตามระเบียบวาระและทันเวลาที่ก าหนด 
            (6) ด าเนนิการจดัท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงาน โดยเริ่มจากการด าเนนิ
การศึกษาหาขอ้มูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การก าหนดตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เพื่อวัดความส าเร็จ เพื่อให้แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ าและ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ             
มีความสมบูรณ์ และถกูต้อง 
            (7) ตดิตามการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ให้
เป็นไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยจัดท า
หนังสือบนัทึกข้อความการรายงานความก้าวหน้า             
ตามตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปี
การศึกษาและปีงบประมาณ เพื่อใหร้ะบบการก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานเป็นไปตามแผน ปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
            (8) รวบรวมและจดัท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน โดยจัดท าบันทึกข้อความ
ไปยังผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ให้มีการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ด าเนินการรวบรวมรายงาน เพื่อจัดท าเป็นรูปเล่ม              
เสนอผู้อ านวยการพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
และพิจารณาคะแนนที่ประเมินตนเอง เพื่อให้รายงาน            
การประเมินตนเองมีความถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและแล้วเสร็จทันเวลาที่ก าหนด
ภายในปีการศึกษา 
 

สูงสุดพิจารณาเห็นชอบและลงนาม ภายในระยะเวลา ๓๐ 
นาที จากนัน้ส าเนาค าสั่งน าส่งคณะกรรมการและบคุลากร 
ผู้ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติตามหน้าที่ในการศึกษาเกณฑ ์
ตัวบ่งชี้ตามค าสั่ง ผ่านทางช่องทางระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์หรือทาง E-mail ภายในเวลา ๕ นาท ีและ
สแกนส าเนาเกบ็ด้วยระบบคอมพิวเตอรแ์ละจัดเก็บเข้าแฟ้ม
ค าสั่งประจ าปขีองงานเลขานกุาร ส านกัส่งเสรมิวิชาการ 
และงานทะเบียน เพือ่ให้บคุลากรหรือหน่วยงานได้รับทราบ
ค าสั่งและด าเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่
ก าหนด ให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร และรว่มปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศกึษาระดับหน่วยงาน 
             (๔) ควบคุม ตรวจสอบการจัดพิมพ์หนังสือ
บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการเพื่อมาประชุมโดยเริ่ม
จากการท าเรื่องติดต่อประสานงานไปยังคณะกรรมการ 
เพื่อก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมที่มีวัน
ตรงกันโดยใช้เวลาในการประสานงานกับคณะกรรมการ 
ประมาณ ๒๐ – ๓๐ นาท ีจากนั้นท าการวิเคราะห์เนื้อหา
การประชุมทั้งในส่วนของเน้ือหารูปแบบในการจัดพิมพ์
ตามแบบฟอร์มของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ ตามรูปแบบการจัดพิมพ์ ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  โดยเริ่มเหตุ
ที่มาของเรื่อง วัตถุประสงค์ของเรื่อง และสรุปความ
ต้องการของเรื่อง เพื่อสื่อสารให้ผู้รับสามารถรับสาร
ข้อความด้วยความถูกต้อง เข้าใจตรงกัน จากนั้นพิมพ์
บันทึกข้อความที่ได้ท าการตรวจสอบเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๑ ฉบบัโดยใช้เวลา ๕ นาที น าเสนอผู้อ านวยการ
เพื่อพิจารณาลงนามเชญิคณะกรรมการเข้ารว่มประชุม  
จากนั้นจึงด าเนินการจดัพมิพ์ระเบียบวาระพร้อมส าเนา
เอกสารให้ครบจ านวนคณะกรรมการตามค าสั่ง โดยใช้
ระยะเวลาในการจัดพิมพ์ระเบียบวาระ จ านวน ๓๐ นาท ี
ทั้งนี้ เพื่อให้ระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามระเบียบ
วาระ บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
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            (9) ด าเนนิการท าเรื่องตดิต่อคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาประวัติ
ของคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกที่ผ่านเกณฑ์
การเป็นผู้ตรวจประเมินของส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา จ านวน ๑ ท่าน เป็นประธาน และติดต่อ
คณะกรรมการจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๒ ท่าน เป็นกรรมการ เพื่อให้ระบบการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้
หน่วยงานได้มีการพัฒนาตามพันธกิจที่วางไว้ 
            (๑0) ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน       
ลงระบบ Che Qa Online ท าเรื่องติดต่อประสานงานไป
ยังผู้จัดเก็บข้อมูลของแต่ละตวับ่งชี้ในการขอข้อมูล
หลักฐานซึ่งต้องมีการจัดท าไฟล์เป็น PDF และออกรหัสชือ่
เอกสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์ และข้อที่ก าหนดไว้ จากนั้น
เมื่อได้รับไฟล์ดังกล่าวแล้ว ท าการเปิดระบบ Che Qa 
Online กรอกและอัพหลักฐานให้ครบตามทีร่ายงานที่
ก าหนด เพื่อให้รายงานการประเมินตนเองและเอกสาร
หลักฐานมีความครบถ้วน ถูกต้อง สามารถเผยแพร่ข้อมลู
ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน และทันเวลา 
            (๑1) ท าเรื่องการรบัตรวจการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ด าเนนิการร่างหนังสือเชิญ ติดต่อ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาประเมินการประกัน
คุณภาพการศ ึกษาระดับหน่วยงาน เสนอไปยัง
ผู้อ านวยการ เพื่อตรวจสอบหนังสือราชการให้มีความ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ เมื่อมีการ
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้ว น ามาแก้ไข (ถ้ามี) และ
พิมพเ์อกสารฉบับสมบูรณ์จัดส่งไปยังคณะกรรมการ 
เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน        
ในปีการศึกษาให้การตรวจประเมินเป็นตามวันเวลาและ
สถานที่ที่ก าหนดโดยไม่มีการผิดพลาดกับคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

             (๕) ด าเนนิการรวบรวมเอกสาร ข้อมูล เช่น  
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา โครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ฯลฯ และ
ตรวจสอบการจัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยการ
จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนั้นต้องให้
เป็นไปตามแบบฟอร์มของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ          
พ.ศ.2548 มีการตรวจสอบเนื้อหาของเรื่อง ตามวาระ 
จัดล าดับความส าคัญและประเด็นตามวาระ                    
เมื่อตรวจสอบระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว จงึด าเนนิการ
จัดพิมพร์ะเบียบวาระพร้อมส าเนาเอกสารให้ครบจ านวน
คณะกรรมการตามค าสั่ง โดยใช้ระยะเวลาในการจัดพิมพ์
ระเบียบวาระ จ านวน ๓๐ นาที ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุม
เป็นไปตามระเบียบวาระ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมตรงตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน เพื่อให้เอกสาร
นั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
             (๖) ควบคุม และตรวจสอบการจัดท าเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุม
อย่างน้อย 2-3 วันก่อนการประชุม  โดยเอกสารต้องครบ
ตามระเบียบวาระ รวมทั้งจัดท าเลขหน้าติดสลิปตามวาระ
การประชุมให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถ
ค้นหา ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการประชุม 
ตรวจสอบเนื้อหาของเรื่อง จัดล าดับความส าคัญและ
ประเด็นตามวาระที่ถูกต้อง วิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูล
เบื้องต้นให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องใดควรน าเสนอเพื่อทราบ
และเพื่ อพิ จารณ าอย่ างรอบคอบ  เพื่ อ ให้ เอกสาร
ประกอบการประชุมนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
             (๗) ด าเนินการควบคุม การจัดประชุมของ
คณะกรรมการ เลขานุการที่ประชุม จัดพิมพ์และจัดเตรียม
รายช่ือคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งติดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์เชิญประชุมตามวัน เวลา 
สถานที่ที่ก าหนด เพื่อเตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลา
ประชุม จัดสถานที่ในการประชุม ก่อนวันประชุม           
อย่างน้อย 1 วัน ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของ
ห้องประชุม จัดท าบันทึกข้อความค่าอาหารและค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และด าเนนิการจัดอาหาร และอาหาร
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            (12) ร่วมรับตรวจการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน โดยเชิญคณะกรรมการและบุคลากร          
ที่รับผิดชอบตามตัวบ่งช้ี บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในหน่วยงาน
ร่วมรับตรวจ รับฟังและให้ข้อมูลตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ เพื่อให้การรับตรวจเป็นไปได้ด้วยความ
เรียบร้อยตามระบบและกลไกประกันคุณภาพคุณภาพ          
ที่ก าหนด 
            (๑3) ด าเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการเมื่อมกีารรับตรวจ
ประเมินดังกล่าว ได้มีการปฏิบตังิานเกี่ยวกบัสรุปผล        
ตามแบบการประเมินของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พร้อมทั้งสรุปคะแนนการประเมิน เพื่อให้ผลการสรุป 
ถูกต้อง และเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
            (๑4) ด าเนนิการจดัประชุมคณะกรรมการ          
เพื่อท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยเชิญผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี
และผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ีเข้าร่วมประชุมเพื่อวาง
แผนการด าเนินกิจกรรม แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้
การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ               
มีคุณภาพในการด าเนินงานในปีถัดไป  
            (๑5) ปฏิบตัิงานการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน          
โดยด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้มีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และหากมีผู้ที่จะต้อง
มาปฏิบัติงานในหน้าที่แทนสามารถศึกษาคูม่ือในการ
ปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้น และสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าง ตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม อย่างน้อย 1-2 วัน       
ก่อนถึงวันประชุม  เพื่อให้การประชุมด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยคณะกรรมการหรือบุคลากรที่รับผดิชอบร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอแผน          
การด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงานที่มีความถูกต้องและให้งานออกมามี
คุณภาพมากที่สุด 
             (๘) ให้ค าปรกึษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง
และวิเคราะหข์้อมูลในประเด็นของการประชุม            
ตามระเบียบวาระการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปตามเกณฑ ์ 
ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
            (9) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามา
จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงาน ใช้ระยะเวลาภายใน 3 วัน  โดยเริ่มจากการ
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก                
การก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการประกันคุณภาพ การระบุ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อวัดความส าเร็จรวมถึงการวางกรอบ
ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา            
ให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
งานประจ า และมีความถูกต้อง ทันก าหนดตามระยะเวลา             
ในรอบปีการศึกษาส่งผลให้การรายงานผลต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ถูกต้อง 
            (๑0) ตรวจสอบความถูกต้องของแผน                 
การประกันคุณภาพโดยตรวจสอบจากการสรุป
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อใหแ้ผนการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน
ไปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว ้
             (๑1) วิเคราะห์ขอ้มูลเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ โดยแยกประเภทของการ
ด าเนินงานเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ จัดหมวดหมู่
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โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกัน เพื่อน ามาออก
แบบฟอร์มเป็นปฏิทนิการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้เป็นตารางแนวนอน เช่น   
ชื่อตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน 
กระบวนการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน และระยะเวลา
ในการด าเนินงาน (เดือน ปี พ.ศ.) ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  โดยใช้ระยะเวลาภายใน ๑ - ๒ วัน จากนั้นสรุป
รายงานการสร้างปฏิทินน าเสนอต่อผู้อ านวยการเพื่อ
พิจารณา เมื่อผู้อ านวยการพิจารณาเห็นชอบ เห็นควรให้
จัดประชุมหรือให้ท ามติเวียนเสนอไปยังผู้ก ากับดูแลและ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือสังเคราะห์ปฏิทินการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน             
ก็ด าเนินการจัดส่งปฏิทินผ่านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์ภายในเวลา 10 นาที  ทั้งนี ้เพื่อให้ปฏิทนิ
ดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดเกบ็ข้อมูล          
ผลการด าเนินงานให้มีความถกูต้อง เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานการจัดท าตัวบ่งช้ีและการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการรายงานการประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
            (๑2) ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบการติดตาม 
การด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้และปฏิทินการปฏิบัติงาน          
โดยสรุปรายงานความก้าวหน้าตามตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน 
และ ๑๒ เดือน ให้ทันเวลาของปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ  พร้อมทั้งประสานงานด้วยวาจาให้มี            
ความเข้าใจและเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เมื่อได้ข้อมูล
ผล การด าเนินงานในแต่ละรอบมาแล้ว ก็น ามาวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้รายละเอียดของการ
ด าเนินงาน หลักฐาน ข้อเสนอแนะ ปัญหา แนวทางการ
แก้ไขและพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ         
2 วัน เพื่อให้ระบบการก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผน ปฏิทินที่ก าหนดไว้            
พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือท าแผนพัฒนา
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การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
            (๑3) ตรวจสอบขอ้มูลผลการด าเนินงาน    
พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือปฏิทินที่ก าหนด             
โดยการประสานงานทางโทรศัพท์ หรือ การประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กันและกัน เพื่อร่วมมือกันใน
การพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานใหส้ามารถ
เป็นไปตามแผนและทันเวลาที่ก าหนดภายในเดือน
มิถุนายน 
            (๑4) วิเคราะห์ สังเคราะหข์้อมูลที่ได้จากผล
ของการรายงานความก้าวหน้าตามตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน 
และ ๑๒ เดือนที่รับผิดชอบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
มาจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หน่วยงาน โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบเขียนรายงาน           
การประเมินตนเองตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะ
แนวทางการเขียนรายงานและก ากับตดิตาม ตรวจสอบ
หลักฐานใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และกระบวนการที่ก าหนด 
จากนั้นเมื่อเนื้อหาที่เขียนรายงานมีความสอดคล้องกัน  
กับเกณฑ์แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบจัดส่งไฟล์เนื้อหาพร้อม
หลักฐานมางานเลขานุการ ส านักส่งเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียน  เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และ
จัดพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์เอกสารรูปเล่มรายงาน
ฉบับเดียวกัน  เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และพิจารณาคะแนนที่ประเมิน
ตนเอง เมื่อผู้อ านวยการ ได้สรุปและให้ข้อคดิเห็นแล้ว 
เห็นสมควรใหแ้ก้ไข เพิ่มเติม (ถ้ามี) ก็ส่งกลบัไปยัง
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ และก าหนดส่งการแก้ไขกลับมา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้นด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองเป็นรูปเล่มที่สมบรูณ์โดยใช้
ระยะเวลา ๑ สัปดาห ์ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
รูปเล่มรายงานมีความถูกต้อง ชัดเจนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
            (๑5) ควบคุม ตรวจสอบการจัดท าเอกสาร
หลักฐานลงระบบ Che Qa Online ของเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร ์ตามที่ไดห้ลักฐานจากผู้รับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งช้ีนั้น ได้ท าการชี้แจง และแนะน าเจ้าหน้าที่ให้จัดท า
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ไฟล์หลักฐานแสกนเป็น PDF และก าหนดรหสัชื่อเอกสาร
ให้สอดคล้องและตรงกับเกณฑ์ ตามข้อที่ก าหนดไว้ 
หลังจากนั้น ท าการเปิดระบบ Che Qa Online กรอก
และอัพหลักฐานให้ครบตามที่รายงานได้เขียนไว ้และ
ด าเนินการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลกับเอกสาร
ก่อนกดบันทึกส่งเข้าระบบ Che Qa Online เพื่อให้
รายงานการประเมินตนเองและเอกสารหลักฐานมีความ
ครบถ้วน ถูกตอ้ง ส่งตรงตามก าหนดระยะเวลา ภายใน ๑ 
สัปดาห์ พร้อมทั้ง รวบรวมเอกสารและตรวจสอบ         
ความถกูต้องของเอกสาร มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล โดยให้ศึกษารูปแบบ
การจัดวางลงหน้าเว็บไซต์ เพื่อการสืบค้นได้ง่าย และ
เพื่อใหใ้ช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จัดการ 
            (16) ควบคุม ตรวจสอบ การจัดท าเรื่องการรับ
ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจ านวน ๓ 
ฉบับ โดยใหค้ าปรกึษา และค าแนะน าในการท าเรื่อง
หนังสือเชิญคณะกรรมการผูต้รวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยเริ่มจากการตรวจสอบหนังสือ
ราชการทั้งภายในและภายนอกที่จะถูกส่งออกไปยัง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ ฉบับ  ตรวจสอบ
เนื้อหาสาระส าคัญสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก          
ข้อความถูกหลักการพิมพ์หนังสือราชการ เป็นไปตาม
รูปแบบของหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับหนังสือแล้วมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจน เกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการ
จัดท าหนังสือราชการ 
            (17) ตรวจสอบขอ้มูลของรายงานการประเมิน
ตนเอง เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งช้ีให้ตรงและสอดคล้อง
กันอย่างถูกต้องและครบถ้วน จากนั้น ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากร โดยใช้เวลาในการซักซ้อม 
ประมาณ ๓๐ นาท ีด าเนินการควบคุม การจัดประชุม  
เพื่อรับตรวจ ตรวจสอบรายช่ือคณะกรรมการผู้ตรวจและ
รายช่ือบุคลากรผู้เข้าร่วมรับตรวจ ก่อนการประชุม 1 วัน 
ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม       
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ก่อนการประชุม 1 วัน โดยจัดอาหาร และอาหารว่าง ตาม
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ให้มคีวามพร้อม เพื่อให้ได้มา        
ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และพร้อมที่จะให้ข้อมูล อ านวย
ความสะดวกให้กับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ
สามารถด าเนินการตรวจได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
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     3.๑.๓ งานธุรการ 
           (๑) ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ         
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เพื่อสนับสนุน  
การจัดท าระบบบริหารงานเอกสารให้มีความถูกต้อง    
และมีประสทิธิภาพ            
           (๒) ปฏิบตังิานเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ
ราชการ บันทึกข้อความหนังสือราชการภายใน หนังสือ
ราชการภายนอก ค าสั่ง ประกาศ เอกสารประกอบการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรม/โครงการ บันทึกวาระการประชุม 
และเอกสารอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทันเวลากับการ
ด าเนินงาน 
           (๓) ศึกษา วิธีการ ขัน้ตอน การใช้งานส านักงาน
อัตโนมัติ (e-office)  ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน ามา
สนับสนุนการบริหารงานส านักงานอัตโนมัติของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้มีความถูกต้องและ 
รวดเร็วทันเวลา            
           (4) ท าเรื่องตดิต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ  และ
บุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการสั่งการ  
ด้วยการจัดส่งหนังสือทางระบบส านักงานอัตโนมัติ             
(e-office) และโทรศพัท์แจ้งให้กับหน่วยงานและบุคลากร
ทราบ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามข้อสั่งการ           
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหนังสือราชการนั้น ๆ 
          (5) ด าเนนิการรายงานผลต่อข้อสั่งการ ด้วยการ
ประสานงานและติดตามเรื่องนั้นๆ กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการและจัดท าสรุปรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
           (6) ปฏิบตังิานการจัดเก็บหนังสือราชการ           
โดยเริ่มจากคัดแยกชนิดของหนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือ
ราชการภายนอก หนังสือบันทึกข้อความภายใน ค าสั่ง 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารรายงานอื่น             

