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เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ 2 
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วยมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

------------------------------ 
แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
 

1.  ต าแหน่งเลขท่ี   0030  
 ชื่อต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           ระดับ    ปฏิบัติการ   
 สังกัด   กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ระดับ    ช านาญการ  
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
2.1  ด้านการปฏิบัติการ 2.1  ด้านการปฏิบัติการ 
  2.1.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

  2.1.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

  (1) ปฏิบัติการ ศึกษารูปแบบการจัดท าเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหา วิ ท ย าลั ย ใ ห้ เ ป็ น ไปต ามร ะ เบี ยบส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 เพื่อให้
การจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ  
  (2) ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดท าปฏิทินการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในรอบ  
1 ปี เพื่อให้การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแจ้งปฏิทินการประชุม

  (1) ตรวจสอบการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สามารถจัดท า
เอกสารประกอบการประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วย
ประหยัดเวลาในการด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
    (2) ตรวจสอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย รอบ 1 ปี  เพ่ือให้การก าหนดวัน 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี โดย
จัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้คณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้  
   (4) ปฏิบัติการ จัดท าบันทึกการเสนอระเบียบวาระ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีลงนาม 
เพื่อให้คณะและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบ
ก าหนดการและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
  (5) ปฏิบัติการจัดท าหนังสือเชิญอธิการบดี ซึ่งเป็น
ประธานการประชุม เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีลงนาม เพื่อให้อธิการบดี ได้รับทราบและ
รับเชิญเป็นประธานการประชุม 
  ( 6 )  ปฏิ บั ติ ก า รจั ดท า หนั ง สื อ เ ชิญปร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย เสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีลงนาม พร้อมทั้ง
แจ้งเวียนหนังสือเชิญไปยังคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้
รับทราบก าหนดการประชุมและสามารถเข้าร่วม
ประชุมได ้   
  (7) ปฏิบัติการจัดท าบันทึกจองห้องประชุมเพ่ือใช้
ส าหรับการประชุม โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเรื่องการจองห้องประชุม เจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์และแม่บ้านประจ าอาคาร เพื่อให้
การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  (8) ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจาก

เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุม ตลอดจนการ
ประสานงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และ
ด า เ นิ น ก า ร ตรวจสอบ ปฏิ ทิ น ก า รป ร ะชุ ม ขอ ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่อธิการบดีเป็นประธานการ
ประชุม เนื่องจากอธิการบดีเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง และการ
ก าหนดวันประชุมไม่ควรส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอน จึงช่วยลดความซ้ าซ้อน เพื่อให้การด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้  และเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
  (3) ด าเนินการแจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี ในระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับ
ทราบก าหนดการประชุม ท าให้หน่วยงานได้มีข้อมูลเพ่ือ
สามารถวางแผนการด าเนินการที่เก่ียวข้อง และสามารถ
น า เสนอระ เบี ยบวาระการประชุม ต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทันตามเวลาที่
ก าหนด ส่งผลท าให้การปฏิบัติ งานของคณะและ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  (4) ตรวจสอบการจัดท าหนังสือเชิญประธานการประชุม            
ในแต่ละครั้ ง ให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดคือทุก 
วันอังคารที่ 2 ของเดือน หรือตามมติที่ประชุมก าหนด
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีลงนาม 
เพื่อให้ประธานการประชุมรับทราบ และพิจารณารับ
เชิญเป็นประธานการประชุม หากการก าหนดวันประชุม
ครั้งนั้นประธานการประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
จะพิจารณามอบหมายให้รองอธิการบดีท่านใดท่านหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ และอธิการบดีลง
นามอนุญาตให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าเสนอระเบียบวาระการประชุม
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  (9) ปฏิบัติการจัดท าระเบียบวาระการประชุมและ
จัดท า เล่ ม เอกสารระเบียบวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยจัดส่ง
เอกสารระเบียบวาระการประชุม และเอกสารต่าง ๆ 
ที่กี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหค้ณะกรรมการได้รับเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุมภายในเวลาที่ก าหนด 
  (10) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุม
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยจัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 
เพื่อให้การประชุมราบรื่น ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการประชุม 
  (11) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม 
เพื่ อ ให้การจั ดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
  (13) ปฏิบัติการจดรายงานการประชุม และจัดท า
ร า ย ง านการประชุ ม คณะกร รมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย เ พ่ือ
ตรวจสอบแก้ไขก่อนส่งให้คณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ รับทราบ และด าเนินการตาม
มติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ 

มหาวิทยาลัยแทน หรือหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องเลื่อนการประชุม ประธานการประชุม จะ
พิจารณาเลื่อนการประชุม แล้วแต่กรณี 
  (5) ตรวจสอบการจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียด วันเวลา สถานที่ 
ระเบียบวาระ โดยจัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะ 
สถาบัน/ส านัก และแจ้งเวียนหนังสือหนังสือเชิญประชุม
ผ่านทาง Application Line เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน  
  (6) ตรวจสอบการจัดท าหนังสือขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุมส าหรับจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยเสนอหนังสือขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุมผ่านผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีลงนาม 
และแจ้งไปยังงานบริหารงานทั่วไปเพ่ือด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการใช้ห้องประชุมลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อ 
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด ซ้ าซ้อน สามารถใช้ห้องได้ตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ 
  (7) ให้ค าปรึกษา แนะน า กับคณะ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการเสนอระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการจัดท า
บันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ ของงาน
กิจการสภามหาวิทยาลัย https://www.aru.ac.th  
และเข้าไปค้นหาในงานสภามหาวิทยาลัย  ให้ค าปรึกษา 
แนะน าการเสนอวาระ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให ้
การเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
รูปแบบที่ก าหนด และบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้
ทันตามเวลาที่ก าหนด 

https://www.aru.ac.th/
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การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
  (14) ปฏิบัติการจัดเก็บการแจ้งมติการประชุมและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (8) ติดตามการเสนอระเบียบวาระการประชุมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเอกสาร รวมทั้งติดตาม
ผลการด าเนินงานประชุมครั้งก่อนมาแจ้งในระเบียบวาระที่ 
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  การเสนอ ก่อน – หลัง 
โดยเรียงระเบียบวาระตามล าดับ มาจัดท า เพื่อให้ สามารถ
จัดท าเอกสารการประชุมให้ครบถ้วนทุกวาระ และทันเวลา
ที่ก าหนด    
  (9) ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้
ถูกต้องสอดคล้องกับบันทึกการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมของคณะและหน่วยงาน พร้อมทั้งพิจารณาจาก
เอกสารประกอบที่คณะและหน่วยงานได้เสนอมา เช่น 
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง และข้อกฎหมายต่างๆ 
เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีตรวจสอบ
เบื้ องต้นและด า เนินการแก้ ไขเอกสารให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
จัดท ารูปเล่มและส าเนาเอกสารการประชุมส่งให้ประธาน
และกรรมการก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ในรูปแบบ 
File.PDF เพื่อให้ประธานและคณะกรรมการได้ศึกษา
ล่วงหน้าและการประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย    
  (10) ด าเนินการตรวจสอบจัดพิมพ์ใบรายชื่อส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหมี้หลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และสามารถน า
ข้อมูลมาจัดท ารายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง 
  (11) ติดตามและประสานงานการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนถึงวัน
ประชุม 1 ทางโทรศัพท์ว่าสามารถเข้าร่วมประชุมได้
หรือไม่ หรือจะมอบหมายให้ผู้แทนประชุมแทนหรือไม่ 
แล้วรายงานข้อมูลให้กรรมการและเลขานุการ เพื่อให้
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ทราบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม สามารถ
ด าเนินการประชุมด้วยความเรียบร้อย   
  (12) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ใน
เรื่องการใช้ห้องประชุม การจัดเตรียมโต๊ะ เก้า อ้ี 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการประชุม เช่น เครื่อง
เสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โปรเจคเตอร์ 
จอรับภาพ เครื่องบันทึกเทป  file ที่จะเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ในห้องประชุม และบันทึกเทปการประชุม 
รวมทั้งประสานงานกับแม่บ้านประจ าอาคารเพ่ือ
จัด เตรี ยมอาหารว่ า งและอาหารกลางวัน ให้กั บ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นปด้วย
ความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  (13) ด าเนินการการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลั ย  ในรูปแบบการประชุมผ่ านระบบ  
E-meeting และประชุมในห้องประชุม เพื่อให้การ
ประชุมมีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ  
  (14) ควบคุมอ านวยความสะดวกในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มประชุมจน
สิ้นสุดการประชุม พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อย
ระหว่างการจัดประชุม ก ากับการด าเนินงานระหว่าง
ประชุม พร้อมทั้ งจดบันทึกมติที่ประชุมแบบสรุป
ประเด็นส าคัญตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต เพื่อให้ได้มติที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
  (15)  ปฏิบั ติ หน้ าที่ เป็ นผู้ ช่ ว ย เลขานุ การคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยขณะประชุมได้
บันทึกข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและมติที่ประชุม
ในขณะประชุม เพื่อให้ได้ข้อสรุป/มติ ส าหรับแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็นตาม
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ระเบียบวาระการประชุม 
  (16) ด าเนินการจัดท าการแจ้งมติการประชุมและ 
โดยผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบข้อมูลจากเรื่องเดิม/
ข้อเท็จจริง/ข้อเนอแนะ พร้อมทั้งจัดท าแจ้งมติการ
ประชุมเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบก่อน เมื่อแก้ไข
เสร็จ เรียบร้อยแล้วจึ ง ให้ผู้ อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ลงนาม หลังจากนั้นจึงแจ้งให้คณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ในรูปแบบของโปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Word และรูปแบบของ File 
สแกนเอกสาร PDF โดยด าเนินการจัดส่งบันทึกการแจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปยัง
คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
เพื่อให้ คณะหน่วยงานน ามติไปด าเนินการต่อได้อย่าง
รวดเร็ว 
  (17) ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ฉบับสมบูรณ์ โดยผู้ปฏิบัติงานจะ
ตรวจสอบจากผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ข้อมูล
จากเรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง/ข้อเนอแนะ และตรวจสอบ
แก้ ไขส่ งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไปให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบอีกครั้ง
ทางอีเมลล์ หากคณะกรรมการท่านใดมีแก้ไขก็ให้ส่งกลับ
มายังงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ด า เนินการแก้ ไข  เพื่ อ ให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
    (18) ด าเนินการจัดเก็บเอกสารการแจ้งมติการประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ฉบับสมบูรณ์ในแฟ้มเอกสาร โดยแยกประเภทการจัดเก็บ 
พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบซีดีรอม ไฟล์ข้อมูล และน า
ลงเว็ บไซต์ ของงานกิ จการสภามหาวิทยาลั ยและ
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คณะกรรมการ เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับการบริหาร
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการสืบค้น  
    (19) รวบรวม รายงานการประชุมและการแจ้งมติการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี   
เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นข้อมูลรายงานผลงานของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลเพ่ือการ
อ้างอิงในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  