     3.๑.๓ งานธุรการ 
           (๑) วเิคราะห์เนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548            
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ 
การบริหารงานเอกสาร โดยเริ่มตั้งแตการจัดท า การรับ  

การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย  ให้มีความ
ถูกต้อง ใช้เวลาในการศึกษาตามชนิดของหนังสือราชการ 
อย่างน้อย ๑ วัน เพื่อให้ระบบงานสารบรรณเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานด้านธุรการที่ถูกต้อง 
           (๒) ควบคุมและตรวจสอบการจัดพิมพ์หนังสือ
ราชการ บันทึกข้อความภายใน หนังสือราชการภายนอก 
ค าสั่ง ประกาศ เอกสารประกอบการด าเนินงาน กิจกรรม/
โครงการ บันทึกวาระการประชุม และเอกสารอื่นๆ            
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของหน่วยงาน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา รูปแบบ            
การจัดพิมพ์ การจัดท ากระดาษตราครุฑและกระดาษ
บันทึกข้อความ  ให้จัดท าใหถู้กต้องตามแบบของกระดาษ
ตราครุฑและแบบกระดาษบันทึกข้อความ ท้ายระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

รวมทั้งตรวจทานความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับก่อน
น าเสนอผู้บริหาร ตรวจ ร่าง พิมพ์ ภายในเวลา ๕ นาท ี
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

           (๓) ตรวจสอบการด าเนินการจัดท าส าเนา
เอกสารและหนังสือทุกฉบับ โดยการจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ ก่อนส่งออกและส าเนาเรียนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เวลา ๑๐ นาที ตรวจสอบการลงลายมือชื่อใน
หนังสือราชการให้ครบถ้วน เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
จัดท าหนังสือราชการและการผลิตเอกสารมีความถูกต้อง 
ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด  
           (๔) รวบรวม วิธีการ ขั้นตอน การใช้งาน
ส านักงานอัตโนมัติ (e-office) ของมหาวิทยาลัยฯ ที่น ามา 
ใช้ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ตรวจสอบ        
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จัดเข้าแฟ้มเพื่อให้เป็นหมวดหมู่ตรงตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526           
และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท างานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ขั้นตอนการสร้างหนังสือ ส่งตรวจทาน ส่งให้ธุรการกลาง 
ส่งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และขัน้ตอนการออก
เลขหนงัสือโดยละเอียด เพื่อให้ค าแนะน ากบัเจ้าหน้าที่
ธุรการในการด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยใช้เวลา          
๑ ชั่วโมง เพื่อใหก้ารบริหารงานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสด์ าเนินไปอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารตามระบบงานสารบรรณ  
           (5) ด าเนนิการแจ้งงานกับหน่วยงานอืน่ๆ และ
บุคคลต่างๆ ทัง้ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานที่
เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการสั่งการ 
ควบคุมการจัดส่งหนังสือทางระบบส านักงานอัตโนมัติ          
( e-office), e-mail, line, facebook และประสานงาน
ทางโทรศัพท์แจ้งให้กับหน่วยงานหรือบุคลากรทราบ            
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน หรือการแจ้งข่าวสาร
ภายใน 1 วัน เพื่อให้ผู้รับเรื่องได้ทราบเรื่องก่อนล่วงหน้า 
และสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือให้เกดิการติดตาม
เอกสารและใหเ้กิดการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามข้อ
สั่งการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหนังสือราชการ 
นั้น ๆ 
          (6) รวบรวมเอกสารและตรวจสอบเอกสาร         
ให้ถูกต้องก่อนน ามาสรุปรายงานผลต่อข้อสั่งการ                
โดยจัดท าการรวมสรุปให้เห็นเด่นชัด และจัดท าบันทึก
ข้อความจัดส่งรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลา 
๓๐ นาทเีพื่อใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาเนื้อหาและประเด็น
การสั่งการว่ามีการด าเนินการเป็นอย่างไร พร้อมวินิจฉัย
ทิศทางของงานว่ามีความก้าวหน้าและประสบผลสมัฤทธิ์
อย่างไร 
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     3.๑.๔ งานพัสดุ 
           (๑) ปฏิบตังิานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
หน้าที่แสดงความต้องการที่ได้มาจากการส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานภายในหน่วยงานว่ามีวัสดุอะไร          
ที่ต้องการบ้าง และสิ่งไหนที่ควรเพ่ิมเติมและจ าเป็น 
จากนั้นท าการเขียนแบบฟอร์มขอซื้อจ้าง ระบุรายการวัสดุ
อุปกรณ์ เสนอต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้อ านวยการ                  
เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอน
ระเบียบพัสดุและทันเวลาที่ก าหนด 
            (2) ด าเนนิการท าเรื่องขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ เพื่อให้งานจดัซื้อจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์เป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องและเป็นไปตาม
ขั้นตอนระเบียบพัสดุและทันเวลาที่ก าหนด 
            (๒) ด าเนนิการตรวจสอบวัสดุประจ าปี 
ปฏิบตังิานเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการวัสดุประจ าปี
ตามแบบฟอร์มที่งานพัสดุกลางส่งมาให้ โดยการ
ตรวจสอบตามรายการที่หน่วยงานท าการจัดซื้อระหว่างปี 
ตรวจสอบสรุปผลการเบิก-จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุ 
ซึ่งจะด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ จากนั้นน าส่งข้อมูล
คืนกลับให้กับงานพัสดขุองมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้              
มีการควบคุมและตรวจสอบวัสดุเป็นไปตามระเบียบพัสดุ    
             (3)  ศึกษาข้อมูลสินค้า และเลือกรายการ
จัดซื้อจัดจ้างในสินค้าและบรกิารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ด าเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Green office” ที่ก าหนด  
             (4)  ตรวจสอบ ด าเนนิการบ ารุงรักษา ดูแล 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ ์
พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน และเป็นไปตาม
แผนงานโครงการตามไตรมาสที่จัดท าขึ้น เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 

      3.๑.๔ งานพัสดุ 
            (๑) ควบคุม และตรวจสอบการจดัซื้อจัดจ้าง  
ที่ได้มาจากการส ารวจวัสดุอุปกรณ์ส านักงานภายใน
หน่วยงานว่ามีวัสดุใดที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และที่ควร
เพิ่มเติมและจ าเป็น วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ
หรือจ้าง  
            (2) ด าเนนิการตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑท์ีไ่ด้ท าเบิก-จ่ายไป วิเคราะห์ว่าวัสดุอุปกรณ์
ชนิดใดที่มีการใช้งานมากและใช้งานน้อย ตรวจสอบวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้น จากนั้นก าหนดรายการวัสดุอุปกรณแ์ละ
ครุภัณฑท์ี่ต้องการจัดซื้อ จ านวนที่ต้องการ พิจารณา
ตรวจสอบราคาวัสดุอุปกรณ์ จากนั้นท าการบันทึกลง
แบบฟอร์มขอซื้อจ้าง ระบุรายการวัสดุอุปกรณ ์ลงลายมือ
ชื่อ เสนอต่อเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิและด าเนนิการก ากบัตดิตามการแจ้งเรื่องการขอ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ขั้นตอนของระเบียบพัสดุ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ 
จ้างและเป็นไปตามขั้นตอนและตรงตามระเบียบพัสด ุ
           (3) ตรวจสอบรายการการจัดซื้อจัดจ้าง         
สินค้าและบริการทุกรายการ ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้
ด าเนินการในแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร                
กับสิ่งแวดล้อม “Green office”  ทีม่หาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 
           (4) ด าเนินการตรวจสอบวัสดุประจ าป ี
             ด าเนินการควบคุมและตรวจสอบรายการวัสดุ
ประจ าปีตามแบบฟอร์มทีง่านพัสดขุองมหาวิทยาลัยฯ           
ส่งมาใหส้ ารวจ พร้อมทั้งให้ค าปรกึษา แนะน า การเขียน
สรุปรายงานต่อเจ้าหน้าทีต่ามรายการที่หนว่ยงานท าการ
จัดซื้อระหว่างปี โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เปน็ประโยชน ์          
ในการตรวจสอบวัสดุประจ าปี 
           (5) ตรวจสอบสรุปผลการเบิก-จ่าย และยอด
คงเหลือของวัสดุ โดยการบันทึกรายละเอียดการรับหรือ
จ่ายและยอดคงเหลือในบัญชีหรือทะเบียน โดยจ าแนก  
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แต่ละประเภท แต่ละรายการของวัสดุ ซึ่งจะด าเนินการ
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ น าส่งข้อมูลคืนกลับให้กับงานพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การควบคุมและการตรวจสอบ
วัสดุเป็นไปตามระเบียบพัสด ุ
           (6) ตรวจสอบ ควบคุมดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส านกังาน เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้อยูใ่น
สภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ   
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    3.๑.๕ งานการเงิน 
          (๑) จัดท าแผนงาน/โครงการระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รบัแจ้งจากกองนโยบายและ
แผนใหด้ าเนินการจดัท าแผนงาน/ โครงการประจ าปีตาม 
กลยทุธ์ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน พร้อมการ   
วางแผนการใช้งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีก่องนโยบาย
และแผนก าหนด น าเสนอหัวหน้างานพิจารณาเห็นชอบและ   
ลงนาม แล้วจึงน าส่งกองนโยบายและแผน เพือ่ให้ผู้บริหาร
พิจารณาเห็นชอบ  
          (๒) บนัทึกข้อมูลโครงการลงระบบบัญชี 3 มิติ 
โดยการจดัท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งไปยังแต่ละงาน
ให้ด าเนินการเขียนแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ      
กลยุทธ์และเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้มีความ
ครบถ้วน สมบรูณ์ และก าหนดส่งแผนงานเป็นไฟล์ word 
กลับมายังงานเลขานุการ เพื่อจะได้บนัทึกข้อมูลโครงการ
ลงระบบบัญชี ๓ มิติ ตามขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อใหแ้ผนงาน
โครงการ ลงสูร่ะบบการเงินและสามารถทีจ่ะด าเนินการ
ตัดยอดเงินจากบัญชี ๓ มิติได้ในปีงบประมาณน้ัน ๆ 
          (๓) จัดท าปฏิทินการท างานของทุกโครงการตาม 
รายไตรมาส เมื่อมีการจัดท าแผนงานพร้อมรายละเอียด
ของหมวดค่าใช้จ่ายลงสู่ระบบบัญชี ๓ มิติเรยีบร้อยแล้ว 
จึงได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการเบิกจ่ายรายไตรมาส  
ของทุกโครงการให้แต่ละงานออกมาเพื่อใหก้ารก ากับ
ติดตามการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ก่อนเริ่ม
เบิกจ่ายงบประมาณ 
          (๔) ตรวจสอบการรายงานผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณตามไตรมาส  โดยการสอบถามด้วยวาจา 
และจดัท าบันทึกข้อความการรายงานผลการเบิกจ่าย  
รายไตรมาสแจ้งไปยังงานตามปฏิทินที่ได้ก าหนดไว้         
ว่ามีการเบิกจ่ายตรงไตรมาสหรือไม่ ถ้าไม่ตรงเพราะเหตุใด 
จากนั้น ด าเนนิการรวบรวมและสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนงานน าเสนอต่อผู้อ านวยการ               
เพื่อพิจารณา และน าเข้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ              
ทั้งนีเ้พื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแต่ละงานตรง
ตามไตรมาสที่ก าหนด และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