2.1.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 2.1.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
(1) ปฏิบัติการ เกี่ยวกับลงรับหนังสือราชการ  
โดยด าเนินการแล้วคัดแยกจัดล าดับความเร่งด่วน
ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนขวามือของหนังสือ 
ระบุเลขที่รับ วัน เดือน ปี และเวลาที่รับหนังสือใน
สมุดทะเบียนรับ และเกษียนหนังสือก่อนเสนอเรื่อง
ตามล าดับขั้นตอน เพื่อให้การรับเรื่อง/เอกสาร
ถูกต้อง สามารถติดตามสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว  
 (2) ปฏิบัติการบันทึกเอกสารที่ผ่านการสั่งการจาก
ผู้บริหาร ด้วยระบบคอมพิมเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel บันทึกข้อมูลเอกสารที่ผ่านการสั่ง
การหรือเห็นชอบจากผู้บริหาร โดยการจัดพิมพ์ไว้ใน
คอมพิวเตอร์  โดยมีรายละเอียด ล าดับที่  วันที่
ผู้บริหารสั่งการ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ วันที่ เรื่อง 
ค าสั่งการของผู้บริหาร หมายเหตุ เพื่อให้ ค้นหา
ข้อมูลค าสั่งการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
ตอบข้อซักถามและตรวจสอบเอกสารว่าเรื่องได้ผ่าน
การพิจารณาจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้วหรือไม่ และ
ยังป้องกันการสูญหายของหนังสือเนื่องจากมีการ
บันทึกข้อมูลไว้ว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
แล้ว    
  (3) ปฏิบัติการจัดส่งคืนแฟ้มเอกสารที่ผ่านการสั่ง

  (1) ตรวจสอบ การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ซ ึ่งบันทึกการควบคุม
การลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือแยกตามประเภทหนังสือ
ราชการ  หนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการ
ภายใน เพื่อให ้การตรวจสอบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
    (2) ควบคุมการลงรับหนังสือราชการด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc)  โดยกรอกข้อมูลตาม
ขั้นตอนก าหนดเส้นทางและน าหนังสือราชการที่รับมา 
สแกนเป็น file PDF และด าเนินการจัดท าเป็น Link 
ข้อมูล เพื่อให้สามารถรับ – ส่ง หนังสือรวดเร็วค้นหา
ข้อมูลไดง้่าย   
    (3) ช่วยวางแผน กับหัวหน้างานกิจการสภามหา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการในการลงทะเบียนรับหนังสือ
ราชการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2548 เพื่อให้ งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนที่ก าหนด  
   (4) ควบคุม การส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์โดยการน าข้อมูลเอกสารที่จะจัดส่งและ
ส าเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องน ามาสแกนและด าเนินการอัพ
โหลดไฟล์ข้อมูลลงในระบบและจัดส่งไปยังบุคลากรที่



8 

 

 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

การจากผู้บริหาร โดยด าเนินการจัดส่งคืนไปยังคณะ 
สถาบัน/ส านัก เพื่อให้ คณะ สถาบัน/ส านัก น าเรื่อง
ที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วไปปฏิบัติงานต่อ
หรือด าเนินการได้ทันที เพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ  
   (4) ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารโดยให้ผู้รับเอกสาร
ลงลายมือชื่อรับเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ติดตามเรื่อง เพื่อให้ การจัดส่งเอกสารถึงมือผู้รับ
เอกสารและป้องกันเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน  
  (5) ปฏิบัติการบันทึกเอกสารที่ผ่านการสั่งการจาก
ผู้อ านวยการและผู้บริหารในสมุดลงทะเบียนรับ-ส่ง 
มีรายละเอียดดังนี้ เลขที่รับ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง 
ผู้บริหารสั่งการมอบหมายให้หน่วยงานใด ลงวันที่ไว้
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งส าเนาหนังสือแจกจ่ายให้
คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ปฏิบัติตามข้อสั่งการ เพื่อให้การด าเนินงานน าส่ง
หนังสือราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 (7) ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
ราชการที่มาจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน
ภายในระดับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
การตรวจสอบการพิมพ์ว่าพิมพ์ถูกต้องหรือไม่และ
รูปแบบการพิมพ์ต้องเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อให้
การจัดพิมพ์หนังสือราชการทุกประเภทมีความ
ถูกต้อง เป็นระเบียบ และเป็นไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
   (8) ปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารตามระเบียบงาน
สารบรรณ โดยแยกประเภทหนังสือราชการ เช่น 
หนังสือภายนอก-รับ หนังสือภายใน-รับ หนังสือ

เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและด าเนินการต่อโดยเจ้าหน้าที่ไม่
ต้องส าเนาเอกสารนั้น ๆ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง และหาก
เรื ่องนั้น ๆ เป็นเรื ่องที่มีความส าคัญ เร่งด่วน  และ 
ประสานงานแจ้งโดยตรง เพื่อให้ การปฏิบัติภารกิจ 
และติดตามเ พ่ือควบคุมก ากับตามระยะเวลาเกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ  
  (5) ให้ค าแนะน ากับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ปฏิบัติ
หน้าที่งานธุรการ ของคณะ สถาบัน ส านัก และประสานงาน
ในการจัดส่งเอกสารเซ็นรับเอกสารต้องด าเนินการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารก่อนการลงลายมือชื่อรับเอกสาร
นั้น ๆ เพื่อป้องปันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น  
การล่าช้า หรือสูญหาย  
  (6) ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ โดยจัดท าเป็นรูปแบบของ File 
PDF ส าหรับการสืบค้นและทะเบียนควบคุมการรับ-ส่ง
หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด้วย 
วันที่ รับหนังสือ  ล าดับที่  เลขที่ประทับการส่งจาก
หน่วยงานภายนอก-ภายใน ชื่อหน่วยงาน เรื่อง และการ
สั่งการของผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าสัน
แฟ้ม แยกประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายนอก-รับ 
หนังสือภายใน-รับ หนังสือภายใน-ส่ง จดหมายส่งออก 
ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ ระบุปี พ.ศ. ระบุเล่ม ระบุ
หน่วยงาน  โดยน าเอกสารบรรจุในแฟ้มเอกสาร จัด
เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก  เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา 
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสะดวก
รวดเร็ว 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ภายใน -ส่ ง  จดหมายส่ งออก ค าสั่ ง  ประกาศ 
ข้อบังคับ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
2.1.3  งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอก และเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.3  งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอก และเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  (1) ปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลเพ่ือหาสาระส าคัญ
ในการจัดพิมพ์หนังสือ จัดเตรียมประเด็นที่ต้องการ
ขอความอนุเคราะห์จากคณะ สถาบัน ส านัก  และ
ด าเนินการร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น หนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หนังสือบรรจุระเบียบวาระเข้าที่
ประชุม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  
  (2) ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
ทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบค าสะกด ค าถูก
ค าผิด ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  เพื่อให้ การจัดพิมพ์หนังสือ
เกิดความถูกต้อง สวยงามและเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด  
  (3)  ปฏิบัติการ พิมพ์หนังสืองานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทั้งหนังสือราชการ
ภายในและภายนอกทั้ งในส่วนของส านักงาน
อธิการบดีและงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถ
ท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (4)  ปฏิบัติการพิมพ์หนังสือในส่วนของงานคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างาน

 (1) ตรวจสอบหนังสือน าเอกสารแนบให้ครบถ้วนก่อน
จะมาจัดเรียบเรียงเนื้อหาและพิมพ์หนังสือราชการ 
เพื่อให้ เนื้อหาถูกต้องชัดเจน 
 (2) ตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์หนังสือ รูปแบบ
และอ่ืน ๆ การใช้ภาษา ให้ถูกต้องตามระเบียบ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสยสถาน พ.ศ. 2554 เพื่อให้การจัดพิมพ์
หนังสือถูกต้องตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
งานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และมีประสิทธิภาพ  
  (3)  ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจทานความ
ถูกต้อง ของหนังสือเอกสารและเอกสารแนบประกอบ
หนังสือราชการ อีกครั้ ง  เพื่อให้แน่ ใจว่าหนังสือที่
ด าเนินการจัดส่งไปนั้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่
มีข้อผิดพลาดใด ๆ  
  (4) ประสานงานและติดตามการเสนอลงนามหนังสือ
จากผู้มีอ านาจ เพื่อให้ทราบว่าหนังสืออยู่ในขั้นตอนใด 
มีปัญหาระหว่างทางหรือไม่จะได้ด าเนินการแก้ไข
โดยเร็ว 
  (5) ปฏิบัติการจัดท าทะเบียนควบคุมการเก็บเอกสาร
เข้าแฟ้ม ทั้งภายใน และภายนอก แยกตามหมวดหมู่  
ในเล่มทะเบียนคุมในโปรแกรม Excel มีข้อมูล
ประกอบด้วย ล าดับที่ หน่วยงาน  เลขท่ีหนังสือ วันที่รับ
เอกสาร ชื่อเรื่อง แฟ้มเลขที่ และหมายเหตุ เพื่อควบคุม
การสูญหาย และท าให้การค้นหาเอกสารรวดเร็วขึ้น 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนด 
   (5) ปฏิบัติการเสนอเรื่องให้ผู้บริหารตามล าดับ
เพ่ือพิจารณาลงนาม เพื่อให้ การเสนอหนังสือ
ราชการทั้งภายใน และภายนอกเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

ประหยัดเวลา สะดวกในการปฏิบัติงาน 

2.1.4 งานสรรหาคณบดี  2.1.4 งานสรรหาคณบดี  
  ( 1 )  ศึ กษาข้ อบั ง คั บ มห า วิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 เพื่อให้ การด าเนินการ
สรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (2) ปฏิบัติการเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี  
พ.ศ. 2560  
  (3) ปฏิบัติการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาคณบดีไปคณะ สถาบัน/ส านัก ให้รับทราบ 
เพื่อให้ คณะ สถาบัน/ส านัก ได้รับทราบค าสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
   (4 )  ปฏิบั ติ ก ารจั ดท าหนั ง สื อ เชิญประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยประสานงานกับ
ประธานเพ่ือลงนามหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ การ
ด าเนินงานสรรหาคณบดี เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (5) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุม
ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีโดย
จัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 
จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น เพื่อให้ การ

  (1) ศึกษา และตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน  เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ก าหนด  
  (2) ร่วมวางแผนและด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี โดยการร่วมวางแผนปฏิทิน
การด าเนินการสรรหาคณบดี ร่วมกับ ประธาน และ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี เตรียมจัดท า
ร่างประกาศ หลักเกณฑ์ ปฏิทิน จัดท าแบบฟอร์มใบ
สมัคร จัดท าแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ  ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี จัดส่งประกาศ หลักเกณฑ์ 
แบบฟอร์มการสมัคร และแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ไปยัง
คณะ สถาบัน ส านัก เพ่ือประชาสัมพันธ์ และน าข้อมูล
ล ง เ ว็ บ ไซต์  ง านกิ จกา รสภามหาวิ ทยาลั ย และ
คณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินการสรรหาคณบดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ย า  ว่ า ด้ ว ย  คุณสมบั ติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และ
อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด  
  (3) ด าเนินการเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ประชุมราบรื่น ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหา
ขณะด าเนินการประชุม 
  (6) ปฏิบัติการจัดท าระเบียบวาระการประชุม โดย
จัดท า (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การสรร
หาคณบดี  เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (7) ปฏิบัติการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดี โดยจัดท าระเบียบวาระการประชุม จัดท าใบ
เซ็นต์ชื่อการประชุม ประสานกับประธานและ
คณะกรรมการ เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดี
เ ป็ น ไปต ามข้ อบั ง คั บ มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และครบองค์ประชุม   
  (8) ปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม และ
แก้ไข (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน ใบเสนอชื่อ เพื่อให้ 
การด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (9 )  ปฏิ บั ติ ก ารจั ดท า ร ายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี และเสนอต่อเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและประธาน ตรวจสอบ 
เพื่อให้ การจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (10) ปฏิบัติการออกประกาศคณะกรรมการสรร
หาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (11) ปฏิบัติการออกปฏิทิน แบบรับรองการสมัคร 
และแบบรับรองการเสนอชื่อการสรรหาคณบดี 
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม

สรรหาคณบดี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  
เพื่อให้ กระบวนการสรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
และถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 
  (4) ด าเนินการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีไปคณะ สถาบัน/ส านัก ให้รับทราบโดยช่อง
ทางการจัดส่งคือ ส่งเป็นเอกสารโดยมีการเซ็นรับ
เอกสาร  ส่งทางอีเมลล์ น าค าสั่งลงเว็บไซต์ของงาน
กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้ คณะ 
สถาบัน/ส านัก ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาคณบดี  
  ( 5 )  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยประสานงานกับ
ประธานเพ่ือลงนามหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ การ
ด า เ นิ น ง านสรรหาคณบดี เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (6) ด าเนินการจัดเตรียมห้องประชุมก่อนการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีโดยจัดเตรียมห้องประชุม
ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้น น้ าดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ให้กัล
คณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อให้ การประชุมราบรื่น 
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการ
ประชุม 
  (7) ตรวจสอบจัดท าระเบียบวาระการประชุม โดย
จัดท า (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ และอ่ืนๆ ที่
เตรียมการไว้ และส่งไปให้ประธานและเลขานุการ 
ตรวจสอบ ทางอีเมลล์  และทาง application line  
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (12) ปฏิบัติการ จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี แจ้งไปยังคณะ 
สถาบันส านัก เพื่อใหค้ณาจารย์และบุคลากรในคณะ
ได้รับทราบข้อมูลการสรรหาคณบดีอย่างทั่วถึง 
  (13) ปฏิบัติการ  จัดประชุม เ พ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
เพ่ือให้ เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (14) ปฏิบัติ การจัดท าบันทึ ก เ พ่ือขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เข้ารับการสรรหา
คณบดี เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
  (15)  ปฏิบัติการ จัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
และพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิ์หยั่งเสียงผู้เข้ารับการ
สรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  เพื่อให้ การด าเนินการ
สรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  (16) ปฏิบัติการจัดท าบันทึกไปยังคณะ สถาบัน
ส านัก เพ่ือแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงเข้ารับการสรรหาด ารง
ต าแหน่งคณบดี เพื่อให้ การด าเนินการสรรหา
คณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
ข้อบังคับ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

เพื่อให ้การด าเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  ว่ าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560   
  (8) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
จัดท าใบเซ็นชื่อการประชุม อ านวยความสะดวกในการ
ประชุม เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
และครบองค์ประชุม   
  (9) ด าเนินการ บันทึกการประชุม มติต่าง ๆ  เพื่อให้ 
ข้อมูลในการสรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ครบถ้วน  
  ( 1 0 )  ด า เ นิ น กา ร จั ดท า ร า ย ง านการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี และเสนอต่อเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและประธาน ตรวจสอบ
ทา ง อี เ มลล์  แล ะทา ง  application line เพื่ อ ใ ห้ 
รายงานการประชุม ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย  
  (11) ด าเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี เอกสาร
ปฏิทิน ใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ และอ่ืนๆ ที่ก าหนด และ
ส่งประกาศไปยังคณะ สถาบัน/ส านัก ทางอีเมลล์ และ
เว็ บ ไซต์ ของง านกิ จกา รสภามหาวิทยาลั ยและ
คณะกรรมการ เพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  (12) ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดเอกสารที่
เกี่ยวข้องจากมติที่ประชุมมาจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้ ได้ประกาศ ปฏิทิน ใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ และ
อ่ืนๆ ที่ก าหนด ถูฏต้อง ครบถ้วน  
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  (13) ด าเนินการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี แจ้งไปยังคณะ 
สถาบัน/ส านัก เพื่อใหค้ณาจารย์และบุคลากรในคณะได้
รับทราบข้อมูลการสรรหาคณบดีอย่างทั่วถึง 
  (14) ร่วมวางแผนจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี เพื่อให้ การ
ด า เ นิ น ง านสรรหาคณบดี เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560  
  (15) จัดท าและตรวจสอบบันทึกเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เข้ารับการสรรหา
คณบดี เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  (16)  ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี และ
พิจารณาบุคคลที่มีสิทธิ์หยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหา
ด ารงต าแหน่งคณบดี  เพื่อให้ การด าเนินการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับฯ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  (17) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกไปยังคณะ สถาบัน/
ส านัก เพ่ือแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ
สรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์หยั่งเสียงเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
เพื่อให้  การด าเนินการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
เป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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  (18) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม
รูปแบบที่ก าหนด  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
คัดเลือกคณบดีได้อย่างราบรื่น เรียบร้อย   

2.1.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 2.1.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
  ( 1 )  ศึ กษาข้ อบั ง คั บ มห า วิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 เพื่อให้ การ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
  (2) ปฏิบัติการเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก  ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม  เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  
  (3) ปฏิบัติการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก ไปยังคณะ สถาบัน/
ส านัก ให้รับทราบ เพื่อให้ คณะ สถาบัน/ส านัก 
ได้รับทราบค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
   (4 )  ปฏิบั ติ ก ารจั ดท าหนั ง สื อ เชิญประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
โดยประสานงานกับประธานเพ่ือลงนามหนังสือเชิญ

 (1) ศึกษาและตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.  2560  และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาก าหนด   
 (2) ร่วมวางแผนและด า เนินการ ในด้านต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยร่วม
วางแผนปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ร่วมกับ ประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
เตรียมจัดท าร่างประกาศ หลักเกณฑ์ ปฏิทิน จัดท า
แบบฟอร์มใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ส่งไปยังคณะ สถาบัน/
ส านัก เพ่ือประชาสัมพันธ์ และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ งาน
กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ย า  ว่ า ด้ ว ย  คุณสมบั ติ 
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560   และอ่ืน ๆ 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ประชุม เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน /ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 
ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 
2560 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 
  (7) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุม
ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก โดยจัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อม
ส าหรับการใช้งาน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้น เพื่อให้ การประชุมราบรื่น ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการประชุม 
  (5) ปฏิบัติการจัดท าระเบียบวาระการประชุม โดย
จัดท า (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การสรร
หาผู้ อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพื่ อให้  การ
ด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก 
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (6) ปฏิบัติการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพื่อให้ การด าเนินงาน
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นไปตาม
ข้อบังคับฯ   
  (7) ปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม และ
แก้ไข (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน ใบเสนอชื่อ เพื่อให้ 
การด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
  (8 )  ปฏิ บั ติ ก ารจั ดท า ร าย งานการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

ตามท่ีก าหนด  
  (3) ด าเนินการเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม  เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
คณบดี เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 และถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  (3) ด าเนินการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ไปยังคณะ สถาบัน/ส านัก 
โดยส่งเป็นเอกสารโดยมีเจ้าหน้าที่เซ็นรับเอกสาร ส่ง
ทางอีเมลล์ และน าลงเว็บไซต์ของงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้ คณะ สถาบัน/
ส านัก ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
   ( 4 )  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  โดย
ประสานงานกับประธานเพ่ือลงนามหนังสือเชิญประชุม 
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (7) ด าเนินการจัดเตรียมห้องประชุมก่อนการประชุม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดย
จัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 
จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น เครื่องดื่ม อาหารว่าง 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

และเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และประธาน ตรวจสอบ 
เพื่อให้ การจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (9) ปฏิบัติการออกประกาศคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา  เ รื่ อ ง  คุณสมบั ติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก  เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการ
ส ถ า บั น / ส า นั ก  เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
  (10) ปฏิบัติการ จัดท า (ร่าง) ปฏิทิน แบบรับรอง
การสมัคร และแบบรับรองการเสนอชื่อ การสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพื่อให้ การด าเนินงาน
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย     
  (11) ปฏิบัติการ จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก  แจ้งไปยังคณะ สถาบันส านัก เพื่อให้
คณาจารย์และบุคลากรในคณะได้รับทราบข้อมูลการ
สรรหาคณบดีอย่างทั่วถึง 
  (12) ปฏิบัติการ  จัดประชุม เ พ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติ ผู้ เ ข้ า รั บการสรรหาด า รงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพื่อให้ การด าเนินงาน
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
  (13) ปฏิบัติ การจัดท าบันทึ ก เ พ่ือขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เข้ารับการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพื่อให้ การด าเนินการ

อาหารกลางวัน  เพื่อให ้การประชุมราบรื่น ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการประชุม 
  (5) ตรวจสอบจัดท าระเบียบวาระการประชุม โดย
จัดท า (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การสรรหา
คณบดี และจัดส่งระเบียบวาระไปให้ ประธานและ
เลขานุการตรวจสอบ ทางอีเมลล์    เพื่อให้ การ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2560 
  (6) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุม จัดท าใบเซ็นต์ชื่อการประชุม ประสานกับ
ประธานและคณะกรรมการ เพื่อให้ การด าเนินงาน 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
และครบองค์ประชุม   
  (8) ด าเนินการ บันทึกรายงานการประชุม และแก้ไข 
(ร่ าง) ประกาศ ปฏิทิน ใบเสนอชื่อ เพื่อให้  การ
ด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ( 9 )  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  และ
เสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก และประธาน ตรวจสอบ ทาง E-mail   
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
  (14)  ปฏิบัติการ จัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติ ผู้ เ ข้ า รั บการสรรหาด า รงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และพิจารณาบุคคลที่มี
สิทธิ์หยั่งเสียงผู้ เข้ารับหารสรรหาด ารงต าแหน่ง
คณบดี  เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก  พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยเรียบร้อย 
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  (15) ปฏิบัติการจัดท าบันทึกไปยังคณะ สถาบัน
ส านัก เพ่ือแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การสรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงเข้ารับการ 
สรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก  พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
   