     3.๑.๕ งานการเงิน 
           (๑) ด าเนนิการควบคุม และจัดท าแผนงาน/
โครงการระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย              
ตามที่ได้รบัแจง้จากกองนโยบายและแผนใหด้ าเนินการ
จัดท าแผนงาน/ โครงการประจ าปีตามกลยทุธ์ของ
มหาวทิยาลัยและของหน่วยงาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ ลง
แบบฟอร์มที่ก าหนดภายใน ๗ วัน  โดยใหค้ าแนะน า 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการที่ดใีห้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย พร้อมตรวจสอบแผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาสใหค้รบทั้งปรมิาณงานและเงินงบประมาณทีไ่ด้
จาการจัดสรร เพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการพจิารณา
เห็นชอบและลงนาม แล้วจึงน าส่งกองนโยบายและแผน 
เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาเหน็ชอบ และตรวจสอบกจิกรรม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว ้
           (๒) ตรวจสอบหมวดเงินงบประมาณ และ
ระยะเวลาการเบิกจา่ยของกิจกรรม/โครงการ ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ เพื่อคดักรองข้อมูลความถูกต้อง   
ของการจัดท าแผนงาน/โครงการ ใช้เวลา 10 นาท ีต่อ ๑ 
โครงการ เพื่อใหแ้ผนงาน/โครงการมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบรูณ ์
           (๓) ควบคุม และตรวจสอบการบนัทึกข้อมูล
โครงการลงระบบบัญชี ๓ มิติ ร่วมกับเจ้าหน้าที ่                
ที่รับผิดชอบ ด้วยความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง 
ไม่ให้มีข้อผิดพลาด ใช้เวลา ๑๐ นาที ต่อ ๑ โครงการ 
เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
           (๔) รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบบัญชี ๓ มิต ิ
ใช้เวลา 5 นาที ต่อ ๑ โครงการ เช่น การจัดหน้า              
การจัดตารางของแต่ละข้อ การตรวจสอบเงินงบประมาณ             
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลลงระบบ
บัญชี ๓ มิติ และจัดส่งให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ
ตามขั้นตอนต่อไป 
           (๕) ออกแบบปฏิทินการท างานของทุกโครงการ
ตามรายไตรมาส ใช้เวลา ๓๐ นาที ให้แต่ละงาน โดยการ
น ากิจกรรม โครงการตรงการเบิกจ่ายรายไตรมาสมา
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ก าหนดเป็นตารางปฏิทิน ได้แก่ ชื่อโครงการ รหัสกิจกรรม 
ปริมาณงานจ านวนเงิน รายไตรมาส เพื่อใหก้ารก ากับ
ติดตามการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          (๖) ตรวจสอบการจดัท าปฏิทินการท างานหรือ
ปฏิทินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกิจกรรม                 
รายไตรมาส ใช้เวลา ๓๐ นาที โดยตรวจรหัสกิจกรรม 
งบประมาณให้ตรงกับกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดให้
ตรงกัน ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้ 
และด าเนินการก ากับ ติดตาม ควบคุม การเบิกจ่ายให้ตรง
ไตรมาสที่ก าหนด 
          (7) ตรวจสอบการรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามไตรมาส โดยการจัดส่งบันทกึข้อความ 
การรายงานผลการเบิกจา่ยรายไตรมาสแจ้งไปยังงาน              
ในส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนตามปฏิทินที่ได้
ก าหนดไว้ ใช้เวลา ๑ วัน ว่ามีการเบิกจ่ายตรงไตรมาส
หรือไม่ ถ้าไม่ตรงเพราะเหตุใดโดยให้หัวหน้ารายงาน          
ผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา จากนั้น
ด าเนนิการรวบรวมและสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนงานน าเสนอต่อผู้อ านวยการ           
เพื่อพิจารณา ใช้เวลา ๑ วัน และน าเข้าต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี ้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแต่ละงาน
ตรงตามไตรมาสที่ก าหนด และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(8) ควบคุม และด าเนินการตรวจสอบ      
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ประกอบการ        
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามประเภทการเบิกจ่าย  
ใช้เวลา 15 นาที ต่อ 1 เรื่อง คือ ค่าตอบแทนค่าใช้สอย 
ค่าเดินทางไปราชการและการขอยืมเงินทดรองราชการ 
ก่อนการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายผ่านระบบบัญชี ๓ มิติ 
(3DGF) ด้วยการรวบรวมเอกสารแต่ละชุด ตรวจสอบ
ข้อมูลภายในเอกสารเช่น วันเดือนป ีที่รับเงิน รายการ           
ในใบส าคัญรับเงิน  การเขียนรายงานการเดินทาง เพื่อให้
การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการตามแบบฟอร์มครบถ้วน 
ใบเสร็จรับเงินที่แนบเบิกมีข้อมูลผู้ซื้อผู้ขาย วันที่ รายการ 
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เล่มที่ เลขที ่จ านวนเงินและมีลายมือชื่อผู้รบัเงิน เพื่อให้
เอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ มีความ ถูกต้อง
ครบถ้วนต่อการด าเนินงานอนุมัติเบิกเงิน ตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง เพื่อลดความผิดพลาด
ของเอกสารก่อนน าเสนอผู้บริหาร และน าส่งงานการเงิน 
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     3.๑.๖ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
          (๑) ศึกษาและคน้คว้าการจัดท าความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ดูได้จากคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
และคู่มือควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้
หลักทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
ในการคิดวิเคราะห์ การก าหนดประเด็นความเสี่ยง       
และปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ               
ในหลักของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นความ
เสี่ยงที่ถูกต้อง 
          (๒) ด าเนนิการจัดประชุมชี้แจงเพือ่ร่วมกัน
วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับงาน โดยเริ่มจากให้บุคลากร
ภายในงานน าโครงการและงานประจ าที่รับผิดชอบ
น าเสนอ โดยใหค้ าแนะน า ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น และเมือ่บุคลากรมีความเข้าใจแล้วจงึด าเนนิการ
ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง เพื่อใหม้ี    
แนวทางการควบคุมความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของ
โครงการหรืองานประจ า 
          (๓) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย ตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยร่วมกันจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ได้มาจากโครงการและ
งานประจ า ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับสูง หรือ ปานกลาง 
ควรจัดท าแผนงานกิจกรรม หรือมาตรการรองรับเพื่อให้
ความเสี่ยงลดลง และบันทึกน าเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณา
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพรวมต่อไป 
          (๔) ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยการก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด าเนนิการสรุปรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีละ ๒ ครั้ง 
จากนั้นได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานที่เป็นร้อยละ      
พร้อมให้ค าแนะน าในการจดัท าหรือด าเนนิการเพื่อลด
ความเสี่ยง เพื่อใหค้วามเสี่ยงสามารถควบคมุได้ และลดลง
ทันเวลาที่ด าเนินการภายในปีงบประมาณ 
 
 

     3.๑.๖ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
           (๑) ศึกษาและวเิคราะห์เนื้อหารายละเอียดของ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดูได้จากคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง และคูม่ือควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเรียนรู้หลักทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคมุภายใน ตามแนวคิดของ COSO ในการ 
คิดวิเคราะห ์การก าหนดประเด็นความเสี่ยง และปัจจัย
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้มีความถูกต้อง ใช้เวลาในการศึกษา
และเรียนรู้ 2 วัน เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในหลักของ       
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงที่ถูกต้อง 
           (๒) พฒันาข้อมูลขึน้มาจัดท าคู่มือและเทคนิค
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการคิดวิเคราะหใ์นแต่ละ
ประเด็น ใช้เวลา ๑ เดือน เชน่ การคิดแยกแยะระหว่าง
ความเสี่ยงกับปัญหาที่พบ เป็นต้น เพื่อเสนอผู้อ านวยการ 
พิจารณา และเพื่อให้บุคลากรภายในงานสามารถที่จะน า
แนวคิด เทคนคิไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในในงานตัวเองได้ 
           (๓) ควบคุมการด าเนินการจัดประชุมชี้แจง           
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โดยให้บุคลากรภายในงานศึกษาคู่มือ
และเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดท าไว้ โดยเน้น
ข้อมลูรายละเอียด ทักษะการคิด วิเคราะห์ความเสี่ยง 
จากนั้นก าหนดประเด็นถาม – ตอบ เพื่อทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ ทัง้นี ้เพื่อให้บุคลากรภายในงานมีความรู้ 
ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO 
           (๔) ควบคมุ และตรวจสอบการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ระดับหน่วยงานย่อย ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จากโครงการและงานประจ า จากนั้น วิเคราะห์
เนื้อหาและรายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมความเสี่ยง
แต่ละประเภท ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง เพื่อใหถู้กต้องตาม
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
           (๕) ใหค้ าปรกึษา แนะน า การจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ใช้เวลา 3๐ นาที ต่อ ๑ คน  
ได้แก่ การก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
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ปัจจัยเสี่ยงภายใน ภายนอก การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม แผนงานกิจกรรมการตอบสนอง และ
การติดตามประเมินผล เพื่อใหแ้ผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของโครงการหรืองานประจ ามีความ
ถูกต้อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ และเพื่อให ้ได้รับความมั่นใจอยา่งสมเหตุสมผล
ในการบรรลุวตัถุประสงค์ที่หน่วยงานก าหนดไว้ 
           (๖) ด าเนินการมอบหมายแผนบรหิารความเสี่ยง
และการควบคมุภายใน ควบคุม ก ากับความเสี่ยงที่ต้องมี
การจัดท าแผนงาน/กิจกรรม หรือมาตรการ ก็ได้จัดประชุม
ภายในงานเพื่อมอบหมายใหไ้ปด าเนินการอย่างถูกต้อง 
ทันเวลาภายในเดือนกันยายนรอบปีงบประมาณที่ก าหนด 
ทั้งนี ้เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงบรรลุเปา้หมายที่วางไว้ 
           (๗)  วิเคราะห์เนื้อหาและรายละเอียดของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในภาพรวมทั้ง
องค์กร ใช้เวลา ๗ วัน โดยเริ่มจากการน าแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของแต่ละงานมาจัดเรียงล าดับ
ความเสี่ยงเพื่อคัดกรองและคัดแยกประเภทความเสี่ยงที่
ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญให้ลดลง จากนั้น           
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามกรอบงานการควบคุมภายใน  
ทั้ง ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน  การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 
เพื่อใหม้ีการประเมินตนเองด้านการควบคุมภายในระดับ
องค์การสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่องค์กรยอมรับ 
           (๘) ควบคุม และตดิตามผลการด าเนินงาน            
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตรวจสอบ
รายงานความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ 
เดือน ตรวจสอบผลการด าเนินงานการบรรลุเป้าหมาย          
ที่เป็นร้อยละ ควบคุมการด าเนินงานประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม ที่ควบคุมความเสี่ยง 
และแนวทางการพัฒนาในปีถัดไป เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบ
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังคงด าเนินไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ และสามารถ
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จัดการกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีในแต่ละ
ช่วงเวลา 
           (๙) ตรวจสอบและควบคุมการจัดท าบันทึก
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ค าแนะน า               
ตอบปัญหาและช้ีแจงแนวทางในการจัดท ารายงานให้มี
ความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย จากนั้นน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
คณะกรรมการประจ าส านัก และระดับมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงและให้
ข้อเสนอแนะทีเ่กิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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     3.๑.7 งานประชุม 
          (๑) ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการร่างและพิมพ์หนังสือ
เชิญประชุมต่าง ๆ โดยจดัท าหนังสือเชิญประชุม             
ตามปฏิทิน หรือตามที่ผู้บริหารได้นัดหมาย เสนอให้
ผู้อ านวยการลงนามในหนังสือเชิญประชุมและจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑–๒ สัปดาห ์ทั้งนีเ้พื่อใหก้ารประชุม
เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
           (๒) จดัท าระเบียบวาระการประชุม                  
โดยด าเนนิการประสานกับประธานหรือหัวหน้างานหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะน าเสนอเรื่องเข้าในระเบียบวาระ
การประชุม  ทั้งในส่วนของเรื่องเพื่อทราบ และเพื่อ
พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดขึ้น         
ในแต่ละครั้ง  เพื่อให้หน่วยงานทีร่ับผิดชอบจัดเตรียม
ข้อมูลตามระเบียบวาระที่จะน าเสนอที่ประชุม  
           (๓) ท าเรื่องตดิต่อจองห้องประชุมกับเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลห้องประชุม โดยให้ท าการจัดเตรียมห้องประชุมและ
จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น ระบบเสียง ไมโครโฟน 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ ให้มีความพรอ้มส าหรับ  
การใช้งาน ทันเวลาการด าเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย     
๑ วัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
          (๔) ด าเนนิการจัดประชุมหัวหน้างานหรือ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส านัก โดยท าการ
ประสานงานไปยังคณะกรรมการก่อนวันประชุม 3 วัน 
เพือ่แจ้งเตือน จากนั้น จัดเตรียมอาหาร หรอือาหารว่าง 
และนับองค์ประชุมให้เกินกึ่ง เพื่อใหก้ารประชุมนั้นด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ และได้
มอบหมายงานกันอย่างชัดเจน 
 
 
 

     3.๑.7 งานประชุม 
           (๑) ควบคุมและตรวจสอบการจัดพิมพ์หนังสือ
เชิญประชุมต่าง ๆ ตามปฏิทนิ หรือตามที่ผู้บรหิารได้      
นัดหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของวัน เวลา และ
สถานที่ในหนังสือเชิญประชุม ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ เสนอให้รอง
อธิการบดีหรือผู้อ านวยการลงนาม ใช้เวลา ๑๐ นาที 
เพื่อใหห้นังสือเชิญประชุมมีความถูกต้อง เป็นไปตาม
ปฏิทินการนัดหมายทันเวลาที่ก าหนดล่วงหน้าอย่างน้อย  
๗ วัน ก่อนการประชุม 
           (๒) ด าเนนิการรวบรวมเอกสาร ข้อมูล           
และตรวจสอบการจัดท าระเบียบวาระการประชุม               
โดยการจัดท าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้างานหรือ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส านัก ให้เป็นไปตาม
แบบฟอร์มของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ ใช้เวลา 1 วัน  ตรวจสอบเนื้อหาของเรื่อง 
จัดล าดับความส าคัญและประเด็นตามวาระ วิเคราะห์
เนื้อหาและข้อมูลเบื้องต้นให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องใดควร
น าเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ          
เมื่อตรวจสอบระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว จงึด าเนนิการ
จัดพิมพร์ะเบียบวาระพร้อมส าเนาเอกสารให้ครบจ านวน
ของผู้เข้าร่วมประชุม หรือคณะกรรมการตามค าสั่ง               
ใช้เวลา 1 วัน  ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบวาระบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมใหม้ีข้อมลู
ที่ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  
เพื่อให้เอกสารนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
           (๓) ควบคุม ตรวจสอบเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้อง
ประชุม  ให้ท าการจัดเตรียมห้องประชุม ประสานงานกับ
แม่บ้านประจ าห้องและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น 
ระบบเสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพให้มี
ความพร้อมส าหรับการใช้งาน ภายใน ๑ วนั ก่อนการ
ประชุม เพื่อใหม้ีความพร้อมส าหรับการใช้งาน เพื่อให้ 
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความพึงพอใจในการจดัประชุม 
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          (๕) ปฏิบตัิงานหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังโดยการจดบนัทึก              
มตทิี่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระระหว่างการประชุม 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีมติมอบหมายการด าเนนิงานที่
ชัดเจน 
           (๖) บนัทึกรายงานการประชุมเสนอต่อผู้ตรวจ
รายงานการประชุม น ารายละเอียดที่ได้จดบนัทึกตามมต ิ
ที่ประชุมของระเบียบวาระการประชุมมาด าเนนิการจัดท า
เป็นรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอต่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุมเพ่ือความถูกต้อง ชัดเจน            
ตามมติที่ประชุมได้ระบุไว้ จากนั้นผู้บันทึกรายงาน             
การประชุม และผู้ตรวจรายงานการประชุมลงลายมือช่ือ           
และน ารายงานการประชุมจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้
รายงานการประชุมสามารถใช้เป็นหลักฐานการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการตามผลการด าเนินงานที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (๔) ด าเนินการควบคุม การจัดประชุมของ
หัวหน้างาน หรือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส านัก 
เลขานุการที่ประชุม จดัพิมพ์รายช่ือคณะกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม ใช้เวลา ๕ นาที พร้อมทั้งติดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์ แอพพลิเคช่ันสื่อสารและส่ง
ข้อความ LINE เชิญประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด 
เพื่อเตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม ใช้เวลา              
๓๐ นาที จัดสถานที่ในการประชุม อย่างน้อย 1 วัน               
ก่อนการประชุม  ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อย   
ของห้องประชุม จัดอาหาร และ อาหารว่าง ตามจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อหัวหน้างานหรือผู้แทนหรือ
คณะกรรมการครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุม 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การประชมุ
นั้นด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 วัน 
           (๕) ตรวจสอบรายงานการประชุมจากเทป
บันทึกเสียงการประชุมหรือจากการบันทึกที่เป็น        
ลายลักษณ์อักษรจากที่ประชุมใช้เวลา 2 วนั เพื่อให้ได้
ข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามมติที่ประชุม   
และเพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน          
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
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3.2 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
      3.๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
           3.2.1.1 งานรับสมัครนักศึกษา 

     (1) จัดท าประกาศ และปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                  
เพื่อก าหนดคุณสมบัติ/จ านวนรับสมัคร ระยะเวลา              
การด าเนินงานรับสมัคร ที่ผ่านมาพบวา่ ต้องมีการ
พิจารณาวันรับสมัคร วันช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ปกครอง
และผู้สมัคร 

     (2)  เข้ารว่มประชุมกับผู้บริหารและอาจารย์            
แนะแนวในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก                 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร เพื่อให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีตาม
ความสนใจของผู้สมัคร แนะน าวิธีการกรอกข้อมูล               
ในใบสมัครใหถู้กต้องตามตัวอย่างขั้นตอนการสมัครเป็น
นักศึกษา และหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครเป็นนักศึกษา 
พร้อมค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา            
ทีผ่่านมาพบว่า หนังสือที่จัดส่งให้กับอาจารย์แนะแนว  
แต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนไม่ได้รับหนังสือ 