เพื่อให ้รายงานการประชุม ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย  
  (10) ด าเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เอกสาร
ปฏิทิน ใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ และอ่ืนๆ ที่ก าหนด ส่ง
ประกาศไปยังคณะ สถาบัน /ส านัก ทางอีเมลล์ และ
เว็บไซต์ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ 
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และด าเนินการตามที่ก าหนด   
  (11) ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจาก
มติที่ประชุมมาจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์  เพื่อให้ได้
ประกาศ ปฏิทิน ใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ และอ่ืน ๆ ที่
ก าหนด ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (12) ด าเนินการ จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
แจ้งไปยังคณะ สถาบันส านัก เพื่อให้คณาจารย์และ
บุ คล ากร ในคณะได้ รั บทราบข้ อมู ลกา รสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก อย่างทั่วถึง 
  (13) ร่ วมวางแผน  จั ดประชุม เ พ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบัน /ส านั ก  เพื่ อ ให้  การด า เนิ น งานสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (14) จัดท าและตรวจสอบบันทึกเ พ่ือขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เข้ารับการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพื่อให้ การด าเนินการสรร
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

หาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามข้อบังคับ 
  (15)  ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก และพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิ์หยั่งเสียงผู้
เข้ารับหารสรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  (16) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกไปยังคณะ สถาบัน/
ส านัก เพ่ือแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ
สรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงเข้ารับการสรรหาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จัดส่งเป็นเอกสาร
โดยมีเจ้าหน้าที่เซ็นรับเอกสาร ส่งทางอีเมลล์ และ
เว็ บ ไซต์ ของง านกิ จกา รสภามหาวิทยาลั ยและ
คณะกรรมการ  เพื่ อ ให้  การด า เนิ นการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วย
เรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  (18) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม
รูปแบบที่ก าหนด  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
คัดเลือกผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ได้อย่างราบรื่น 
เรียบร้อย   

  2.1.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

 2.1.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  (1) ปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลเพ่ือประสานงาน
การไปราชการของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  (1) ศึกษา ระเบียบการไปราชการและการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายการไปราชการและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

คณะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการมหาวิทยาลั ย 
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลั ย  และบุ คลากรง านกิ จการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการและด าเนินการ
จัดท าเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณให้กับคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  (2) ปฏิบัติการจัดท าหนังสือไปราชการของนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ภายใน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการมหาวิทยาลั ย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ และบุคลากรงาน
กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้
เอกสารมีความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
    (3) ปฏิบัติการติดตามเรื่องการขออนุญาตไป
ราชการของคณะกรรมการชุ ดต่ า ง  ๆ  ที่ ง าน
บริหารงานบุคคลว่าผู้บริหารได้ลงนามอนุญาตให้ไป
ราชการหรื อ ไม่  เพื่ อ ให้การ ไปราชการของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด และถูกต้องตามระเบียบราชการ 
   (4) ปฏิบัติ การจัดท า เอสการการ เบิกจ่ าย
ประสานงานการรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพื่อให้  การไปราชการด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และทันเวลาที่ก าหนด 
  
 

ด าเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในเว็บไซต์ 
Google.com รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับคณะกรรมการต่าง ๆ ท าให้
การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ 
  (2) ตรวจสอบและประสานงานบุคคลที่จะไปราชการ 
เรื่อง วัน เวลา สถานที่ จ านวนผู้ไปราชการ  เพื่อให้  
การไปราชการถูฏต้องตามวันเวลาที่ก าหนด  
   (3) ด าเนินการจัดท าเอกสารไปราชการของนายก
สภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และภ ายนอก / คณะกร รมกา รส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร
มหาวิทยาลั ย /สภาคณาจารย์และข้ าราชการ  /
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  และบุคลากรงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการให้เป็นไปตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้การไปราชการด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และทันเวลาที่ก าหนด  
  (4) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบการขออนุญาต 
อนุมัติไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศของ
นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง
ภายในและภายนอก/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและบุคลากร
งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้
การเดินทางไปราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติราชการ  
(5) ปฏิบัติการ จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายโดยจัดท าใน
ระบบบัญชีสามมิติ จัดท าใบ กง.3 งบหน้าใบส าคัญเบิก
เงิน และใบน าส่งฎีกา ประสานงานการรับค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพื่อให้  การไปราชการ
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

และการเบิกจ่ายด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และ
ทันเวลาที่ก าหนด 

  2.1.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี    2.1.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
  (1) ปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผล
การด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
  (2)  ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ
ความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
  (3)  ปฏิบัติการน าข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดมา
จัดกลุ่มเนื้อหาและด าเนินการจัดพิมพ์ เพื่อให้ 
การด า เ น ิน ง าน เป ็น ไปด ้ว ยคว าม เ ร ียบ ร ้อ ย  
มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างานได้ส าเร็จ
ลุล่วงตามที่ก าหนด 
   (4) ปฏิบัติการ ตรวจสอบ การพิมพ์ การจัดท า
รูปเล่มผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
ท างานสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (5) ปฏิบัติการจดบันทึกข้อเสนอจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและน ามา
ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้ การด าเนินการประชุม
เกิดประสิทธิภาพ   
   (6) ปฏิบัติการปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท า

  (1) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท าสรุปรายงาน
ผลกา รด า เ นิ น ง านขอ งคณะกรรมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ อ่ืน ๆ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย โดยการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการ
ประชุมในรอบ 1 ปี  เพื่อให้ ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคมารวบรวมเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน  
   (2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น แยกประเด็น
และจัดท าร่างให้ เลขานุการตรวจสอบก่อนเสนอ
ประธาน เพื่อให ้ร่างรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
   (3) ตรวจสอบ การพิมพ์ การจัดท ารูปเล่มผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้  การ
ด าเนินงานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  
  (4) ปฏิบั ติ การจดบันทึกข้ อเสนอจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและน ามาปรับปรุงและ
แก้ไข แล้วด าเนินการจัดส่งอีเมลล์ไปให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน  
 (5) ปฏิบัติการปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท ารูปเล่ม 
และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และน าลงเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้  มีรายงานประจ าปีที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและใช้ เป็น
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รูปเล่ม และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เอกสารอ้างอิงต่อไป  

2.2  ด้านการวางแผน     2.2  ด้านการวางแผน     
  2 .2 .1  งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)             

  2 . 2 . 1  ง า น ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)              

  (1) ปฏิบัติการเตรียม การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการจัด
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม ระยะเวลาในการ
เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  เพื่อให้ การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การด าเนินการจัดประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  (2) ร่วมวางแผน การด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
จัดท าเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย รวบรวมเอกสารที่จะใช้ประกอบการ
พิจารณาในการประชุม จัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สรุป
รายงาน สรุปแจ้งมติ และจัดท าปฏิทินการประชุม
ตลอดทั้งปีวางแผนร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีเพ่ือก าหนดวันเวลาในการจัดส่งวาระการ
ประชุม เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  (3) ปฏิบัติการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน
ของแต่ ละขั้ นตอน ในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว ม กั บ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงาน และร่วมหาแนวทางในการปฏิบัติงาน 
หากเรื่องใดยังไม่ได้ด าเนินการจะได้ด าเนินการ และ

  (1) วางแผนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จัดท าเอกสารการประชุม สถานที่ และ 
อ่ืน ๆ ในการจัดประชุม ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และอธิการบดี เพื่อให้การประชุมด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น 
  (2) ร่วมวางแผนการจัดท าปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี ร่วมกับ
อธิการบดี และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้
การก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการจัดประชุม 
ตลอดจนการประสานงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น และด าเนินการตรวจสอบปฏิทินการประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่อธิการบดีเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง 
และการก าหนดวันประชุมไม่ควรส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน จึงช่วยลดความซ้ าซ้อน เพื่อให้ 
การด า เนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  
  (3) ร่วมวางแผนการจัดท าหนังสือเชิญประธานการ
ประชุม ในแต่ละครั้ง ให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดคือ
ทุกวันอังคารที่  2 ของเดือน หรือตามมติที่ประชุม
ก าหนดเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีลงนาม 
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ติดตามทวงถามและหาแนวทางในการบริหารจัดการ
ต่อ ไป  เพื่ อ ให้การบริ หารงานเป็น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  (4) ปฏิบัติการจัดท าแจ้งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ร่ วมกับผู้ อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี โดยการจัดท าแจ้งมติเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีลงนามและแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบผลการประชุม เพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  (5) ปฏิบัติการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยร่วม
ตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด และให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสามารถ
พิจารณารายงานการประชุมล่วงหน้า  
  (6) วางแผนการบริหารงานกับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีเ พ่ือก าหนดระยะเวลาการ
ประชุมในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การบริหารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  (7) วางแผนเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารประชุม 
เช่น การแจ้งมติการประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดเก็บ
เอกสารแยกประเภทเป็น แฟ้มการแจ้งมติการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และแฟ้ม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้น                                                 
 

เพื่อให้ประธานการประชุมรับทราบ และพิจารณารับ
เชิญเป็นประธานการประชุม หากการก าหนดวันประชุม
ครั้งนั้นประธานการประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
จะพิจารณามอบหมายให้รองอธิการบดีท่านใดท่านหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแทน หรือหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องเลื่อนการประชุม ประธานการประชุมจะ
พิจารณาเลื่อนการประชุม แล้วแต่กรณี 
  (4) ร่วมวางแผนการจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียด วันเวลา สถานที่ 
ระเบียบวาระ โดยจัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะ 
สถาบัน/ส านัก และแจ้งเวียนหนังสือหนังสือเชิญประชุม
ผ่านทาง Application Line เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน  
  (5) ก าหนดแผนงานให้กับคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าบันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการจัดท า
บันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ ของงาน
กิจการสภามหาวิทยาลัย https://www.aru.ac.th และเข้า
ไปค้นหาในงานสภามหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษา แนะน า
การเสนอวาระและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
รูปแบบ และทันตามเวลาที่ก าหนด 
  (6) วางแผนการด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับจัดการประชุมผ่านระบบ E - meeting มาใช้ใน
การจัดประชุม โดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

https://www.aru.ac.th/


23 

 

 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

การประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ทันเวลา และเกิดประสิทธิภาพในการท างาน
มากยิ่งขึ้น 
  (7) วางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การบันทึกรายงานการ
ประชุมในแต่ละระเบียบวาระประชุมด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร์ภายในห้องประชุม บันทึกเสียงการประชุม 
และให้ผู้ช่วยเลขานุการจดบันทึกรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้  เ พ่ือให้รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมฉบับ
ร่างให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบไม่ เกิน 3 วันท าการ 
หลังจากนั้นจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้กับคณะกรรมการทุกท่าน
ตรวจสอบทางอีเมลล์ก่อนการประชุม อย่างน้อย 7 วัน  
เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการ
ประชุม และให้กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่ เป็น
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
  (8) ร่วมวางแผนการจัดท าระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี จัดระเบียบวาระเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให ้มีรายละเอียด ครบถ้วน การประชุมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
  (9) วางแผนการจัดเตรียมใบลงลายมือชื่อประชุม 
ประสานงาน เจ้าหน้าที่งานโสต ระบบบันทึกเสียงการ
ประชุม การบันทึกการประชุมเพ่ือจัดท ารายงานการ
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ประชุม การประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไป
ตามก าหนดการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
  (10) ร่วมวางแผนการจัดท ารายงานการประชุม การ
บันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการ
ประชุม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้องประชุม 
บันทึกเสียงการประชุม เพื่อให้รายงานการประชุม
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งจัดส่งรายงาน
การประชุ มฉบั บร่ า ง  ให้ คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาหลังการประชุม ไม่เกิน 7 วันท า
การ    
  (1) ร่วมวางแผน ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่
ประชุมจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบเพ่ือรายงานให้
ที่ประชุมรับทราบในระเบียบวาระการประชุมในครั้ง
ต่อไป เป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม  
ว่าหลังจากที่มีมติ เรื่องนี้ออกไปแล้ว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง  
เพ่ือให้ที่ประชุมได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจพิจารณา
ด าเนินการในขั้นต่อไป และร่วมวางแผนการด าเนินการ
ประชุมในระบบ E-meeting เพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการลดขั้นตอน
ในการท างานประหยัดกระดาษ 
  (12) ร่วมวางแผนการจัดท าแจ้งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี เพื่อแจ้งเวียนมติให้กับหน่วยงานต่าง ๆได้รับ
ทราบและด าเนินการต่อไป   
  (13) ร่ วมวางแผนการจั ดท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีและให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยร่วมตรวจสอบ 
และน ารายงานการประชุมส่งอีเมลล์ไปให้คณะกรรมการ
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บริหารมหาวิทยาลัยตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
  (14) ร่วมวางแผนการจัดเก็บเอกสารการแจ้งมติการ
ประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ในแฟ้มเอกสาร โดยแยกประเภท
การจัดเก็บ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบซีดีรอม 
ไฟล์ข้ อมูล และน าลงเว็บไซต์ของงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับ
การบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อ
การสืบค้น  
    (15) ร่วมวางแผนการจัดท ารายงานการประชุมและการ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
รอบ 1 ปี  เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นข้อมูล
รายงานผลงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และเป็นข้อมูลเพ่ือการอ้างอิงในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.2.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 2.2.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
  (1) ปฏิบัติการลงทะเบียนรับหนังสือราชการทั้ง
ภายในและภายนอก โดยจ าแนกประเภทของ
หนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก 
และเอกสารอ่ืน ๆ ให้ เป็นหมวดหมู่   จัดล าดับ
ความส าคัญของหนังสือและจัดเรียงใส่แฟ้มเอกสาร 
เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือราชการได้สะดวก
รวดเร็ว และงานเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  (2)  ปฏิบัติการประชุมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรับหนังสือเพ่ือด าเนินการก าหนดประเด็น
การประชุมโดยด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญประชุม
และส าเนาเอกสารแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

  (1 )  ร่ วมวางแผนกับหั วหน้ า งานกิ จการสภา
มหาวิทยาลัย  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสารบรรณ ในการลงทะเบียน
รับหนังสือราชการ ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel 
ซ ึ่งบันทึกการควบคุมการลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือแยก
ตามประเภทหนังสือราชการ  หนังสือราชการภายนอก 
และหนังสือราชการภายใน เพื่อให้ การตรวจสอบรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
  (2) ร่วมวางแผนการลงรับหนังสือราชการด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc)  โดยกรอกข้อมูลตาม
ขั้นตอนก าหนดเส้นทางและน าหนังสือราชการที่รับมา 
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รับทราบ เพื่อให้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรีย
ร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  
  (3) ปฏิบัติการลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ
ภายในและภายนอก ร่วมกับหัวหน้างานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ โดยการจ าแนก
ประเภทของหนังสือราชการภายในและภายนอก 
และเอกสารอื่น ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดล าดับ
ความส าคัญของเอกสาร เพื่อให้ การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปฏิบัติงานได้
ทันเวลา      
  (3) ปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารตามระเบียบงานสาร
บรรณ โดยแยกประเภทหนังสือราชการ เช่น 
หนังสือภายนอก - รับ หนังสือภายใน - รับ หนังสือ
ภายใน-ส่ง จดหมายส่งออก ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ฯลฯ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ  สะดวกต่อ
การค้นหา    
   

สแกนเป็น file PDF และด าเนินการจัดท าเป็น Link 
ข้อมูล เพื่อให้สามารถรับ – ส่ง หนังสือรวดเร็วค้นหา
ข้อมูลไดง้่าย   
   (3) ร่วมวางแผน กับหัวหน้างานกิจการสภามหา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนการลงทะเบียนรับหนังสือ
ราชการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2548 เพื่อให้ งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด 
  (4) ร่วมวางแผนกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ในการน าระบบ E-document มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากระบบ E-document  จะสามารถจัดส่งข้อมูล
เอกสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา โดยการจัดซื้อจัดหาโป
แกรมดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้ผู้ปฏิบัติงาน
บริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
รับรู้รับทราบและสร้างความเข้าใจวิธีการและขั้นตอน
ของการใช้โปรแกรม document เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท าให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
   (5) วิเคราะห์รายละเอียดของหนังสือราชการภายใน
และภายนอก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการท างาน 
และสรุปสาระส าคัญของหนังสือแต่ละประเภท เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหนังสือ
ราชการภายในและภายนอกเกิดความถูกต้องและลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
  (6)   ร่ วมวางแผนกับผู้ อ านวยการส านั กงาน
อธิการบดีในการส่งหนังสือราชการภายในและภายนอก 
โ ด ย ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยการใช้โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel มาด าเนินการในการ
จ าแนกประเภทของหนังสือ เช่น หนังส่งภายใน และ
หนังสือส่งภายนอก เช่น หนังสือบรรจุเรื่องเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยและหนังสือ อ่ืน ๆ  เพื่ อให้การ
ลงทะเบียนส่งหนังสือถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่
ก าหนด และถูกต้อง ท าให้การสืบค้นข้อมูลสามารถท า
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น    
    (7) วางแผน การจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ โดยจัดท าเป็นรูปแบบของ File 
PDF ส าหรับการสืบค้นและทะเบียนควบคุมการรับ-ส่ง
หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด้วย 
วันที่ รับหนังสือ  ล าดับที่  เลขที่ประทับการส่งจาก
หน่วยงานภายนอก-ภายใน ชื่อหน่วยงาน เรื่อง และการ
สั่งการของผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าสัน
แฟ้ม แยกประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายนอก-รับ 
หนังสือภายใน-รับ หนังสือภายใน-ส่ง จดหมายส่งออก 
ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ ระบุปี พ.ศ. ระบุเล่ม ระบุ
หน่วยงาน  โดยน าเอกสารบรรจุ ในแฟ้มเอกสาร  
จัดเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก  เพื่อให้ง่ายต่อการ
ค้นหา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

  2.2.3  งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอก และเอกสารต่าง  ๆที่ได้รับมอบหมาย 

  2.2.3  งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอก และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  (1) วางแผนร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถ
ท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดทันต่อเวลาที่
ก าหนด 
  (2) วางแผนในการตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบค าสะกด ค า

  (1) วางแผนการด าเนินการในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการใช้ภาษา และการใช้ค าในหนังสือ
ราชการทั้งภายในและภายนอก โดยให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ส านักนายกมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ   
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสยสถาน พ.ศ. 2554 
เป็นเครื่องมือใช้ในการตรวจสอบรูปแบบของหนังสือ 
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ถูกค าผิด ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพื่อให้หนังสือ
ราชการทั้งภายในและภายนอกด าเนินการถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (3)  วางแผน การจัดพิมพ์หนังสืองานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทั้งหนังสือราชการ
ภายในและภายนอกทั้ งในส่วนของส านักงาน
อธิการบดีและงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถ
ท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (4) วางแผน การจัดพิมพ์หนังสือในส่วนของงาน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น การแจ้งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หนังสือราชการ
เอกสารการไปราชการ ฯลฯ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
  (5) วางแผน การส่ง และแจ้งเวียนหนังสือของ
งานกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้คณะ สถาบัน ส านัก 
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถ
ท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (6) วางแผน การถ่ายเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้ง
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ให้กับหน่วยงานและคณาจารย์ที่ต้องการข้อมูล 
เพื่อให้ การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และ มีประสิทธิภาพ 
  (7) วางแผน การจัดพิมพ์หนังสือของงานคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น เอกสารการ

ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือภายนอก 
หนังสือภายใน หนังสือสั่งการ หนังสือที่จัดท าข้ึนหรือรับ
ไว้เป็นหลักฐาน รายงานการประชุม บันทึกข้อความ  
เป็นต้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนงานของส านักงาน
อธิการบดี  และงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างาน
ได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด  
  (2) วางแผน ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือทั้ง
ภายในและภายนอก ศึกษารูปแบบการจัดท าหนังสือ
ราชการทั้งภายในและภายนอก โดยด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหนังสือราชการ
ทั้ งภาย ในและภายนอกถู กต้ อ งตามแบบฟอร์ ม
ด าเนินการถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (3) วางแผน และศึกษาการพิมพ์หนังสือในส่วนของ
งานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
ท างานสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (4) วางแผนการแจ้งเวียนหนังสือราชการของ
มหาวิทยาลัยฯ และแจ้งมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนังสือราชการที่จะต้องปฏิบัติ
ให้แก่ทุกสายงานภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
ต้องอธิบายและชี้แจงข้อมูลเพ่ือท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานต่าง ๆ และจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลไว้ ใน
คอมพิวเตอร์และในลงเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
เ ผ ยแพร่ ใ ห้ รั บ รู้ รั บ ท ร าบข้ อมู ล อย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง
มหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและประหยัดเวลาในการค้นหา และน าข้อมูล
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ประชุมเกี่ยวกับวาระการพิจารณาเรื่องระเบียบวาระ
การประชุม รายงานการประชุม โดยจดบันทึก
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม และจัดท ามติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  (8) วางแผน การจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ 
เช่น หนังสือราชการภาย  หนังสือเชิญประชุม 
เพื่อใหก้ารจัดเก็บเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสะดวกในการค้นหาและท าให้การจัดเก็บ
เอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระบบ 
  (9)  วางแผนการจัดท าทะเบียนควบคุมการเก็บ
เอกสารเข้าแฟ้ม แยกตามหมวดหมู่ โดยด าเนินการ
จัดท าเล่มทะเบียนคุม แบ่งเป็นช่องตาราง เพื่อให้ 
การค้นหาเอกสารรวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลา สะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 

แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลงเว็บไซต์
และน าลงระบบ E-meeting  เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  ท างาน
สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (5) วางแผน การส่ง และแจ้งเวียนหนังสือของงาน
กิจการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้คณะ 
สถาบัน ส านัก และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างาน
ได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (6) วางแผน ตรวจสอบ การสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น เอกสารการ
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 
โดยจดบันทึกข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม และ
จัดท ามติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือเก็บไว้
เป็นหลักฐานและแจ้งเวียนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับ
ท ร า บแ ล ะน า ล ง เ ว็ ป ไ ซต์ ข อ ง ง า นกิ จ ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการและน าลงระบบ  
E-meeting เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สามารถทงานส าเร็จลุล่ วง
ตามท่ีก าหนด 
  (7) วางแผน ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับระเบียบงาน
สารบรรณ เพื่อให้ การท างานมีประสิทธิภาพ ป้องกัน
การผิดพลาด  
  (8) ร่วมก าหนด  แผนงานและเป้าหมายในการ
ด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานกับหัวหน้า
งานเ พ่ือร่วมติดตามผลการด าเนินงานหากยังไม่
ด าเนินการติดตาม จะได้ด าเนินการติดตามทวงถาม 
หรือหาแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป เพื่อให้ การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
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เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  (9) วางแผน การจัดเก็บเอกสารหนังสือ เช่น หนังสือราชการ
ภายใน และภายนอกหนังสือเชิญประชุม แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เอกสารต่าง ๆ โดยน าลง
ระบบ E-meeting  และจัดเก็บโดยวิธีการสแกนไฟล์ข้อมูลไว้ใน
คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบว่าหนังสือแต่ละชนิดนั้นควรแยก
ประเภทให้อยู่ในหมวดหมู่ใด  เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สะดวกในการหาเอกสารและเพ่ือเก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลต่อไป   

2.2.4 งานสรรหาคณบดี 2.2.4 งานสรรหาคณบดี 
  (1) วางแผนการด าเนินงานสรรหาคณบดีร่วมกับ
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
เพ่ือก าหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดประชุม เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) วางแผนการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีไปยังคณะ สถาบัน/ส านัก ให้รับทราบ 
เพื่อให้ คณะ สถาบัน/ส านัก ได้รับทราบค าสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
  (3) วางแผนการจัดท าหนั งสือเชิญประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยประสานงานกับ
ประธานเพ่ือลงนามหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ การ
ด าเนินงานสรรหาคณบดี เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (4) วางแผน การจัดเตรียมห้องประชุมโดย
จัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 
จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น น้ าดื่ม อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน  เพื่อให้ การประชุมราบรื่น ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการ
ประชุม 

 (1) ร่วมวางแผน การด าเนินงานสรรหาคณบดี เช่น 
การด า เนิ นการจั ดท าปฏิทิ นการสรรหาคณบดี 
ด า เนินการจัดท าร่างประกาศ หลักเกณฑ์ จัดท า
แบบฟอร์มใบสมัคร จัดท าแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ  
โดยเสนอให้ประธานและเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาคณบดี และนิติกรช่วยตรวจสอบร่างประกาศ 
ร่วมประสานงานกับกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อให้การ
ด าเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และท าให้การประชุม
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด และอ้างอิงตามข้อกฎหมายบรรลุตามเป้าหมาย
ต่อไป 
 (2) ร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหา ในด้านต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี โดยการร่วมวางแผนปฏิทิน
การด าเนินการสรรหาคณบดี ร่วมกับ ประธาน และ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี เตรียมจัดท า
ร่างประกาศ หลักเกณฑ์ ปฏิทิน จัดท าแบบฟอร์มใบ
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  (5) วางแผนการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
โดยจัดท า (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การ
สรรหาคณบดี  เพื่อให ้การด าเนินการสรรหาคณบดี
เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560   
  (6) วางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดี โดยจัดท าระเบียบวาระการประชุม จัดท าใบ
ลงลายมือชื่อการประชุม ประสานงานกับประธาน 
คณะกรรมการ  และเลขานุการ  เพื่ อ ให้  การ
ด าเนินงานสรรหาคณบดี เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
และครบองค์ประชุม   
  (8) วางแผนการจดบันทึกรายงานการประชุม 
และแก้ไข (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน ใบเสนอชื่อ 
เพื่อให ้การด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสรร
หาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (9) วางแผนการจั ดท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี และเสนอต่อเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและประธาน ตรวจสอบ 
เพื่อให้ การจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (10) วางแผนการออกประกาศคณะกรรมการสรร
หาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี 
พ.ศ. 2560 

สมัคร จัดท าแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ  ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี จัดส่งประกาศ หลักเกณฑ์ 
แบบฟอร์มการสมัคร และแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ไปยัง
คณะ สถาบัน ส านัก เพ่ือประชาสัมพันธ์ และน าข้อมูล
ลงเว็บไซต์ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
เพื่อให้การด าเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. 2560 และอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 
    (3) ร่วมวางแผนการจัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยประสานงานกับ
ประธานเพ่ือลงนามหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ การ
ด า เ นิ น ง านสรรหาคณบดี เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (4) วางแผนจัดเตรียมห้องประชุมก่อนการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีโดยจัดเตรียมห้องประชุม
ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้น น้ าดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน  เพื่อให้ 
การประชุมราบรื่น ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหา
ขณะด าเนินการประชุม 
  (5) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีในการจัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยจัดท า 
(ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การสรรหาคณบดี  
เพื่อให้  การด าเนินการสรรหาคณบดี เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560   
  (6) ร่วมวาแผนจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
โดยจัดท าระเบียบวาระการประชุม จัดท าใบเซ็นต์ชื่อการ
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  (11) วางแผนออกปฏิทิน แบบรับรองการสมัคร 
และแบบรับรองการเสนอชื่อ การสรรหาคณบดี 
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี 
พ.ศ. 2560 
  (12) วางแผน จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี แจ้งไปยังคณะ 
สถาบันส านัก เพื่อใหค้ณาจารย์และบุคลากรในคณะ
ได้รับทราบข้อมูลการสรรหาคณบดีอย่างทั่วถึง 
  (13) วางแผน จัดประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี เพ่ือให้ 
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี 
พ.ศ. 2560  
  (14) วางแผนจัดท าบันทึกเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ของผู้ เข้ารับการสรรหา
คณบดี เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
  (15)  วางแผน จัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าตแหน่งคณบดี 
และพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิ์หยั่งเสียงผู้เข้ารับหาร
สรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  เพื่อให้ การด าเนินการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยเรียบร้อย 
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
     
 

ประชุม ประสานกับประธานและคณะกรรมการ เพื่อให้  
การด าเนินงานสรรหาคณบดี เป็นไปตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และครบองค์
ประชุม   
  (8) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีในการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม และ
แก้ไข (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน ใบเสนอชื่อ เพื่อให้ การ
ด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (9) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีในการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี และเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีและประธาน ตรวจสอบ เพื่อให้ การ
จัดท ารายงานการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (10) วางแผนการออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี เพื่อให้ 
การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (11) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาคณบดีในการในการออกปฏิทิน แบบรับรองการ
สมัคร และแบบรับรองการเสนอชื่อ การสรรหาคณบดี 
เพื่อให้  การด าเนินงานสรรหาคณบดี เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (12) วางแผนการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี แจ้งไปยังคณะ 
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สถาบัน/ส านัก เพื่อใหค้ณาจารย์และบุคลากรในคณะได้
รับทราบข้อมูลการสรรหาคณบดีอย่างทั่วถึง 
  (13) วางแผนการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี เพื่อให้ การ
ด า เ นิ น ง านสรรหาคณบดี เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560  
  (14) ร่วมวางแผนการจัดท าบันทึกเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เข้ารับการสรรหา
คณบดี เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  (15)  วางแผนกับจัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าตแหน่งคณบดี 
และพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิ์หยั่งเสียงผู้เข้ารับหารสรรหา
ด ารงต าแหน่งคณบดี  เพื่อให้ การด าเนินการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับฯ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  (16) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีในการจัดท าบันทึกไปยังคณะ สถาบัน
ส านัก เพ่ือแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ
สรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์หยั่งเสียงเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
เป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
  (17) วางแผนร่ วมกับประธาน กรรมการและ
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เลขานุการเพ่ือจัดท าบันทึกเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบที่
ก าหนด  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก
คณบดีได้อย่างราบรื่น เรียบร้อย   

2.2.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 2.2.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
  (1) วางแผนการเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก  ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม  เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547    
   (2) วางแผนการจัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
โดยประสานงานกับประธานเพ่ือลงนามหนังสือเชิญ
ประชุม เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน /ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาว่ าด้ วย  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 
ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  (3) วางแผนการจัดเตรียมห้องประชุม โดย
จัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 
จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น น้ าดื่ม อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน เพื่อให้ การประชุมราบรื่น ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการ

 (1) ร่วมวางแผนและด า เนินการ ในด้านต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยร่วม
วางแผนปฏิทินการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ร่วมกับ ประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
เตรียมจัดท าร่างประกาศ หลักเกณฑ์ ปฏิทิน จัดท า
แบบฟอร์มใบสมัคร จัดท าแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ  
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก จัดส่งประกาศ หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม
การสมัคร และแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ไปยังคณะ 
สถาบัน ส านัก เพ่ือประชาสัมพันธ์ และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ 
งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ย า  ว่ า ด้ ว ย  คุณสมบั ติ 
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560  และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีก าหนด  
  ( 2 )  ร่ ว ม ว า ง แ ผ น กั บ ป ร ะ ธ า น เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการสรรหาในการ เสนอค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ให้
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  เพื่อให้ การด าเนินงาน
สรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ประชุม 
  (4) วางแผนการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
โดยจัดท า (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพื่อให้ การ
ด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 
  (6) วางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยจัดท าระเบียบวาระ
การประชุม จัดท าใบเซ็นต์ชื่อการประชุม ประสาน
กับประธานและคณะกรรมการ  เพื่ อให้  การ
ด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2560  และครบองค์ประชุม   
  (7) วางแผนการจดบันทึกรายงานการประชุม 
และแก้ไข (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน ใบเสนอชื่อ 
เพื่อให ้การด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสรร
หาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
  (8) วางแผนการจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก
และเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และประธาน ตรวจสอบ 

พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 และถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  (3) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ในการแจ้ ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ไปยังคณะ สถาบัน/ส านัก 
ให้รับทราบ โดยการแจ้งเวียนเป็นเอกสารและมี
เจ้าหน้าที่เซ็นรับเอกสาร ส่งทางอีเมลล์ และน าลง
เ ว็ บ ไซต์ ของง านกิ จกา รสภามหาวิทยาลั ยและ
คณะกรรมการ  เพื่อให้ คณะ สถาบัน/ส านัก ได้รับ
ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก  
   (4) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยประสานงานกับประธาน
เพ่ือลงนามหนังสือเชิญประชุม  และจัดส่งหนังสือเชิญทาง
อีเมลล์ Line Application  เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
ผู้ อ านวยการสถาบัน/ส านั ก เป็นไปตามข้ อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (5) วางแผนการจัดเตรียมห้องประชุมก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านักโดยจัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมส าหรับการใช้
งาน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น น้ าดื่ม อาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน  เพื่อให้ การประชุมราบรื่น ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการประชุม 
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เพื่อให้ การจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (9) วางแผนการออกประกาศคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา  เ รื่ อ ง  คุณสมบั ติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก  เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 
ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 
2560 
  (10) วางแผนการออกปฏิทิน แบบรับรองการ
สมัคร และแบบรับรองการเสนอชื่อ การสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพื่อให้ การด าเนินงาน
สรรหาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (11) วางแผนการ  จั ดท าหนั งสื อขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก  แจ้งไปยังคณะ สถาบันส านัก 
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะได้รับทราบ
ข้อมูลการสรรหาคณบดีอย่างทั่วถึง 
  (12) วางแผนการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติ ผู้ เ ข้ า รั บการสรรหาด า รงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพ่ือให้ เพื่อให้ การ
ด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเป็นไปตาม