       (3)  ด าเนินการรับสมัครเรียนออนไลน์            
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ และดูแลระบบ           
การรับสมัครเรยีนผ่านระบบเครือข่าย เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการรับสมัครนักศึกษา สามารถอ่านรายละเอียด
การรับสมัคร สมัครเข้าศึกษาต่อ ตรวจสอบสถานะ            
การสมัคร และตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทุกที่ที่มกีารใช้
งานอินเตอร์เน็ต ทีผ่่านมาพบว่า  ผู้สมัครกรอกข้อมูล 
การสมัครเรียนในระบบ และจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้อง 

       
 
 
 
 

3.2 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
      3.๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
            3.2.1.1 งานรับสมัครนักศึกษา 

         (1) ประชุมกับผู้บริหารเพ่ือพิจารณาก าหนด 
วันรับสมัคร วนัช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มี
ความเหมาะสม ตามช่วงเวลาของในแต่ละกระบวนการที่
จะด าเนินการ ซึ่งให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยการจัดท าปฏิทินวันหยุด
โดยเสนอประกอบการพิจาณา เพื่อให้การจัดท าประกาศ 
และปฏิทินการรับสมัครนักศกึษาใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  

     (2)  ด าเนินการประชุมกับผู้บริหารและ
อาจารย์แนะแนวในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร ด้วยการจดัส่งหนังสือ
เชิญประชุมใหก้ับอาจารย์โดยตรง นอกเหนือจากการ
จัดส่งทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ด าเนินการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส ์โดยการตั้งกลุ่ม Line ของอาจารย์แนะแนว 
เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน และจัดส่งเอกสาร
โดยตรง เพื่อให้การด าเนินงานรับสมัครมีความสะดวก
รวดเร็ว ทันต่อเวลามากยิ่งขึ้น 

      (3)  ตรวจสอบและควบคุมการรับสมัครเรียน
ออนไลน์ ให้เปน็ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ และดูแล
ระบบการรับสมัครเรียนผ่านระบบเครือข่าย โดยการ
ตรวจสอบเอกสารการสมัครในทันทีที่มีการส่งใบสมัคร 
และการตรวจทานข้อมูลผูส้มัคร และเมื่อพบข้อผิดพลาด
ของการสมัคร ด าเนินการติดต่อผู้สมัครโดยตรงทาง
โทรศัพท์ หรือ Facebook ที่ผู้สมัครให้ไว ้เพื่อแก้ไขข้อมูล
การรับสมัครให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์                                              
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      ๒.๑.2 งานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
            (๑) ศึกษาและค้นคว้า เกี่ยวกับเกณฑ์ ตัวบ่งช้ี
ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน             
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน 
สายสนับสนุน ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย                 
ทีผ่่านมาพบว่า เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา             
ไม่มีความท้าทายในระดับที่สงูขึน้ จึงท าให้การปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบง่าย และไมน่่าสนใจ 
            (๒) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท า (ร่าง) ค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา          
ระดับหน่วยงาน โดยการคัดเลือกบุคคลตามหน้าที่                     
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
ตรงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงาน เสนอต่อผู้อ านวยการพิจารณา แต่ในบางครั้ง
พบว่าบุคลากรบางคนที่ได้รับการแต่งต้ังไม่ถนัดในเรื่อง 
นั้น ๆ จึงท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เกิดความไม่เข้าใจและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามเป้าหมาย 
            (๓) ร่างและจัดพิมพ์หนังสือบันทึกข้อความ 
เชิญคณะกรรมการเพ่ือประชุม โดยเริ่มจากการท าเรื่อง
ติดต่อไปยังคณะกรรมการ เพือ่ก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมที่มีวันตรงกัน จากนั้นพิมพ์บันทึก
ข้อความเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม                     
เสนอผู้อ านวยการลงนาม และด าเนินการแจ้งเพื่อทราบ
และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว แตบ่างครัง้พบวา่ เนื้อหาและรายละเอียดของ
ข้อมูลในบันทึกข้อความไม่มีความละเอียดมากพอในการ 
ที่จะสรุปได้ว่าเชิญมาประชุมเพ่ืออะไร จึงส่งผลให้ต้องมี
การสอบถามกันอีกครั้งว่าประชุมเรื่องอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน 
อย่างไร 
           (๔) จดัท าระเบียบวาระการประชุม โดยการ
จัดท า(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ           
ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานเสนอต่อผู้อ านวยการ  
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ เมื่อผู้อ านวยการพิจารณา
เห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการจัดพิมพ์ระเบียบวาระ            
พร้อมส าเนาเอกสารให้ครบจ านวนคณะกรรมการ           

๒.๑.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
         (๑) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับเกณฑ์ 
ตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 
ด้วยการศึกษาเกณฑ์ ดูความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์
ระดับมหาวิทยาลัย คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสายสนับสนุน อีกทั้งตรวจสอบเนื้อหา เป้าหมาย 
เกณฑ์คะแนน วิธีการของการด าเนินงานตามเกณฑ ์           
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเสนอให้ผู้อ านวยการ
จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน
ประชุมเพื่อวิเคราะห์เกณฑ์ทีอ่าจไม่มีความท้าทาย              
ด้วยการปรับผลการด าเนินงานให้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด และท าผลการด าเนินงานให้น่าสนใจ เช่น                 
มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพหรือ
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงานตามภาระงาน
ต่าง ๆ เพื่อใหผ้ลการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
พร้อมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานตามเกณฑ์
ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน 
             (๒) สรุปรายงานที่ได้จากการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน            
ตามเกณฑต์ัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานที่ได้ตกลงกัน ด้วยการจดัพมิพ์รายละเอียด  
การด าเนินงานว่าแต่ละตัวบ่งชี้มีทิศทางและแนวทาง         
ในการด าเนินการอย่างไร และตรงกับความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมกับงานหรือบุคลากรท่านใด
น าเสนอต่อผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสม เพื่อใหร้ายงานแนวทางการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานได้วางไว้ 
             (๓) ตรวจสอบ การจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงาน โดยค าสั่งตรงตามแบบฟอร์มและระเบียบส านกั
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติมพ.ศ.2548 ตรวจสอบรายช่ือของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบว่าครบถ้วน ตรงตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
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ตามค าสั่งเพื่อให้ระเบียบวาระการประชุมมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ 
            (๕) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 
เลขานุการตามค าสั่งจัดพิมพ์รายชื่อคณะกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์
เชิญประชุม เมือ่คณะกรรมการครบองค์ประชุม ประธาน
ในที่ประชุมจึงด าเนินการเปิดการประชุมชี้แจง              
ตามระเบียบวาระ ทีผ่่านมาพบว่า คณะกรรมการบาง
ท่าน   มีการจดัส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมจึงท าให้                  
ไม่สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้โดยระเอียด และชัดเจน 
            (6) ด าเนินการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงาน โดยเริ่มจากการด าเนิน
การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การก าหนดตัวชี้วัด 
เป้าหมาย เพื่อวัดความส าเร็จ เพื่อให้แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ า และ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
            (7) ติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้เป็นไป
ตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยจัดท าหนังสือ
บันทึกข้อความการรายงานความก้าวหน้าตามตัวบ่งชี้  
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ เพ่ือให้ระบบการก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานเป็นไปตามแผน 
ปฏิทินที่ก าหนดไว้ แตใ่นบางครั้งพบว่า การติดตามการ
รายงานผลหรือการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ อีกทั้ง ในแต่ละรอบผลการด าเนินงานยังไม่ถึง
เป้าหมายที่ก าหนด จึงมีผลให้คะแนนลดลง 
            (8) ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน              
ลงระบบ Che Qa Online ท าเรื่องติดต่อประสานงานไป
ยัง ผู้จัดเก็บข้อมูลของแต่ละตวับ่งชี้ในการขอข้อมูล
หลักฐานซึ่งต้องมีการจัดท าไฟล์เป็น PDF และออกรหัสชือ่
เอกสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์ และข้อที่ก าหนดไว้ จากนั้น
เมื่อได้รับไฟล์ดังกล่าวแล้ว ท าการเปิดระบบ Che Qa 

ตรวจสอบข้อความและการใชภ้าษาทางราชการ การออก
เลขค าสั่งผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และสั่ง
พิมพ์ โดยมอบหมายให ้เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการจดัท า
ค าสั่ง พร้อมทั้งตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ความถนัด
ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภารกจิของ
แต่ละหน่วยงานหรือแต่ละบุคคล จัดเอกสารเสนอแฟ้มต่อ
ผู้อ านวยการเพือ่ตรวจสอบความถูกต้อง และจึงน าเสนอต่อ
ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาเห็นชอบและลงนาม จากนั้นส าเนา
ค าสั่งน าส่งคณะกรรมการและบุคลากรผู้ได้รบัมอบหมายให้
ปฏิบัติตามหนา้ที่ในการศึกษาเกณฑ ์ตัวบ่งชี้ตามค าสั่ง  
ผ่านทางช่องทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ทาง E-mail และสแกนส าเนาเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และจัดเก็บเข้าแฟ้มค าสั่งประจ าปีของงานเลขานุการ            
ส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบียน เพือ่ให้บคุลากรหรือ
หน่วยงานได้รบัทราบค าสั่งและด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ให้เกิดประสทิธิภาพต่อ
องค์กร และร่วมปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ในเรือ่งของการประกันคณุภาพการศกึษาระดับหน่วยงาน 
             (๔) ควบคุม ตรวจสอบการจัดพิมพ์หนังสือ
บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการเพื่อมาประชุมโดย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงานท าเรื่องติดต่อ
ประสานงานไปยังคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการประชุมที่มีวันตรงกัน ตามรูปแบบ        
การจัดพิมพ์ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ โดยการรวบรวมข้อมูลและข้อความที่ส าคัญ 
มาก าหนดเหตุที่มาของเรื่อง วัตถุประสงค์ของเรื่อง และ
สรุปความต้องการของเรื่อง เพื่อสื่อสารให้ผู้รับสามารถรับ
สารข้อความด้วยความถูกต้อง เข้าใจตรงกัน จากนั้นพิมพ์
บันทึกข้อความที่ได้ท าการตรวจสอบเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว 
น าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาลงนาม และด าเนินการ
ส าเนาแจ้งเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมการประชุม              
ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการ
รับทราบหนังสือเชิญประชุมและมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ที่เชิญประชุมโดยละเอียด อีกทั้ง ได้ออกแบบ
ฟอร์มการขอ ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เกณฑ์ตามตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งแนบท้าย
หนังสือบันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อน ามาเข้าที่ประชุม 
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Online กรอกและอัพหลักฐานให้ครบตามทีร่ายงาน          
ที่ก าหนด แต่บางครั้งพบวา่ หลักฐานที่อัพลงระบบ             
Che Qa Online นั้น มีไม่ครบและไม่ตรงกับข้อที่เขียนไว้
ในรายงาน จึงส่งผลให้การอัพข้อมูลเกิดข้อผิดพลาด            
และล่าช้า ต้องมีการปรับแก้ไขหลักฐานให้มีความถูกต้อง 
ตรงกัน                
            (9) ด าเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการเมื่อมกีารรับตรวจ
ประเมินดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสรุปผลตาม
แบบการประเมินของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พร้อมทั้งสรุปคะแนนการประเมิน ที่ผ่านมาพบว่า                
ผลการประเมนิไม่ได้มีความแตกต่างไปจากเดิมที่เคย
ประเมิน  มากนัก อีกทั้ง เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดิม จึงท าให้
คะแนนเป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้ แต่ต่างกันตรงการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  
ตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ง่ายขึ้น และ มีความเข้าใจในระดับที่ดีขึ้น มีทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพในเชิงบวก 
             (5) ควบคุม และตรวจสอบการจัดท าเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม โดยสอบถามรายละเอียดการ
จัดท าระเบียบวาระการประชุมจากผู้เชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ เอกสารต้องครบตามระเบียบวาระ รวมทั้ง
จัดเลขหน้าติดสลิปตามวาระ ให้มคีวามถูกต้องค้นหา          
ได้ง่าย โดยเสนอให้การจัดท าระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการนั้นต้องให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงาน 
สารบรรณ มีการตรวจสอบเนื้อหาของเรื่อง จัดล าดับ
ความส าคัญและประเด็นตามวาระ วิเคราะห์เนื้อหาและ
ข้อมูลเบื้องต้นให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องใดควรน าเสนอเพื่อ
ทราบและเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อใหร้ะเบียบ
วาระการประชุมมีความถูกต้อง และมีข้อมลูที่ครบถ้วน
ตรงประเด็นการประชุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม 
            (6) ด าเนินการควบคุมการจัดประชุมของ
คณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานและมอบหมาย
ตัวบ่งช้ี หากคณะกรรมการไม่สามารถเข้ารว่มประชมุได ้
จะด าเนินการประสานขอข้อมูลรายละเอียดหรือความเห็น 
ด้วยการจดัพมิพ์เป็นลายลักษณ์อักษรฝากผู้แทนที่เข้าร่วม
ประชุมมา โดยเสนอต่อประธานในที่ประชุม จากนั้น
ควบคุมการจัดสถานที่ในการประชุม ตรวจสอบและดูแล
ความเรียบร้อยของห้องประชุม จัดอาหาร และอาหารว่าง 
ตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อคณะกรรมการครบองค์
ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงด าเนินการเปิดการประชุม
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบวาระ 
เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผ่านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ           
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน              
           (7) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามา
จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน ด้วยการศกึษาแผนประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย  
เพื่อวัดความส าเร็จ มาวางกรอบปฏิทินการปฏิบัติงาน  
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การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ี                
ให้ครอบคลมุทุกเกณฑ์มาตรฐาน หลักฐานและระยะเวลา
ด าเนินงานพร้อมทั้งก าหนดให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนและปฏิทินที่ก าหนด มีรายละเอียดทุกเกณฑ ์               
ทุกขั้นตอน ด้วยการจดัพมิพ์ ชื่อตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน กระบวนการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน และระยะเวลาในการด าเนินงาน             
(เดือน ปี พ.ศ.) โดยละเอียดและจัดส่งปฏิทินเพื่อเผยแพร่
ลงสู่ระดับบุคคล ผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนประกัน
คุณภาพระดับหน่วยงานให้มีความถูกต้อง เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด      
            (8) ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบการติดตาม             
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนและปฏทิินการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ โดยสรุปรายงาน
ความก้าวหน้าตามตัวบ่งชี้ ดว้ยการประชุมกลุ่มย่อย    
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ใหส้ามารถด าเนินการ        
แต่ละตัวบ่งใช้ให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด  
ด้วยการก ากับติดตามรายเดือนตามปฏิทิน จากนั้นสรุป
เป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ เมื่อได้ข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละรอบ
มาแล้ว ก็น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้
รายละเอียดของการด าเนินงาน หลักฐาน ขอ้เสนอแนะ 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหร้ะบบการก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานเป็นไปเป็นไปตามแผน 
ปฏิทินที่ก าหนดไว้และท าให้ตัวบ่งชี้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
            (9) ควบคุม ตรวจสอบการจัดท าเอกสาร
หลักฐานลงระบบ Che Qa Online โดยการรวบรวม
หลักฐานจากผูร้ับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ให้จัดท าไฟล์
หลักฐานแสกนเป็น PDF และก าหนดรหัสชื่อเอกสารให้
สอดคล้องและตรงกับเกณฑ์ ตามข้อที่ก าหนดไว้ หลังจาก
นั้น ท าการตรวจสอบข้อมูลรายข้อ พร้อมหลักฐาน              
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ด้วยการจัดเป็นโฟลเดอร์รายตัวบ่งช้ี บันทึกเป็นรหัส
จัดเรียงตามข้อที่ก าหนด เปิดระบบ Che Qa Online 
กรอกและอัพหลักฐานให้ครบตามที่รายงานได้เขียนไว้ 
และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับ
เอกสารก่อนกดบันทึกส่งเข้าระบบ Che Qa Online 
เพื่อใหข้้อมูลผลการด าเนินงานตามรายงานการประเมิน
ตนเองและเอกสารหลักฐานมคีวามครบถ้วน ถูกต้อง     
ส่งตรงตามก าหนดระยะเวลา สามารถเผยแพร่ข้อมูล         
ของหน่วยงานได้อยา่งชัดเจน 
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     ๒.๑.๓ งานธุรการ 
           (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ
ราชการ บันทึกข้อความหนังสือราชการภายใน หนังสือ
ราชการภายนอก ค าสั่ง ประกาศ เอกสารประกอบการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรม/โครงการ บันทึกวาระการประชุม 
และเอกสารอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน แตบ่างครั้งพบว่า ไม่สามารถด าเนินการ
จัดพิมพ์หนังสือราชการดังกล่าวข้างต้นได้อย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ส่งผลใหก้าร
ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด และต้องเสียเวลาในการ
ประสานงานกันหลายๆ ครั้ง 
           (2) ศกึษา วิธีการ ขั้นตอน การใช้งานระบบงาน
สารบรรณส านกังานอัตโนมัติ (e-office) ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อน ามาสนับสนุนการบริหารงานส านักงานอัตโนมัติของ
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน และสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยฯ บางครั้งพบว่า วิธีการ ขั้นตอนของระบบฯ 
มีความซับซ้อน เสียเวลาในการปฏิบัติงานและหากท า
หนังสือผิดพลาด ระบบจะไม่สามารถให้แก้ไขได้ด้วยตัวเอง 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการท าหนังสือราชการ 
          (3) ด าเนินการรายงานผลต่อข้อสั่งการ ด้วยการ
ประสานงานและติดตามเรื่องนั้น ๆ กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการและจัดท าสรุปรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาข้อมูลผลการปฏิบัติงาน     
ทีผ่่านมาพบว่า รายงานผลตามข้อสั่งการมีความล่าช้ากว่า
ก าหนด ส่งผลให้การรายงานน าเสนอต่อผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า และอาจเสียหายและมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ 
           (4) ปฏิบตังิานการจัดเก็บหนังสือราชการ           
โดยเริ่มจากคัดแยกชนิดของหนังสือราชการ ได้แก่  
หนังสือราชการภายนอก หนังสือบันทึกข้อความภายใน 
ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารรายงานอื่น             
จัดเข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ตรงตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526           

     ๒.๑.๓ งานธุรการ 
           (๑) ควบคุมและตรวจสอบการจัดพิมพ์หนังสือ
ราชการ อันได้แก่ บันทึกข้อความภายใน หนังสือราชการ
ภายนอก ค าสั่ง ประกาศ เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการ บันทึกวาระการประชุม และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินงานของหน่วยงาน        
โดยมอบหมายให้เจ้าหนา้ทีธุ่รการด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ให้มคีวามเข้าใจ
และข้อมูลครบถ้วนชัดเจนก่อนการลงมือปฏิบัต ิ 
ด้วยการจดัพมิพ์เป็นหนังสือราชการแต่ละประเภท 
จากนั้น ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และการใช้
ภาษา รูปแบบการจัดพิมพ์ การจัดท ากระดาษตราครุฑ
และกระดาษบันทึกข้อความ  ให้จัดท าให้ถูกต้องตามแบบ
ของกระดาษตราครุฑและแบบกระดาษบันทึกข้อความ        
ท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 รวมทั้งตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร 
ทุกฉบับก่อนน าเสนอผู้บริหาร เพื่อให้การจดัท าหนังสือ
ราชการแต่ละประเภทมีความถูกต้อง ส่งผลให้การท างาน
มีความรวดเร็ว ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
          (๒) รวบรวม วิธีการ ขั้นตอน การใช้งาน        
ด้วยการศึกษาการท างานของระบบงานสารบรรณ
ส านักงานอัตโนมัติ (e-office) เช่น ขั้นตอนการสร้าง
หนังสอื ส่งตรวจทาน ส่งให้ธรุการกลาง ส่งให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และขั้นตอนการออกเลขหนังสือ  
โดยละเอียดอย่างรอบคอบและระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาด 
เพื่อใหก้ารบริหารงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด าเนินไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและช่วยประหยัดทรัพยากร
ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น กระดาษ น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ 
การรับส่งเอกสาร 
           (๓) ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  
และบุคคลต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงานที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการ
สั่งการ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบ       
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และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  ทีผ่่านมาพบว่า การจัดเก็บ
หนังสือราชการเข้าแฟ้มไม่เปน็หมวดหมู่และค้นหายาก  
ใช้ระยะเวลานานในการสืบคน้ ส่งผลให้การจัดระบบ   
การจัดเก็บเอกสารไม่ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526       
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความถูกต้องของหนังสือและตรวจสอบเอกสารแนบท้าย
ให้มีความครบถ้วนทุกฉบับ จากนั้น ควบคุมการจัดส่ง
หนังสือและเอกสารแนบท้าย โดยใชร้ะบบส านักงาน
อัตโนมัติ (e-office) และประสานงานทางโทรศัพท์แจ้ง
ให้กับหน่วยงานหรือบุคลากรทราบ เพื่อชี้แจงรายละเอียด    
การปฏิบัติงาน หรือการแจ้งขา่วสาร เพื่อใหผู้้รับเรื่องได้
ทราบเรื่องและตรวจสอบเอกสารแนบท้ายตามที่ได้ระบุ
อย่างถูกต้อง และขอความร่วมมือด าเนินการให้เป็นไป 
ตามข้อสั่งการจัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด 
           (๔) ด าเนินการควบคมุ และจัดเก็บหนังสือราชการ  
โดยการรวบรวมและจ าแนกหมวดหมู่ของหนังสือราชการ 
ได้แก่ หนังสือราชการภายนอก หนังสือบันทึกข้อความ
ภายใน ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและเอกสาร 
รายงานอ่ืน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการ
จัดเข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู ่โดยการจัดเก็บลงใน
คอมพิวเตอร์ แยกหนังสือราชการภายใน ภายนอก  
บันทึกข้อความ ค าสั่ง และประกาศ และรายละเอียด   
ต่าง ๆ เช่น ก าหนดช่ือแฟ้มเอกสาร รหัสแฟม้เอกสาร   
ชื่อหน่วยงาน ท าเป็นตารางแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล 
เช่น ล าดับที่ ชื่อเอกสาร เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เดือน               
ปี พ.ศ. เลขทะเบียนรับ รหัสเอกสาร วันที่เกบ็ 
ก าหนดเวลาเก็บ และหมายเหตุ เพื่อให้สามารถควบคุม
ระบบการบริหารงานเอกสารได้อย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ               
พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และเพื่อให้   
เป็นระบบสามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว                  
ทันตามความต้องการในการใช้งาน      
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     ๒.๑.๔ งานพัสดุ 
            ปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการ
ตรวจสอบวัสดุประจ าปีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
รายการวัสดุประจ าปีตามแบบฟอร์มทีง่านพัสดุกลาง     
ส่งมาให้ โดยการตรวจสอบตามรายการที่หน่วยงานท าการ
จัดซื้อระหว่างปี ตรวจสอบสรุปผลการเบิก-จ่าย และ   
ยอดคงเหลือของวัสดุ ซึ่งจะด าเนินการก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ จากนั้นน าส่งข้อมลูคืนกลับให้กับงานพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบ
วัสดุเป็นไปตามระเบียบพัสดุ บางครั้งพบวา่ รายการวัสดุ
ไม่ตรงตามที่เบิก-จ่ายของหน่วยงาน และไม่ได้มีการลง
รายการวัสดุบางประเภทในสมุดการเบิก -จ่าย ส่งผลให้
ต้องมีการเช็คสต็อกรายการวัสดุหลายครั้ง ท าให้การ
ท างานมีความล่าช้า 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒.๑.๔ งานพัสดุ 
            ในการเบิกจ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน   
ทุกครั้ง มอบหมายให้มีผู้ดแูลและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
ของแต่ละงานอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย
และตรวจนับวัสดุในทุก ๆ เดอืนของการท างาน  
นอกจากนั้น ในการด าเนินการตรวจสอบวัสดุประจ าปี
ด าเนินการควบคุมและตรวจสอบรายการวัสดุประจ าปี
ตามแบบฟอร์มที่งานพัสดุกลางส่งมาให้  
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดุหน่วยงาน หรือแต่ละงาน
ด าเนินการตรวจเช็คข้อมูลที่ได้ลงในแบบฟอร์มกับวัสดุ
ปัจจุบันว่ามีใช้งานได้ ไม่ได้ ทรุดโทรม หมดไป จากนั้น
เขียนสรุปรายงานตามรายการที่หน่วยงานท าการจัดซื้อ
ระหว่างปี ด้วยการเสนอต่อผู้ตรวจสอบและหัวหน้า
หน่วยงานพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบวัสดุประจ าปีมีความถูกต้อง และเพื่อให้การ
ควบคุมและการตรวจสอบวัสดุเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
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    ๒.๑.๕ งานการเงิน 
          (1) บนัทึกข้อมูลโครงการลงระบบบัญชี 3 มิติ 
โดยการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งไปยังแต่ละงาน
ให้ด าเนินการเขียนแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ        
กลยุทธ์และเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้มีความ
ครบถ้วน สมบรูณ์ และก าหนดส่งแผนงานเป็นไฟล์ word 
กลับมายังงานเลขานุการ เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลโครงการ
ลงระบบบัญชี ๓ มิติ ตามขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนงาน
โครงการ ลงสูร่ะบบการเงินและสามารถทีจ่ะด าเนินการ
ตัดยอดเงินจากบัญชี ๓ มิติได้ในปีงบประมาณ นั้น ๆ    
แต่บางครั้งพบวา่ แผนงาน/โครงการบางงาน เลือกกล
ยุทธ์ผิดหรือเลอืกหมวดเงินผิดประเภท หรือ จ านวนเงินที่
ระบไุม่ตรงกับที่ได้รับจัดสรร ท าให้ต้องมีการติดต่อ
ประสานงานเพื่อแก้ไขแผนงาน/โครงการดังกล่าวใหม่ 
ส่งผลให้การ ลงระบบบัญชี ๓ มิติ เป็นไปอย่างล่าช้าและ
อาจจะส่งผลให้เลยก าหนดสิน้สุดการกรอกข้อมูล 
          (2) ตรวจสอบการรายงานผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณตามไตรมาส  โดยการสอบถามด้วยวาจา 
และจัดท าบันทึกข้อความการรายงานผลการเบิกจ่าย         
รายไตรมาสแจ้งไปยังงานตามปฏิทินที่ได้ก าหนดไว้ ว่ามี
การเบิกจ่ายตรงไตรมาสหรือไม่ ถ้าไม่ตรงเพราะเหตุใด 
จากนั้น ด าเนินการรวบรวมและสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนงานน าเสนอต่อผู้อ านวยการ               
เพื่อพิจารณา และน าเข้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแต่ละงานตรงตาม
ไตรมาสที่ก าหนด และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
ทีผ่่านมาพบว่า บางโครงการเบิกจ่ายไม่ตรงไตรมาสและ
ไม่มีเหตุผล ส่งผลให้การเบิกจ่ายรายไตรมาสมีผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ๑๐๐% 
 
 
 
 
 
 

     ๒.๑.๕ งานการเงิน 
           (1) ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
โครงการลงระบบบัญชี 3 มติิ โดยรวบรวมเอกสารและ
ไฟล์แผนงาน/โครงการ จัดเรียงตามประเภทของโครงการ
ให้เป็นหมวดหมู่ เช่น โครงการบริหารจัดการวัสดุ 
โครงการอบรมต่าง ๆ และโครงการทั่วไป ด้วยความ
ละเอียด รอบคอบ และระมดัระวัง ไม่ให้มีข้อผิดพลาด 
จากนั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการ
บันทึกข้อมูลโครงการลงสู่ระบบบัญชีสามมิติ ด้วยการ
นิเทศและฝึกเจ้าหน้าที่ ชี้แนะในรายละเอียดตามประเด็น
ทุกขั้นตอน ทกุหน้าของระบบ เพื่อให้แผนงาน/โครงการ
ดังกล่าวสามารถเลือกกลยุทธ ์หมวดเงิน รายละเอียด        
การใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
           (2) พัฒนางานวิจัย R to R โดยเสนอ                
เรื่องแนวทางการพัฒนาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏบิัติงาน 
นอกจากนี้  เสนอผู้อ านวยการก าหนดมาตรการการ
ควบคุมและ    วางระบบการติดตามผลการเบิกจ่ายราย
ไตรมาสของทุกโครงการ กิจกรรม ทีร่ับผิดชอบของแต่ละ
งาน และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
ลงระบบบัญชี ๓ มิติและน าเสนอผู้อ านวยการ เพื่อ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ตรงไตรมาสได ้                
อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อการจัดท าโครงการ           
ในปีถัดไป และส่งผลให้ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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     ๒.๑.๖ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
          (๑) ศกึษาและค้นควา้การจัดท าความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ดูได้จากคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
และคู่มือควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้
หลักทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
ในการคิดวิเคราะห์ การก าหนดประเด็นความเสี่ยง และ
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ               
ในหลักของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นความ
เสี่ยงที่ถูกต้อง แต่ในบางครั้ง ยังขาดความเข้าใจในการ
แยกแยะความเสี่ยงว่าสิ่งไหนคือความเสี่ยง สิ่งไหนคือ
ปัญหา ส่งผลให้ต้องมีการสอบถามข้อมูลกบัเจ้าหน้าที ่   
ที่รับผิดชอบในการจัดท าความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
หลายๆ ครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดความล่าช้า 
          (2) จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย ตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวทิยาลัยก าหนด  โดยร่วมกันจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ได้มาจากโครงการและ
งานประจ า ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับสูง หรือ ปานกลาง 
ควรจัดท าแผนงานกิจกรรม หรือมาตรการรองรับ              
เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง และบันทึกน าเสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้อ านวยการ                  
เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ภาพรวมต่อไป ที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรยังไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจในการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในมากพอ ส่งผลให้แผนบริหาร 
ความเสี่ยงกลายเป็นปัญหาระดับงาน การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเกิดความล่าช้า และไม่ครอบคลุม           
ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

     ๒.๑.๖ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
           (๑) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหารายละเอียด          
ของการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                
ด้วยการศึกษาจากคู่มือการบรหิารความเสี่ยง และคู่มือ
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้หลัก
ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน    
ตามแนวคิดของ COSO ด้วยการคิดวิเคราะห์ การก าหนด
ประเด็นความเสี่ยง จัดท าเป็นตารางแยกแยะความหมาย
ของค าว่าความเสี่ยง ความหมายของค าว่าปัญหาและ
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน                 
ปัจจัยภายนอก แยกให้ออกจากผลกระทบภายใน และ
ภายนอก พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเด่นชัด  
จากนั้นพัฒนาข้อมูลขึ้น ด้วยการจัดท าคู่มือและเทคนิค
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                      
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการคิดวิเคราะห์ในแต่ละ
ประเด็น ให้บุคลากรภายในงานสามารถที่จะน าแนวคิด 
เทคนิคไปใชใ้หเ้กิดความรู้ ความเข้าใจ พร้อมที่จะน าไป
จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในในงาน
ตัวเองได้      
           (2) ควบคุม และตรวจสอบการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน           
โดยมอบหมายให้บุคลากรทุกคนภายในของแต่ละงาน
กรอกข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน  
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ด้วยการน า
โครงการและงานประจ ามาเป็นตัวก าหนดประเด็นการ
วิเคราะห์เนื้อหาและรายละเอียดของการด าเนินกิจกรรม
ความเสี่ยงแต่ละประเภท เพื่อใหถู้กต้องตามแบบฟอร์ม
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด าเนินการ
ชี้แจงให้ค าปรึกษา แนะน า การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ด้วยการอธิบายรายละเอียด 
ได้แก่ การก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน ภายนอก การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม แผนงานกิจกรรมการตอบสนอง  
และการติดตามประเมินผล เพื่อให้แผนบรหิารความเสี่ยง
และการควบคมุภายในของโครงการหรืองานประจ ามี
ความถกูต้อง สามารถจัดการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้  
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     ๒.๑.7 งานประชุม 
           (1) ท าเรื่องติดต่อจองห้องประชุมกับเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลห้องประชุม โดยให้ท าการจัดเตรียมห้องประชุมและ
จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น ระบบเสียง ไมโครโฟน 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ ให้มีความพร้อมส าหรับการ
ใช้งาน เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ แต่ในบางครั้งพบว่า ห้องประชุมไม่ว่าง 
ระบบจอภาพมีปัญหา เครื่องฉายภาพขัดข้องหรือเสีย   
ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนห้องประชุมหรือเลื่อนการ
ประชุมออกไป ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
          (2) ด าเนนิการจัดประชุมหัวหน้างานหรือ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส านัก โดยท าการ
ประสานงานไปยังคณะกรรมการก่อนวันประชุม 3 วัน 
เพื่อแจ้งเตือน จากนั้น จัดเตรียมอาหาร หรือ อาหารว่าง 
และนับองค์ประชุมให้เกินกึ่ง เพื่อใหก้ารประชุมนั้นด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ และได้
มอบหมายงานกันอย่างชัดเจน แต่ในบางครั้งพบว่า
หัวหน้างานหรือคณะกรรมการที่ได้รับเชิญประชุมติด
ภารกิจหรือติดไปราชการโดยเร่งด่วน ท าให้ไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ และได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุม    
ท าให้การตัดสนใจในบางเรื่องผู้แทนไมส่ามารถตัดสินใจ
แทนหัวหน้างานได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ 
ล่าช้า ต้องมีการสอบถามรายละเอียดกันภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๒.๑.7 งานประชุม 
           (๑) ควบคุม ตรวจสอบห้องประชุม                     
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องประชุมท าการจัดหา
และจัดเตรียมห้องประชุมให้มีความแน่นอนว่าในวัน          
เวลา นั้น สะดวกที่จะให้บริการใช้ห้องประชุม ก่อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ พร้อมทั้งประสานงาน           
กับแม่บ้านประจ าห้องและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 
ตรวจสอบ การท างานของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน                
เช่น ระบบเสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 
เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าร่วมประชุมตามก าหนดการ         
ได้ทันเวลา  
           (2) ด าเนินการควบคุม การจัดประชุมของ
หัวหน้างานหรือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                  
โดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม จัดพิมพ์รายชื่อ
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งติดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์เชิญประชุมตามวัน เวลา 
สถานที่ที่ก าหนด เพื่อเตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลา
ประชุม หากหัวหน้างานหรือคณะกรรมการติดราชการ
หรือติดภารกิจ มอบหมายผูแ้ทนเข้าร่วมประชุม ด้วยการ
ฝากเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือเอกสารประกอบการประชุม 
ที่เกี่ยวข้องมากับผู้แทน เพื่อใหก้ารประชุมนั้นด าเนนิไป
ด้วยความเรียบร้อย ไม่ล่าช้าและได้มติที่เปน็เอกฉันท ์
            
 
 
 
 
 

 



- 83 - 
 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม ่
3.2 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
      3.๒.๒ ด้านการวางแผน 
           3.๒.๒.1 งานประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
           (1) วางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ         
เพื่อวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายตัวบ่งชี้  
เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุม 
จึงด าเนินการเปิดการประชุมชี้แจงตามระเบียบวาระ 
เพื่อใหก้ารประชุมเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการละได้แผนการด าเนินงานตามเกณฑ์             
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
สนับสนุน แต่บางครั้งพบว่าไม่สามารถด าเนินการ              
จัดประชุมตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนดได้ เนื่องจาก
คณะกรรมการบางท่านหรือส่วนใหญ่ติดราชการหรือ           
ติดภารกิจงานด่วนเขา้มาแทรกการประชุม ส่งผลให้
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการประชุม 
           (2) รว่มวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน โดยการก าหนดกิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
แผนการประกนัคุณภาพการศึกษา ก าหนดวันเดือนปีที่จัด
โครงการ จากนั้นเมือ่ได้ก าหนดกิจกรรม และวัน เดือน ปี
ที่จัดแล้วก็จัดท าโครงการบันทึกเชิญชวนบุคลากรภายใน 
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงาน พร้อมสรุปกิจกรรมให้เปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถวัดความส าเร็จ 
ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           (3) รว่มวางแผนการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โดยบันทึกข้อความการรายงานความก้าวหน้าตามตัวบ่งช้ี 
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มการรายงานผลให้
มีความเข้าใจและเปน็ไปตามขั้นตอน เพื่อให้ระบบการ
ก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน 
ปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

3.2 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
      3.๒.๒ ด้านการวางแผน 
           3.๒.๒.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
          (1) สร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการทุกคน 
ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุผลในการปรับเปลี่ยนปฏิทิน         
การประชุม ดว้ยการประสานงานทางโทรศัพท์ หนังสือ
บันทึกข้อความ Line เพื่อให้คณะกรรมการทราบเหตุผล
ก่อนมีการจัดประชุม ๑ สัปดาห์ เพื่อให้ได้มเีวลาในการ
ตัดสินใจบริหารจัดการการท างานโดยไม่ส่งผลกระทบ      
ต่อการบริหารจัดการทั้งการท างานและภารกิจส่วนตัว 
           (2) ระบุโครงการ/กิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในด้วยการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้เจา้หน้าที่ธุรการ 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้น
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จัดท าสื่อเอกสาร  
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม /โครงการ เชิญชวนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานลงเว็บไซต์ เพื่อให้
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและเพื่อสร้างความเข้าใจและ
สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
           (3) สร้างความเข้าใจในการติดตามการด าเนิน 
งานตามตัวบ่งชี้ของแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานกับ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ด้วยการขอความร่วมมือให้ด าเนินการ
ตามปฏิทินที่ก าหนดซึ่งในปฏิทินนั้นจะอธิบายรายละเอียด
ทุกขั้นตอนว่าด าเนินการอย่างไรบ้าง ตามช่วงเวลา ของปี
การศึกษาและปีงบประมาณ โดยการรวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินงานในแต่ละครั้ง เช่น ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรนับรายชั่วโมงต่อคน ติดตามให้เข้ากรอกในระบบ
บันทึกกิจกรรมที่ได้จัดท าขึ้นไว้ โดยมอบหมายให้หัวหน้า
งานก ากับติดตามและน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้ได้รายละเอียดของการด าเนินงาน หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะ ปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนาข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหร้ะบบการก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิทินที่ก าหนดไว้  
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           3.2.2.2 งานธรุการ 
            (๑) วางแผนการจัดเก็บหนังสือราชการหรือ
เอกสารทางราชการ โดยการแยกเอกสารตามประเภท 
ของเอกสารและการจัดเก็บ เช่น หนังสือราชการภายนอก  
บันทึกข้อความภายใน  ค าสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
และจัดเก็บระยะเวลาในการใช้งาน เช่น เอกสารที่ยังอยู่
ระหว่างการปฏิบัติงาน  เอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว 
และเอกสารทีค่วรท าลาย  เพื่อให้สามารถสืบค้นได้สะดวก
รวดเร็วทันต่อการใช้งาน  ซึ่งทีผ่่านมามีหนังสือราชการ
ภายใน ภายนอก รายงานการประชุม เป็นจ านวนมาก 
หากไม่เก็บอย่างเป็นระบบ เมื่อต้องการค้นหาเพ่ือน ามาใช้
งานจะท าให้การสืบค้นล่าช้า และอาจไม่ทนัเวลาต่อการใช้
งาน นอกจากนี้พื้นที่ในการจดัเก็บเอกสารหนังสือทาง
ราชการมีอย่างจ ากัด 
 
         3.2.2.3 งานการเงินและบัญช ี
         (1) บันทึกข้อมูลโครงการลงระบบบัญชี 3 มิติ   
ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์และเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ ์โดยบันทึกข้อมูลโครงการ   
ลงระบบบัญชี ๓ มิติ ตามขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนงาน
โครงการลงสู่ระบบบัญชี ๓ มิติ และสามารถที่จะ
ด าเนินการตัดยอดเงินจากบัญชี ๓ มิติได้ในปีงบประมาณ 
นั้น ๆ แต่บางครั้งพบว่า แผนงาน/โครงการ เลือกกลยทุธ์
ผิดหรือเลือกหมวดเงินผิดประเภท หรือจ านวนเงินที่ระบุ
ไม่ตรงกับที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้การกรอกข้อมูลลงระบบ
บัญชี ๓ มิตเิป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องมีการ
ประสานงาน และด าเนินการกรอกข้อมูลโครงการลงระบบ
บัญชี 3 มิติใหม่ จึงอาจท าให้ ส่งไม่ทันตามก าหนด
ระยะเวลา 
           3.2.2.2 งานพสัด ุ
           (1)  วางแผนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยส ารวจวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานภายในหน่วยงาน ใช้งานได้ ไม่ได้ ช ารุด เสียหาย 
จากนั้นเขียนแบบฟอร์มขอซื้อจ้าง ระบุรายการวัสดุ
อุปกรณ์ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และท าเรื่องแจ้งไปยังพัสดุกลางท าเรื่องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

           3.2.2.2 งานธรุการ 
            (1)  สร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการ
จัดเก็บหนังสือราชการ ด้วยการศึกษาข้อมูลรายละเอียด 
จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
จากส านักนากรรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ          
พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
เพื่อใหส้ามารถจัดระบบการจัดเก็บหนังสือให้ถูกต้อง  
ตามระเบียบ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา
ในการสืบค้นหนังสือเพื่อน ามาใช้งานในแต่ละครั้ง 
            (2)  พัฒนาและจัดท าระบบการจัดเก็บหนังสือ
ราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์                      
(E-document) แทนการจัดเก็บโดยการใส่แฟ้มเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการค้นหาหนังสือราชการ อีกทั้งยังเป็น
การประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้ม ลดการใช้กระดาษ
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         3.2.2.3 งานการเงนิและบัญช ี
         (1) ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
โครงการลงระบบบัญชี 3 มิติ โดยรวบรวมเอกสารและ
ไฟล์แผนงาน/โครงการ  ตรวจสอบข้อมูลกอ่นกรอก          
เข้าระบบด้วยความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง 
ด้วยการศึกษาข้อมูล และสอบถามรายละเอียดการกรอก
ข้อมูลตามประเด็นในทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาด  
เพื่อใหแ้ผนงาน/โครงการดังกล่าวสามารถเลือก กลยทุธ์           
หมวดเงิน รายละเอียดการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้องตามกลยุทธข์องมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนด 
 
 
 
 
          3.2.2.2 งานพสัดุ 
          (1)  จดัเก็บ และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการในแตล่ะปี เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือขอรับ
งบประมาณในการด าเนินงานประจ าปี หากมีข้อมูล
เบื้องต้นจะท าให้สามารถวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ          
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ตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
อุปกรณ์เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ แต่ที่ผ่านมา
พบว่า  ไมส่ามารถด าเนินงานตามแผนงานได้  เนื่องจาก
บางครั้งมีงานเร่งด่วนเข้ามาให้ด าเนินการ  โดยไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนด  จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ในแผนงาน
ปฏบิัติงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อก าหนดแผนงานกิจกรรมให้เป็นไปตามไตรมาส และ
ไม่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายตามที่ก าหนดในแผนปฏิบตัิ
งานโครงการ 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 86 - 
 
 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม ่
3.2 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
     3.๒.๓ ด้านการประสานงาน 
         3.2.3.1 งานรับสมัครนักศึกษา 

(1) ประสานงานกับครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก 
จังหวัดพิจิตรและสุโขทัย ใหน้ักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ทราบข้อมูลการเปิดรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าหนังสือภายนอกแนบประกาศ
รับนักศึกษาและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
และหนังสือเชิญประชุมให้กับครแูนะแนว  ไปยังโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ที่รบัผิดชอบ ทีผ่่านมาพบวา่ หนังสือที่จัดส่ง
ให้กับอาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนไม่ได้
รับหนังสือ 

 (2) ประสานงานกับคณะจ านวน 6 คณะ
เกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยจัดท า
เป็นหนังสือไปยังคณะเพื่อให้คณะจัดส่งรายชื่อ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณน์ักเป็นไปตามระยะเวลา    
ที่ก าหนด ทีผ่่านมาพบวา่ คณะไม่ส่งรายชื่อ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณต์ามระยะที่ก าหนดให้จัดส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
      3.๒.๓ ดา้นการประสานงาน 
          3.2.3.1 งานรับสมัครนักศึกษา 

  (1) ควบคุมและประสานงานกับครูแนะแนว
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตรและสุโขทัย ให้นักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทราบข้อมูลการเปิดรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท าหนงัสือภายนอก
แนบประกาศรับนักศึกษาและแผ่นพับประชาสัมพันธ ์ 
การรับนักศึกษาไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
อีกทั้งด าเนินการด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับ
ครูแนะแนวโดยตรง นอกเหนือจากการจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ได้มีการด าเนินการทางสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
ตั้งกลุ่ม Line ของครูแนะแนว เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน และจัดส่งเอกสารโดยตรง เพื่อให้การ
ด าเนินงานรับสมัครมีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเวลามาก
ยิ่งขึ้น 

 (5) ประสานงานกับคณะจ านวน 6 คณะ
เกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยการ
โทรศัพท์ประสานโดยตรงกับคณะ  เพื่อให้คณะด าเนินการ
ติดตามรายช่ือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์หากยังไม่
ด าเนินการจัดส่งอีก จะด าเนินการโทรศัพทป์ระสานติดต่อ
กับประธานโปรแกรมวิชาโดยตรง  เพื่อให้จัดส่งรายช่ือ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณน์ักเป็นไปตามระยะเวลา    
ที่ก าหนด 
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          3.๒.๓.2 งานประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
          (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการศึกษาขอคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสายสนับสนุนและ
ระดับมหาวิทยาลัย ทุกตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัย เพื่อน ามา
ศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่บางครั้งพบว่า เกณฑ์ และตัวบ่งช้ี    
ที่ได้รับมอบหมายมีการการปรับเปลี่ยนจึงท าให้ต้องมี
ประสานงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเป็นไป    
ในทิศทางเดียวกัน 
          (2) ประสานงานคณะกรรมการ เพือ่ก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการประชุมที่มีวันตรงกัน จากน้ันพิมพ์
บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเสนอให้
หัวหน้าลงนาม และด าเนินการแจ้งเพื่อทราบและขอเชิญ
เข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานทีด่ังกล่าว             
ทั้งนี้ โดยขอความอนุเคราะห์ให้จัดเตรียมข้อมูลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งเข้าที่
ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้รบัหนังสือเชิญประชุมและ
เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาหาข้อมูลก่อนวันประชุมจริง         
แต่บางครั้งพบวา่ คณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวบ่งชี ้       
ส่งข้อมูลการด าเนินงานล้าช้าส่งผลให้การจดัท าเอกสาร            
ในการประชุมเกิดความล่าช้าจากเวลาที่ก าหนด 
           (3) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างผู้ก ากับ
ดูแลตัวบ่งช้ีเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ พร้อมทั้งประสานงานด้วยวาจาให้มีความ
เข้าใจและเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้ระบบการก ากับ
ติดตามมีการท างานร่วมกันอย่างชัดเจน บางครั้งพบว่า 
ในการก าหนดให้มีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด                     
เพื่อจะได้จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองที่
สมบูรณ์นั้น หน่วยงานต้องมีผลการด าเนินงานที่ชัดเจน
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

           3.๒.๓.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
          (๑) ประสานการท างานร่วมกันกับส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์ ตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสายสนับสนุนและระดับมหาวิทยาลัย                
ทุกตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ด าเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน โดยชี้แจงท าความ
เข้าใจและมอบหมายเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ศึกษาเกณฑ์การประเมินที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
           (2) ประสานงานคณะกรรมการ เพื่อก าหนด   
วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมที่มีวันตรงกัน จากนั้น
พิมพ์บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
เสนอให้หัวหนา้ลงนาม และด าเนินการแจ้งเพื่อทราบและ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยขอความอนุเคราะห์ให้จัดเตรียมข้อมูล
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งเข้า
ที่ประชุม  เพื่อให้คณะกรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุม
และเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาหาข้อมูลก่อนวันประชุม
จริง โดยมอบหมาย เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติการด าเนินงาน
ประสานงานด าเนินการแจ้งเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วม
การประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม       
          (3) ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่าง               
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชีใ้นการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน         
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการในการด าเนินงาน
จะต้องจัดท าหนังสือบันทึกข้อความการรายงาน
ความก้าวหน้าตามตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
ของปีการศึกษาและปีงบประมาณ พร้อมทั้งประสานงาน
ด้วยวาจาให้มีความเข้าใจและเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้
ระบบการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแผนปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ ๓ การก ากับตรวจสอบ 
3.1 งานรับสมัครนักศึกษา 

(1) จัดท ำแผนรับนักศึกษำโดยส ำรวจจำกคณะ ดังนี้                                                          
                1. ส ำรวจแผนรบันักศึกษำไปที่คณะ                                        
                2. หลักสูตรด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนดจ ำนวน เงื่อนไข และสำขำวิชำน ำเสนอ

แผนรับต่อคณะ             
                3. คณะจัดส่งแผนกำรรับนักศึกษำโดยระบุสำขำวิชำที่รับและจ ำนวนรับ/ห้องคณะจัดส่งแผนรับ

นักศึกษำให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนงำนทะเบียน                          
                4. ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรฯ น ำแผนรับนักศึกษำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                

เพ่ือพิจำรณำ    
        (2) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรรับสมัครนักศึกษำ  เพ่ือก ำหนดแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนงบประมำณ 
และผู้รับผิดชอบ ส ำหรับกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(3)  ร่วมวำงแผนกำรประชุมอำจำรย์แนะแนวในเขตพ้ืนที่บริกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร               
จังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดตำก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร เพ่ือให้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับรับสมัครนักศึกษำ                   
และกำรแนะน ำวิธีกำรกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องตรงตำมข้ันตอนกำรสมัคร พร้อมหลักฐำนที่ต้องใช้                   
ในกำรสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำ  

 (4)  ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ประกำศ กำรรับสมัครนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร  เพ่ือให้ข้อมูลกำรรับสมัครไปสู่ประชำชนทั่วไปให้ทั่วถึง ผู้ที่สนใจสมัครสำมำรถสอบถำม           
ดูรำยละเอียดกำรสมัครได้ 

 (5) ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพ่ือให้ขั้นตอนกำรสอบ
สัมภำษณ์ ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนอย่ำงถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 (6) จัดท ำประกำศ และปฏิทินกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือก ำหนด
คุณสมบัติ/จ ำนวนรับสมัคร ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนรับสมัคร 

 (7)  เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ประกำศ กำรรับสมัครนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                     
เพ่ือแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำสำมำรถดูรำยละเอียดกำร
สมัคร และเพ่ือให้ผู้สนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรที่เปิดรับกรอกใบสมัคร และพิมพ์ใบสมัครบนอินเตอร์เน็ตได้  
ดังนี้ 
                     - เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์รับนักศึกษำ https://admission.kpru.ac.th 
                     - เผยแพร่ทำง facebook : kpru register  
                     - เผยแพร่ทำง facebook : มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
                     - เผยแพร่ทำงเพจรับสมัครนักศึกษำ 
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(8)  รับสมัครเรียนออนไลน์ ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยฯ และดูแลระบบกำรรับสมัครเรียนผ่ำน
ระบบเครือข่ำย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับสมัครนักศึกษำ สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกำรรับสมัคร                  
สมัครเข้ำศึกษำต่อ ตรวจสอบสถำนะกำรสมัคร และตรวจสอบผลกำรคัดเลือกได้ทุกท่ีที่มีกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต 

(9)  ประมวลผลพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ และจัดท ำหนังสือถึงคณะกรรมกำร 
สอบสัมภำษณ์ เพ่ือชี้แจงขั้นตอนกำรสอบสัมภำษณ์  

(10)  ตรวจสอบรำยชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศรับสมัคร เพ่ือจัดท ำ
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ และน ำเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ ตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด  

(11)  ประมวลผล ผลคะแนนสอบของผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในฐำนข้อมูลระบบ และด ำเนินกำร
พิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพ่ือให้ผู้รับกำรสัมภำษณ์มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร 

    (12)  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และน ำเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ ตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อทรำบและยืนยันสิทธิ์เพ่ือรำยงำนตัว 
 
๓.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน 
  (๑) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รับเรื่องจำกส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน                       
ในกำรรับส่งคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหน่วยงำน   โดยปฏิบัติดังนี้ 
   1.1 ตรวจสอบคู่มือที่ได้รับมีจ ำนวนตัวบ่งชี้ครบถ้วนตำมภำรกิจและบริบทของหน่วยงำน  
   1.2 ด ำเนินกำรศึกษำหรือท ำกำรอ่ำนตัวบ่งชี้พร้อมเกณฑ์แต่ละข้อให้ชัดเจน รวมถึงวิธีคิดค ำนวณ
เชิงปริมำณและวิธีกำรให้ได้มำซึ่งกำรด ำเนินงำนเชิงคุณภำพ 
  (๒) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำน และมอบหมำยตัว
บ่งชี้ได้อย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพของสำยสนับสนุนและตำมบริบทงำนของแต่ละงำน 
เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำและตรวจสอบค ำสั่งและน ำเสนอท่ำนอธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำลงลำยมือชื่อในค ำสั่ง 
จำกนั้นน ำค ำสั่งที่ได้รับกำรลงลำยมือชื่อจำกท่ำนอธิกำรบดีด ำเนินกำรถ่ำยเอกสำรและแจกให้กับผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยตำมค ำสั่ง 
  (๓) จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   ๓.1 อ่ำนเกณฑ์ตัวบ่งชี้แต่ละข้อให้ชัดเจน 
   ๓.2 จดัท ำแบบฟอร์มปฏิทินให้ครบถ้วนในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้  
    - ข้อ (ตำมเกณฑ์ว่ำมีก่ีข้อ) 
    - เกณฑ์มำตรฐำน (ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพของปีกำรศึกษำล่ำสุด) 
    - กระบวนกำร (แจกแจงกระบวนกำรด ำเนินงำนไปทีละเกณฑ์ ทีละข้อ) 
    - หลักฐำน (ระบุหลักฐำนไปแต่ละข้อแต่ละเกณฑ์โดยดูจำกคู่มือฯ) 
    - ผู้จัดเก็บข้อมูล (ตำมค ำสั่งที่มอบหมำย) 



- ๙๐ - 
 

    - ปฏิทิน (ตำรำงเดือนพร้อมลูกศรกำรด ำเนินกำรแต่ละเกณฑ์) 
  (๔) จัดพิมพ์หนังสือบันทึกข้อควำมเชิญคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน
เพ่ือมำประชุมร่วมกันวิเครำะห์เกณฑ์ ตัวบ่งชี้และปฏิทินกำรด ำเนินงำน ในระหว่ำงปีกำรศึกษำนั้น จำกนั้นน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรเพ่ือลงนำมในบันทึกเชิญประชุม และมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรออกเลขในระบบงำน 
สำรบรรณอิเลคทรอนิกส์ (e-office) แจ้งเวียนไปยังคณะกรรมกำรเพ่ือนัดหมำยเวลำ 
  (๕) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม ซึ่งรวบรวมข้อมูลจำกคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง 2560) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                            
และผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
   ๕.๑ ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ทรำบ 
   ๕.๒ ระเบียบวำระท่ี ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม  
   ๕.๓ ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องน ำเสนอเพ่ือทรำบ 
    วำระท่ี ๓.๑ ผลคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน 
   ๕.๔ ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องน ำเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
    วำระท่ี ๔.๑ พิจำรณำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน      
พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง 2560) มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
    วำระท่ี ๔.๒ พิจำรณำข้อเสนอแนะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีที่ผ่ำนมำ 
     วำระท่ี ๔.๓ พิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
    วำระท่ี ๔.๔ พิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ 
    วำระท่ี ๔.๕ พิจำรณำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน 
    วำระท่ี ๔.๖ พิจำรณำแผนกำรประกันคุณภำพและปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน 
   ๕.๕ ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  (๖) จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนและมอบหมำยตัวบ่งชี้ โดยมอบหมำยให้
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรด ำเนินกำรจองห้องประชุมเพ่ือจัดประชุม/จัดท ำรำยชื่อลงนำมผู้เข้ำร่วมประชุม/จัดหำอำหำรว่ำง 
อำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม/จัดทีมเลขำนุกำรในกำรประชุมเพ่ือจดรำยงำนกำรประชุม พร้อมทั้ง
ประสำนเพื่อแจ้งเตือนไปยังคณะกรรมกำรก่อนถึงวันประชุม จ ำนวน ๑ วัน เมื่อถึงวันประชุม ตรวจสอบ
คณะกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมให้กับประธำนในที่ประชุม หำกผู้เข้ำร่วมประชุมครบเกินกึ่งหนึ่งแล้ว แจ้งประธำน              
ให้ด ำเนินกำรเปิดประชุมตำมระเบียบวำระ จำกนั้น น ำคอมพิวเตอร์มำติดตั้งพร้อมทั้งเปิดไฟล์ข้อมูลของระเบียบ
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วำระกำรประชุมเพ่ือบันทึกกำรประชุมไปในครำวประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเพ่ือควำมรวดเร็วและ         
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

๓.3 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
งานบริหารความเสี่ยง 

(๑) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  รับเรื่องมำกจำกส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ                
ในกำรแจ้งให้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน โดยสำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำก “คู่มือบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘” ได้ทำงเว็บไซต์
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 (2)  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน และผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำกงำนให้รับผิดชอบด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำร             
ควำมเสี่ยงร่วมเป็นกรรมกำร 
  (3) จัดท ำบันทึกข้อควำมเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน เพ่ือมำประชุม
ร่วมกันวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ  
  (4) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน
ประจ ำปี 
  (5) จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน เพื่อร่วมกันด ำเนินกำรวิเครำะห์                
ระบุและประเมินควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (แบบ RM-๑ – RM ๒) 
  (6) ที่ประชุมมอบหมำยควำมเสี่ยงแต่ละเรื่องให้กับบุคลำกรที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (แบบ RM-๓)  และด ำเนินงำนตำมแผนในกรอบของ
ปีงบประมำณ 
  (7) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ( ตุลำคม – มีนำคม) และ
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม – กันยำยน) ตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (แบบ RM-๔) โดยจัดท ำบันทึก               
ขอควำมร่วมมือไปยังผู้รับผิดชอบให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงเสนอมำยังคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน 
  (๙) ร่วมจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน กับคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน เพ่ือเสนอต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำ              
ให้ข้อเสนอแนะ  

งานควบคุมภายใน 
(๑) ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกำรของกำรควบคุมภำยใน จำกคู่มือกำรจัดวำงระบบ               

กำรควบคุมภำยในและประเมินผลของกลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ทำงเว็บไซต์
หน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

(๒) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน และผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำกงำนให้รับผิดชอบด ำเนินกำร                 
ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ร่วมเป็นกรรมกำร 
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        (๓) รับเรื่องจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ให้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน            
ตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ และจัดท ำตำมแบบฟอร์ม ดังนี้ 
   - แบบ WP.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

- แบบ ปย.๑ รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
  - แบบ WP.๒ กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรควบคุมภำยใน 

- แบบ ปย.๒ รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
   - แบบติดตำม ปย.๒ รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
รอบสิ้นปีงบประมำณ 

ซ่ึงจะมอบหมำยให้แต่ละงำนด ำเนินกำรรำยงำนตำมองค์ประกอบ จ ำนวน ๒ องค์ประกอบ คือ  
  - แบบ WP.๒ กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรควบคุมภำยใน 

- แบบ ปย.๒ รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
(๔) จัดท ำบันทึกข้อควำมก ำหนดส่งรำยงำนตำมองค์ประกอบ จ ำนวน ๒ องค์ประกอบ เพ่ือจะได้

รวบรวมมำจัดท ำเป็นภำพรวม ตำมแบบฟอร์ม คือ 
- แบบ WP.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
- แบบ ปย.๑ รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๕)  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรควบคุมภำยใน รอบ ๖ เดือนของปีงบประมำณ                      
(เดือนมีนำคมของทุกปี) จำกแต่ละงำน โดยบันทึกข้อควำมติดตำม และจัดท ำรำยงำนตำมแบบฟอร์ม แบบ ปย.๒ 

(๖) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรควบคุมภำยใน รอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมำณ (เดือน
กันยำยนของทุกปี) จำกแต่ละงำน โดยบันทึกข้อควำมติดตำม และจัดท ำรำยงำนตำมแบบฟอร์ม แบบติดตำม ปย.๒ 

(๗) สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรวบรวมเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในจัดส่งให้กับหน่วย
ตรวจสอบภำยในระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือมำใช้ในกำรรับกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน
ของมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำทุกปี 

(๘) น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้อง  
เช่น งำนทะเบียน งำนสำรสนเทศ งำนหลักสูตร  ไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนในปีถัดไป 

 
๓.4 งานประชุม 
        ๓.4.๑ งานประชุมหัวหน้างานและงานประชุมคณะกรรมการจัดโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรร่ำงและพิมพ์หนังสือเชิญประชุมต่ำง ๆ โดยเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรลงนำม             
และมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรจัดส่งให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนตำมปฏิทินที่ก ำหนด  
  (๒) ด ำเนินกำรนัดหมำยและประสำนงำนไปยังคณะกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมก่อนล่วงหน้ำ ๑ – ๒ 
อำทิตย์  
  (๓) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมตำมหัวข้อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม
ต่ำง ๆ ตำมแผนงำนที่หน่วยงำนก ำหนด 
  (๔) ท ำเรื่องติดต่อจองห้องประชุมและประสำนแม่บ้ำนเพื่อดูแลควำมเรียบร้อยของห้องประชุม 
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  (๕) ด ำเนินกำรจัดประชุมหัวหน้ำงำนหรือคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ โดยประสำนหัวหน้ำงำนหรือ
คณะกรรมกำรให้มำประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
  (๖) ปฏิบัติงำนหน้ำที่เลขำนุกำรในที่ประชุม ด้วยกำรน ำคอมพิวเตอร์ชนิดพกพำมำติดตั้งพร้อมเปิดไฟล์
ระเบียบวำระ พิมพ์บันทึกตำมมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวำระเพ่ือควำมรวดเร็ว และถูกต้อง 
   (๗) บันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอต่อผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
      ๓.4.๒ งานประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  (๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรร่ำงและพิมพ์หนังสือเชิญประชุมตำมก ำหนดกำรเสนอผู้บริหำรพิจำรณำลงนำม 
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
  (๒) ด ำเนินกำรนัดหมำยและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  ในเรื่องกำรมำประชุม                     
และกำรเดินทำงมำประชุม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิบำงท่ำนอยู่ต่ำงจังหวัดต้องมีกำรประสำนกำรเดินทำงล่วงหน้ำ
เพ่ือจะได้เตรียมกำร เรื่อง จัดรถรับ - ส่ง กำรส ำรองห้องพักในกรณีเดินทำงมำก่อน กำรเบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
ส ำหรับคณะกรรมกำรที่เดินทำงมำเอง  
  (๓)  จัดท ำบันทึกขออนุญำตจัดประชุมและขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำยในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก เช่น ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลง  ค่ำที่พักส ำหรับคณะกรรมกำรที่เดินทำงมำก่อนกำรประชุม ค่ำอำหำร
กลำงวัน อำหำรว่ำง และด ำเนินกำรขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำยในกำรจัดประชุม 
  (๔) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม โดยประสำนแจ้งหน่วยงำนภำยใน น ำเรื่องที่จะเสนอจัดส่งมำ              
เพ่ือจัดท ำเป็นระเบียบวำระให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ และเพ่ือโปรดทรำบ พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำร
ประชุมที่สรุปและอ่ำนพิจำรณำได้ง่ำยและรวดเร็ว 
  (๕) ท ำเรื่องติดต่อจองห้องประชุม จัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน เพ่ือบริกำรให้กับคณะกรรมกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง 
  (๖) ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีตำมก ำหนดกำรและตำมระเบียบวำระ 
  (๗) จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมตำมมติที่ประชุม 
  (๘) บันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอต่อผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุมและมอบหมำยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไป
ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุม พร้อมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรแต่ละประเด็นเพื่อน ำไปพิจำรณำ           
ในกำรประชุมครำวถัดไป 
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ส่วนที่ 4 การตัดสินใจ 
4.1 งานรับสมัครนักศึกษา 
           (1) ประสานงานกับคณะจ านวน 6 คณะ เกี่ยวกับการจัดท าแผนรับนักศึกษา โดยจัดท าหนังสือไปยัง
คณะ เพ่ือให้คณะจัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามระยะเวลาที่ก าหนด            

 (2) ประสานงานกบังานเลขานุการ เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนรับนักศึกษาเพ่ือให้การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมถูกต้องตามวาระการประชุม 

 (3) ประสานงานกับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก 
จังหวัดพิจิตรและสุโขทัย ให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทราบข้อมูลการเปิดรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดท าหนังสือภายนอกแนบประกาศรับนักศึกษาและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
ไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและจัดส่งเอกสารให้กับทางโรงเรียน
ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 (4) ประสานงานกับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับใบแสดงผลการเรียนที่อัพโหลด
ผ่านระบบไม่ถูกต้อง โดยประสานทางโทรศัพท์หรือทาง Facebook ของนักเรียนโดยตรง เพื่อให้ได้เอกสาร           
ใบแสดงผลการเรียนที่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 (5) ประสานงานกับคณะจ านวน 6 คณะเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยจัดท าเป็น
หนังสือไปยังคณะเพ่ือให้คณะจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 (6) ประสานงานกับผู้ดูแลอาคาร โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสอบสัมภาษณ์
เพ่ือให้ผู้ประสานงานดูแลอาคารด าเนินการจัดห้องสอบให้ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
          (7) ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาเบื้องต้นในการรับสมัครนักเรียน  เพ่ือให้ค าชี้แจง/แนะน านโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 
          (8) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการด าเนินการรับนักเรียนให้มีความพร้อมและเหมาะสม 
และจัดให้มีบริการสารสนเทศแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ โดยให้บริการตอบค าถามทางโทรศัพท์               
E-Mail และทาง Facebook โดยการน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับนักศึกษา
ใหม่ และแสวงหา ช่องทางใหม่ ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา  
          (9) จัดท าระเบียบการรับสมัครลงใน Website ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดได้ล่วงหน้า 
          (10) ให้บริการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษาและผู้เรียน ได้แก่ การเปลี่ยนที่อยู่ การเปลี่ยน
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล การย้ายสาขาวิชา การเปลี่ยนวิชาเอก การปรับวุฒิการศึกษา การจัดท าบัตร
นักศึกษาใหม่ชั่วคราวในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ บัตรสูญหาย โดยนักศึกษาสามารถขอพิมพ์บัตรนักศึกษาใหม่ทาง 
Facebook หรือทางโทรศัพท์ เพ่ือความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัคร 
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4.2 งานด้านการเงินและบัญชี 
(๑) รับหนังสือแจ้งจากกองนโยบายและแผนให้ด าเนินการจัดท าแผนงาน/ โครงการประจ าปี          

ตาม กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน พร้อมการวางแผนการใช้งบประมาณตามแบบฟอร์มที่        
กองนโยบายและแผนก าหนด  

(๒) บันทึกข้อมูลโครงการลงระบบบัญชี 3 มิติ ตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และก าหนดส่งแผนงานกลับมายังงานเลขขา เพ่ือจะได้บันทึกข้อมูลโครงการลงระบบบัญชี 
๓ มิติ ตามข้ันตอน  

(3) ตรวจสอบการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามไตรมาส ว่ามีการเบิกจ่ายตรง    
ตามไตรมาสหรือไม่ และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานน าเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน         
เพ่ือพิจารณา  
 
4.3 งานพัสดุ 

(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหน้าที่แสดงความต้องการที่ได้มาจากการส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานภายในหน่วยงานว่ามีอะไรที่หมดลงบ้าง และสิ่งไหนที่ควรเพิ่มเติมและจ าเป็น จากนั้นท าการ
เขียนแบบฟอร์มขอซื้อจ้าง ระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติและท าเรื่อง
แจ้งไปยังพัสดุกลางในเรื่องที่จะขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัสดุกลางด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้ันตอนของ
ระเบียบพัสดุ  

(๒) ด าเนินการตรวจสอบวัสดุประจ าปี  ตรวจสอบรายการวัสดุประจ าปีตามแบบฟอร์มที่กลุ่ม
งานพัสดุกลางส่งมาให้  โดยการตรวจสอบตามรายการที่หน่วยงานท าการจัดซื้อระหว่างปี แล้วตรวจสอบ
สรุปผลการเบิก-จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุ ซึ่งจะด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ จากนั้นน าส่งข้อมูลคืน
กลับให้กับกลุ่มงานพัสดุกลาง เพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบวัสดุเป็นไปตามระเบียบพัสดุ   

 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี   จะด าเนินการตรวจสอบภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้น
ปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา และตรวจนับ
พัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ
ในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้             
ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่
วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  โดยขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุ 
ดังนี้ 
          2.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ ให้ด าเนินการแต่งตั้งจาก
คณะ/ศูนย์/ส านัก/ ด าเนินการ ดังนี้  

1)  คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง (ตามแบบฟอร์ม
ค าสั่งแต่งตั้งฯ คณะ/ศูนย์/ส านัก และรายละเอียดเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายและ             
ตรวจนับพัสด ุประจ าปี)  
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2)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจ าเป็น                     
เป็นกรรมการ เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุได้ เช่น แต่งตั้งแบ่งเป็น 1 คนต่อ 1 หน่วยงานย่อย 
(โปรแกรมวิชา/งาน/หน่วย/ฝ่าย)     

    3) คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ ได้แก่ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า  

4) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ          
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุได้ 
        2.2  ด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุประจ าปี  
         2.2.1  การตรวจนับครุภัณฑ์   
       ตรวจนับจ านวนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน  
ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือและมีความถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ที่ได้บันทึกไว้หรือไม่   
       2.2.2 การตรวจนับวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ตรวจสอบจ านวนวัสดุ
คงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ที่มีอยู่ว่ามีวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์คงเหลือ และมีความ
ถูกต้องตามทะเบียนวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ได้บันทึกไว้หรือไม่  
      2.2.3 การตรวจนับครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ตรวจสอบครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์หรือ
ครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าต่ ากว่า 5,000 บาท ที่มีอยู่ว่ามีครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์คงเหลือ และมีความถูกต้องตามทะเบียน
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ได้บันทึกไว้หรือไม่  
           2.2.4 การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ  
        1) ตรวจการรับ–จ่ายวัสดุ ของงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 
กันยายน  ให้ถูกต้อง  
       2) ตรวจสอบจ านวนวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน เฉพาะวัสดุที่ยังไม่
เบิกไปใช้ว่าคงเหลือตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่ 
       2.3 การรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุประจ าปี โดยสามารถ             
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มทั้งหมดจากเว็บไซด์ของงานพัสดุ (http://ga.kpru.ac.th/testpcm/index.php)   

2.3.1 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุประจ าปี   
(จากคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ ของคณะ/ศูนย์/ส านัก ผ่านคณบดี/ผู้อ านวยการของ
แต่ละหน่วยงาน) 
    2.3.2  การรายงานผลการตรวจนับครุภัณฑ์   

รายงานตามแบบฟอร์มการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือ ประจ าปี                 
โดยรายงานครุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่จริงทุกรายการ  โดยให้รายงานข้อมูลเท่าที่สามารถหาได้ให้มากท่ีสุด ดังนี้  

1) ระบุสถานที่การใช้งานของครุภัณฑ์ (ว่าใช้ที่ไหน ซึ่งสามารถระบุเป็น
โปรแกรมวิชา, อาคาร, ชั้นของอาคาร, ห้องเลขที่เท่าไร ฯลฯ) โดยการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ให้ใช้
ตัวอักษรเป็นสีแดง ส าหรับบันทึกในไฟล์ข้อมูล ส่วนเอกสารที่พิมพ์ส่งให้เป็นตัวอักษรสีด าตามปกติ) 

2) ระบุสภาพการใช้งาน ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แจกไปให้ (ใช้งานได้,
ช ารุด,เสื่อมคุณภาพ, สูญหาย,ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป) 

3) ระบุ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น S/N (ซีเรียลนัมเบอร์) เท่าท่ีสามารถค้นหาได้ 

http://ga.kpru.ac.th/testpcm/index.php
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4) เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ลงบนตัวครุภัณฑ์ ในกรณีท่ีครุภัณฑ์ที่ตรวจสอบ
ยังไม่ได้ด าเนินการเขียนหมายเลขติดตัวครุภัณฑ์นั้น ๆ 
    2.3.3  การรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์   

โดยให้ด าเนินการรายงานตามแบบฟอร์ม โดยรายงานผลการตรวจนับวัสดุ
คงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์  ทั้งหมดที่มีอยู่จริงทุกรายการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยรายงาน
ข้อมูลเท่าที่สามารถหาได้ให้มากที่สุด ดังนี้  

1) ระบุสถานที่การใช้งานของวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์                     
(ว่าใช้ที่ไหน ซึ่งสามารถระบุเป็นโปรแกรมวิชา, อาคาร, ชั้นของอาคาร, ห้องเลขที่เท่าไร ฯลฯ)                           
โดยการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ให้ใช้ตัวอักษรเป็นสีแดง ส าหรับบันทึกในไฟล์ข้อมูล ส่วนเอกสารที่พิมพ์
ส่งให้เป็นตัวอักษรสีด าตามปกติ) 

2) ระบุสภาพการใช้งาน ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แจกไปให้                          
(ใช้งานได้, ช ารุด, เสื่อมคุณภาพ, สูญหาย, ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป) 

3) ระบุ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น S/N (ซีเรียลนัมเบอร์) เท่าท่ีสามารถค้นหาได้ 
4) เขียนหมายเลขวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ลงบนตัววัสดุ

คงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์  ในกรณีท่ีวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีตรวจสอบยังไม่ได้
ด าเนินการเขียนหมายเลขติดตัววัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์นั้น ๆ 
    2.3.4  การรายงานผลการตรวจนับครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ ์  

โดยให้ด าเนินการรายงานตามแบบฟอร์ม โดยรายงานผลการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์  ทั้งหมดที่มีอยู่จริงทุกรายการตั้งแต่ปีงบประมาณ 25xx ถึง 25xx โดยรายงานข้อมูล
เท่าท่ีสามารถหาได้ให้มากท่ีสุด ดังนี้  

1) ระบุสถานที่การใช้งานของวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์                
(ว่าใช้ที่ไหน ซึ่งสามารถระบุเป็นโปรแกรมวิชา, อาคาร, ชั้นของอาคาร, ห้องเลขที่เท่าไร ฯลฯ) โดยการ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ให้ใช้ตัวอักษรเป็นสีแดง ส าหรับบันทึกในไฟล์ข้อมูล ส่วนเอกสารที่พิมพ์ส่งให้เป็น
ตัวอักษรสีด าตามปกติ) 

2) ระบุสภาพการใช้งาน ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แจกไปให้                      
(ใช้งานได้, ช ารุด, เสื่อมคุณภาพ, สูญหาย, ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป) 

3) ระบุ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น S/N (ซีเรียลนัมเบอร์) เท่าที่สามารถค้นหาได้ 
4) เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ในกรณีท่ีครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี

ตรวจสอบยังไม่ได้ด าเนินการเขียนหมายเลขติดตัวครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์นั้น ๆ 
    2.3.5  การรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงทนถาวร  

โดยให้ด าเนินการรายงานตามแบบฟอร์ม โดยรายงานผลการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์  ทั้งหมดที่มีอยู่จริงทุกรายการตั้งแต่ปีงบประมาณ 25xx ถึง 25xx โดยรายงานข้อมูล
เท่าท่ีสามารถหาได้ให้มากท่ีสุด ดังนี้  

1) ระบุสถานที่การใช้งานของวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์                
(ว่าใช้ที่ไหน ซึ่งสามารถระบุเป็นโปรแกรมวิชา, อาคาร, ชั้นของอาคาร, ห้องเลขที่เท่าไร ฯลฯ) โดยการ
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เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ให้ใช้ตัวอักษรเป็นสีแดง ส าหรับบันทึกในไฟล์ข้อมูล ส่วนเอกสารที่พิมพ์ส่งให้เป็น
ตัวอักษรสีด าตามปกติ) 

2) ระบุสภาพการใช้งาน ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม (ใช้งานได้, ช ารุด, เสื่อม
คุณภาพ, สูญหาย, ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป) 

3) ระบุ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น S/N (ซีเรียลนัมเบอร์) เท่าที่สามารถค้นหาได้ 
4) เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ในกรณีท่ีครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี

ตรวจสอบยังไม่ได้ด าเนินการเขียนหมายเลขติดตัวครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์นั้น ๆ 
    2.3.6 การรายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือ   
    ให้รายงานตามแบบฟอร์มการรับจ่าย วัสดุประจ าปี โดยรายงานวัสดุคงเหลือ 
โดยให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ต่อไปนี้ 

1) รายงานตามเรื่องที่ด าเนินการจัดหา (กรอกข้อมูลทุกรายการที่ท าเรื่อง
จัดซื้อ/จัดจ้างเรียงต่อกันไปทุกเรื่องท่ีเป็นการจัดหาวัสดุ) 

2) รายงานเป็นโปรแกรมวิชา/ฝ่าย (กรอกข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้างเรียงต่อกันไป 
ทุกเรื่องที่เป็นการจัดหาวัสดุ  โดยแยกของแต่ละโปรแกรมวิชา/ฝ่าย) 

3) รายงานแยกตามประเภทของวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ของส านักงบประมาณ  (กรอกข้อมูลโดยเรียงตามประเภทของวัสดุแต่ละชนิด เช่น วัสดุส านักงาน, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุโรงงาน ฯลฯ) 

4)  รายงานแยกตามชื่อของวัสดุ (กรอกข้อมูลโดยน าข้อมูลของวัสดุแต่ละ
ชื่อมาเรียงต่อกัน และหากราคาเท่ากันสามารถน ามารวมกันได้ หากราคาต่างกันให้แยกไว้อีกรายการหนึ่ง) 
        2.4 จัดส่งข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลที่เขียนลงแผ่น CD ให้แก่พัสดุกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  โดยแนบมาพร้อมกับรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายงานการตรวจสอบการรับ
จ่ายและตรวจนับพัสดุประจ าปี มอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเสนออธิการบดีและส่งส าเนาไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบต่อไป 

 
4.4 งานธุรการ 

“งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ-การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม การท าลาย ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอนขอบข่ายของงานสารบรรณ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความรับ  
บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและท าลาย 
ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) รับเรื่องจากงานธุรการเพ่ือคัดกรองข้อความในหนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน
เสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบ 
    (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อความราชการภายใน หนังสือราชการ
ภายนอก ค าสั่ง ประกาศ เอกสารประกอบการด าเนินงานด้านกิจกรรม/โครงการ บันทึกวาระการประชุม และ
เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
    (๓) ออกเลขหนังสือราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-office) 
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   (4) จัดท าบันทึกข้อความและหนังสือราชการ เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ                 
และบุคคลต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและ            
การสั่งการ ด้วยการจัดส่งหนังสือทางระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) และประสานงานทางโทรศัพท์              
แจ้งให้กับหน่วยงานหรือบุคลากรทราบ 
    (๗) จ าแนกหมวดหมู่ของหนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือราชการภายนอก หนังสือบันทึกข้อความ
ภายใน ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารรายงานอ่ืน จัดเข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ตรงตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 
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