  (6) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยจัดท า (ร่าง) 
ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน /ส านั ก  เพื่ อ ให้  การด า เนิ นการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (7) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันส านัก  โดยจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
จัดท าใบเซ็นต์ชื่อการประชุม ประสานกับประธานและ
คณะกรรมการ  เพื่ อ ให้  การด า เนิ นงานสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
และครบองค์ประชุม   
  (8) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม และแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศ ปฏิทิน ใบเสนอชื่อ เพื่อให้ การด าเนินงานจัด
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (9) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ในการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  และเสนอต่อเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และ
ประธาน ตรวจสอบทางอีเมลล์  เพื่อให้ การจัดท า
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2560 
  (13)วางแผนการจัดท าบันทึกเ พ่ือขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เข้ารับการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพื่อให้ การด าเนินการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
  (14)  วางแผนการจัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้
มีคุณสมบัติผู้ เข้ ารับการสรรหาด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และพิจารณาบุคคลที่มี
สิทธิ์หยั่งเสียงผู้ เข้ารับหารสรรหาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพื่อให้ การด าเนินการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  พ.ศ. 2560 
เป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
  (15) วางแผนการจัดท าบันทึกไปยังคณะ สถาบัน
ส านัก เพ่ือแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การสรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงเข้ารับการ 
สรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก  พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับฯ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

รายงานการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
  (10) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหาใน
การออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก  วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพื่อให ้
การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2560 
  (11) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาในการออกปฏิทิน แบบรับรองการสมัคร และแบบ
รับรองการเสนอชื่อ การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (12) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาในการจัดท าหนั งสือขอความอนุ เคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
แจ้งไปยังคณะ สถาบันส านัก เพื่อให้คณาจารย์และ
บุ คล ากร ในคณะได้ รั บทราบข้ อมู ลกา รสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก อย่างทั่วถึง 
  (13) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาในการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้า
รับการสรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
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ส านัก เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (14) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาในการจัดท าบันทึกเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านั ก  เพื่ อให้  การด า เนินการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ   
  (15)  วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาในการจัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก และพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิ์หยั่งเสียงผู้เข้ารับการ
สรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักเพื่อให้ 
การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   
พ.ศ .  2560  เป็ น ไปด้ วย เ รี ยบร้อย  ถู กต้ อ งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับฯ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  (16) วางแผนร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาในการจัดท าบันทึกไปยังคณะ สถาบันส านัก เพ่ือแจ้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพื่อให้ การด าเนินการ 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก พ.ศ. 2560 เป็นไป
ด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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  (17) วางแผนร่วมกับประธาน กรรมการ และ
เลขานุการ ในการจัดท าบันทึกเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบที่
ก าหนด  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ได้อย่างราบรื่น เรียบร้อย   

  2.2.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

 2.2.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  (1) วางแผน การด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไป
ราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยภายใน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ
มหาวิ ทยาลั ย แล ะบุ ค ล ากร ง านกิ จกา รสภ า
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้การขอ
อนุญาตไปราชการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
  (2) ร่วมวางแผน การบริหารงานกับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และผู้ปฏิบัติงานของงานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพ่ือก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  (3) วางแผน เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการขอ
อนุญาตการเดินทางไปราชการและเอกสารเบิกจ่าย
ในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 
(ระบบบัญชี 3 มิติ) เพื่อให้การขออนุญาตและการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (4) วางแผน เกี่ยวกับการยืมเงินส ารองจ่ายที่
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีในการเดินทางไป
ราชการกรณีฉุกเฉิน ของนายกสภามหาวิทยาลัย

  (1) วางแผน การจัดท าเอกสารไปราชการของนายกสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
ภายนอก/คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ /คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการให้
เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้การไป
ราชการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และทันเวลาที่
ก าหนด  
    (2) วางแผนการติดตามเรื่องการขออนุญาตไป
ราชการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่งานบริหารงาน
บุคคลว่าผู้บริหารได้ลงนามอนุญาตให้ไปราชการหรือไม่ 
เพื่อให้การไปราชการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ 
  (3) วางแผน และจัดระบบ การด าเนินการเกี่ยวกับ
การขออนุมัติไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ งภายในและภายนอก/
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/สภาคณาจารย์
และข้าราชการ /คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรงานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้การขอ
อนุญาตไปราชการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นไป
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และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (เงิน
ยืม )  เพื่ อให้การด า เนินงานเป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
  (5) วางแผนการเช่าเหมารถตู้เพ่ืออ านวยการ
ความสะดวกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่รถมหาวิทยาลัยไม่มี เพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 
  (6) วางแผน ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ใน
การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
   
 
   

ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ     
  (4) วางแผนเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลการขออนุญาต
และการเบิกจ่ายในระบบบริหารงานงบประมาณ 
การเงินและบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ ) เพื่อให้ การขอ
อนุญาตและการขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีระบบการควบคุมตรวจสอบที่ดีมีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
  (5) วางแผนเกี่ยวกับยืมเงินส ารองจ่ายที่ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีในการเดินทางไปราชการกรณีฉุกเฉิน 
ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (เงินยืม) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
  (6) วางแผนการด าเนินการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ งภายในและภายนอก/
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/สภาคณาจารย์
และข้าราชการ /คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรงานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2550 เพื่อให้การด าเนินการ
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการถูกต้องตามระเบียบ 
  (7) วางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายในการด าเนินการให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดแก่หน่วยงาน 
และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้การเบิกจ่าย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินคงคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 
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  (8) วางแผน ในการเช่าเหมารถตู้เพ่ืออ านวยการ
ความสะดวกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต้องการให้รถมหาวิทยาลัยไปรับแต่ เนื่องจากรถ
มหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องจ้างเหมารถตู้
และจัดท าเรื่องการเบิกจ่ายในการเช่าเหมารถตู้ เพื่อให้
กา รด า เ นิ น ก า ร เ ป็ น ไปด้ ว ยคว าม เ รี ยบ ร้ อ ย  มี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 
  (9) ร่วมวางแผน ตรวจสอบการขออนุญาต อนุมัติไป
ราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศของนายกสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
ภายนอก/คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ /คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
เพื่อให้การเดินทางไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ งภายในและภายนอก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์
และข้าราชการ และบุคลากรงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตาม
ระเบียบการปฏิบัติราชการ 

  2.2.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี    2.2.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
(1) ร่วมวางแผน เพ่ือหาแนวทางในการรวบรวม
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี โดยการรวบรวมจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให ้

(1) ร่วมวางแผน ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
ในการรวบรวมข้อมูลและจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการ 
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 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  (2)  ปฏิบัติการด้านการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อมูลโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างาน
ได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดและสามารถหาดูย้อนหลัง
ได ้
  (3)  ปฏิบัติการด้านการด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความความพึงพอใจในการใช้บริการของงาน
กิจการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อให้
หน่วยงานได้รับทราบความพึงพอใจในการให้บริการ 
และสามารถน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง             
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

 รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมในรอบ 1 ปี  เพื่อให้ 
ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
มารวบรวมเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
  (2) ร่วมวางแผน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็น แยกประเด็นและจัดท าร่างให้เลขานุการ
ตรวจสอบก่อนเสนอประธาน เพื่อให้ ร่างรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
  (3) ร่วมวางแผนการพิมพ์ การจัดท ารูปเล่มผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้  การ
ด าเนินงานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  
  (4)  ร่วมวางแผนด้านเก็บรวบรวมข้อมูลความความ
พึงพอใจในการใช้บริการของงานกิจการคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย โดยการศึกษารวบรวม ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อมูลสถิติโดย
วิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส ารวจ เป็นการเก็บ
รวบรวม เพื่อให้สามารถพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็ตมาตรฐานของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2.3 ด้านการประสานงาน 2.3 ด้านการประสานงาน 
  2 .3 .1  งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

2.3.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  

  (1) ประสานงานเบื้องต้นในการท างานร่วมกับ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และอธิการบดี 
เกี่ยวกับการด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วย

  (1) ประสานงานกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
แ ล ะอธิ ก า รบดี  ใ นก า รด า เ นิ น ก า ร ให้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 เพื่อให้
การด าเนินการให้ ได้มาซึ่ งคณะกรรมการบริหาร
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ความเรียบร้อย  
  (2)  ประสานงาน เบื้ องต้นกับผู้ อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และอธิการบดี  โดยสอบถาม
วัน เวลา และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การด าเนินการจัด
ประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) ประสานงานเบื้องต้นในการท างานร่วมกับ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และอธิการบดี  ใน
การจัดท าหนังสือเชิญประธานการประชุม และ
หนังสือให้คณะและหน่วยงานบันทึกเรื่องการเสนอ
วาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย
ตามที่ก าหนด  เพื่อให้การจัดประชุมด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่ก าหนด 
  (4) ประสานงานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป เกี่ยวกับการจัดท าบันทึกขอให้ห้องประชุม
ส าหรับจัดประชุมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือจัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อม
ส าหรับการจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
  (5) ประสานงานเบื้องต้นกับคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้บันทึกข้อความเสนอเรื่องการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยให้ส่งบันทึกเสนอเรื่องภายในเวลา
ที่ก าหนดที่งานบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การจัดท า
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  (6) ประสานงาน เบื้องต้นการท างานร่วมกับ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และอธิการบดี  

มหาวิทยาลัย  ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
  (2) ประสานงานกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
และอธิการบดี เกี่ยวกับการก าหนดปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจัดประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ ง ในวันอังคารสัปดาห์ที่  2 ของทุกเดือน 
เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบก าหนดการประชุม
ล่วงหน้าในแต่ละเดือน รวมทั้งกรรมการสามารถ
ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานของตนเองได้ง่ายขึ้น 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุมบรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
  (3) ประสานงานกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีใน
การเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  หรือ Applications Line หรือ Facebook 
เพื่อ แจ้งให้คณะ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
เป็น และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 
  (4) ให้ค าปรึกษา แนะน า กับคณะ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมว่าต้อง
ด าเนินการจัดท าบันทึกเพ่ือเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้การเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
รูปแบบ และทันตามเวลาที่ก าหนด 
  (5) ประสานงานการท างานกับงานบริหารงานทั่วไป
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เพ่ือจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และจัดท าเล่มเอกสารการ
ประชุม เพื่อให้ได้เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ครบถ้วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  (7)   ประสานงาน เบื้องต้นกับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีและอธิการบดี เพ่ือแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับกรรมการที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ครบถ้วน  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  (8) ประสานงานเบื้องต้นกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ในการจัดท าแจ้ง
มติการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
  
 
 
  

เกี่ยวกับการติดตามบันทึกการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาจัดท าระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้
การบันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามขั้นตอน 
และกระบวนการที่ก าหนด และท าให้การประชุมเกิดความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  (6) ประสานงานการท างานกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และอธิการบดี เพ่ือจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูลการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2562 เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และท า
เอกสารการประชุมมีความถูกต้อง และประหยัดเวลาใน
การด าเนินการประชุม 
  (7) ประสานงานการท างานเกี่ยวกับการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกับบุคลากรของแต่
ละคณะในการจัดประชุมโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับจัดการประชุมผ่านระบบ E-meeting มาใช้ใน
การจัดประชุม และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์เกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมของห้องประชุมให้พร้อมส าหรับ
การใช้งาน เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค การบันทึกเทปการประชุม และประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารเพ่ือจัดเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้
คณะกรรมการ เพื่อให้การประชุมด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และท าให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพ 
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  (8) ประสานงานกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
และรองอธิการบดีที่ดูแลงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการในการรจัดท าแจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยการการจด
บันทึกฉบับย่อมา การพิมพ์ประเด็นข้อเสนอแนะของ
กรรมการในคอมพิวเตอร์ การถอดเทปการประชุม พร้อมทั้ง
แจ้งมติการประชุมให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบ ในรูปแบบของ
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word และรูปแบบของ File 
สแกนเอกสาร PDF จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ 
Applications Line หรือ Facebook  เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องได้
รับทราบมติที่ประชุมการ เป็นการลดขั้นตอนการท างาน 
ช่วยให้ประหยัดเวลาในการจัดพิมพ์เอกสารท าให้การ
ด าเนินงานเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วน และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  (9) ชี้แจงให้รายละเอียดกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ของคณะเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดประชุม ทั้งในการ
จัดท าหนังสือเชิญประชุม การเตรียมเอกสารการประชุม 
การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
  (10) ให้ค าแนะน า และติดตามผลการด าเนินงานตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจาก
คณะ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ ทราบความ
คืบหน้าในการปฏิบัติ  ปัญหา อุปสรรค โดยรายงานให้ที่
ประชุมทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
  (11) ประสานงานการท างานกับบุคลากรของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF 
หรือ Applications Line หรือ Facebook ให้คณะกรรมการ
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ได้ศึกษาข้อมูลเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 7 วัน เพื่อใหง้านประชุมเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  (12) ประสานงานการจัดเก็บเอกสารแจ้งมติการ
ประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในรูปแบบซีดีรอม ไฟล์ข้อมูล  เพื่อให้ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และ
ง่ายต่อการสืบค้น 
  (13) ประสานงานการท างานกับเจ้าหน้าที่งานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพ่ือน าแจ้งมติการ
ประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูล 
เพื่อให้การด าเนินงานจัดประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถสืบค้นสารได้อย่างรวดเร็ว 
  (14) ประสานงานกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงาน
ประจ าปี เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบั ติ ง านตามคู่ มื อการปฏิบั ติ ง านการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลสามารถสืบค้นได้     

2.3.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 2.3.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
  (1) ประสานงานเบื้องต้น กับเจ้าหน้าที่คณะ /
ส านัก เกี่ยวกับขั้นตอนการรับ – ส่ง หนังสือราชการ
และการจัดพิมพ์หนังสือราชการทุกประเภท เพื่อให้
การด าเนินงานจัดท าหนังสือเป็นไปตามระบงาน 
และมีระยะเวลาในการตรวจสอบ 
  (2) แจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ
โต้ตอบเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดพิมพ์หนังสือให้
ถู กต้ อ งตามระ เบี ยบง านสารบรรณ เพื่ อ ให้ 

  (1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ/ส านัก  ในการรับ 
– ส่ง หนังสือราชการ และประสานงานเกี่ยวกับการ
จัดท าหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก เช่น 
หนังสือเชิญประชุม หนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือ
ขอบคุณ เป็นต้น โดยประสานขอรายละเอียดเนื้อหา
เบื้องต้นในการน ามาเป็นข้อมูลต้นเรื่องในการจัดพิมพ์
หนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ
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ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ รับูราบถึงวิธีการร่างพิมพ์หนังสือ
ราชการที่ถูกต้องตามหลักระเบียบงานสารบรรณ 
  (3) ประสานงานเบื้องต้นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบถึงขั้นตอนการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาว่าต้อง
ด าเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วในการพิจารณา 
  (4) ประสานงานเบื้องต้น ในการปฏิบัติงานสาร
บรรณ โดยให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพและท า
ให้บุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านงานสารบรรณเป็นอย่างดี 
  (5) แจ้งและก าหนดแนวทางร่วมกับผู้ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับลงทะเบียนรับหนังสือราชการ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการท างานและความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน เพื่อท าให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
  (6) แจ้ง รายละเอียด ข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ ยวกับเอกสาร แก่ผู้ ปฏิบัติ งานสารบรรณที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
  (7) ประสานงานกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ในด้านการส่ง
เอกสาร เพื่อสร้างคความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงาร ช่วยให้งานมีประบวนการที่ถูกต้อง 
และท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง รวดเร็ว 
    
 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
  (2) ให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดพิมพ์
หนังสือราชการกับคณะ/ส านัก และผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสาร
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 
พ.ศ. 2548  และข้อกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ลด
ความผิดพลาด  
  (3) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ/สถาบัน
เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือราชการที่มีการติดต่อไปมา
ระหว่างหน่วยงานภายในงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถจัดพิมพ์หนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  และ
ข้อกฎหมายอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
  (4) ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ด้านการจัดพิมพ์หนังสือ
ราชการทีถู่กต้อง แม่นย า การจัดรูปแบบหนังสือ การใช้
ขนาดตัวอักษร และเนื้อหาในการจัดพิมพ์ ตามระเบียบ
ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ว่ า ด้ ว ย ง า น ส า ร บ ร ร ณ           
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
และข้อกฎหมาย  และข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
  (5) ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือ
ราชการที่ดี การใช้ส านวน การใช้ค าที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยกรณ์ การเทียบเคียงความหมายของภาษากับ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การตรวจทาน ค าศัพท์
และค าส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้ รูปแบบภาษาทางราชการ
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ในหนังสือราชการมีความถูกต้อง  
  (5) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการในการพิจารณา
กลั่นกรองชั้นระดับความเร็วของหนังสือ โดยจ าแนก
ประเภทเป็น หนังสือด่ วน ด่วนที่สุด เพื่อให้การ
ด าเนินงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด   
  (6) ประสานงานกับคณะ สถาบัน/ส านัก เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานธุรการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจ า
สาขาวิชา เกี่ยวกับการส่งเอกสาร เพื่อให้การส่งเอกสาร
มีความรวดเร็ว  ถูกต้อง แม่นย า และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  (7) ให้ค าแนะน ากับเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ และ
ผู้ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร เรื่องเดิม/
ข้อเท็จจริงในการบันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุม
สภาวิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย   
  (8) ประสานงานกับบุคลากรที่ต้องการค้นหาเรื่องที่
ต้องการ โดยสอบถามรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการ
ค้นหา ผู้บันทึก เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
เพ่ือให้ งานสะดวกรวดเร็ว ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  
   (17) ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
กับคณะ ส านัก สถาบัน เกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.3.3  งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายใน
และภายนอก และเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  2.3.3  งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอก และเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  (1) แจ้ง ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ คณะ สถาบัน ส านัก   (1)   ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะสถาบัน/ส านัก 
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เกี่ยวกับ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถ
ท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดทันต่อเวลาที่
ก าหนด 
  (2) ให้รายละเอียด เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ
โต้ตอบเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดพิมพ์หนังสือให้
ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  และวิธีการ
จัดพิมพ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของคณะ สถาบัน/ส านัก 
เพื่อให้การจัดพิมพ์หนังสือราชการทั้งภายในและ
ภายนอกด าเนินการถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (3) ให้รายละเอียด เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ
ในส่วนของงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
เช่น แจ้งมติคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย  มี
ประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามท่ีก าหนด  
  (4) ให้รายละเอียด เกี่ยวกับการเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้
การด า เนิน งานเป็น ไปด้ วยความ เรี ยบร้อยมี
ประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  (5) ปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ เช่น 
หนังสือราชการภายในและภายนอก หนังสือเชิญ
ประชุม แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เอกสารต่าง ๆ โดยน าลงระบบ เพ่ือให้
การจัดเก็บเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดเก็บ
โดยวิธีการสแกนไฟล์ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สะดวกในการหาเอกสาร และประหยัดเวลาในการ
ค้นหา 

ในการจัดท าหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 
เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือขอความอนุเคระห์  
เป็นต้น  โดยประสานขอรายละเอียดเบื้องต้นเรื่องใน
การจั ด พิม พ์หนั งสื อราชการนั้ น  ๆ  เพื่ อ ให้การ
ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ 
ส านักนายกมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสยสถาน พ.ศ. 2554  
  (2)  แนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดพิมพ์หนังสือ
กับเจ้าหน้าที่ หัวหน้า ส านัก สถาบัน เกี่ยวกับการการ
จัดพิมพ์เอกสาร  โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  และข้อกฎหมายอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือทั้ง
ภายในและภายนอก ศึกษารูปแบบการจัดท าหนังสือ
ราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การด าเนินการ
จัดท าหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  
  (3) ให้ค าแนะน ากับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดพิม์
หนังสือราชการที่มีการติดต่อไปมาระหว่างหน่วยงาน
ภายมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
จัดพิมพ์หนังสือราชการได้อย่างถูกต้องระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  และข้อกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (4)  ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ด้านการจัดพิมพ์หนังสือ
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ให้ถูกต้อง แม่นย า การจัดรูปแบบหนังสือ เนื้อหาในการ
จัดพืมฑ์ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และข้อกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  ท างาน
สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (5)  ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการหลักการเขียนหนังสือ
ราชการที่ดี การใช้ส านวน การใช้ค าที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยกรณ์ การเทียบเคียงความหมายทางภาษากับ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การตรวจทาน ค าศัพท์ 
และค าส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งทัศนคติในด้านการตรงต่อ
เวลาและการทันเวลา เพื่อให้การจัดพิมพ์หนังสือมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามท่ีก าหนด  
  (6) ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการการจัดท ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ดี การ
จัดท าแจ้งมติการประชุมที่ดี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด  
  (7) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะในการ
จัดเก็บแอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อยตามหมวดหมู่ เช่น 
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หนังสือราชการ
ภายใน หนังสือราชภายนอก ต้นเรื่องระเบียบวาระการ
ประชุม เรื่องไปราชการ เรื่องการเบิกจ่ายการเดินทางไป
ราชการ  โดยการใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดท าทะเบียน
คุมเอกสาร เพื่อใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว
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ในการค้นหาเอกสาร ประหยัดเวลา 
 2.3.4 งานสรรหาคณบดี  2.3.4 งานสรรหาคณบดี 
  (1) ประสานงานเบื้องต้นร่วมกับประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี เกี่ยวกับการ
จัดท าเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี 
เพื่อให ้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   (2) ประสานงาน เบื้องต้นกับเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยในการเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2560 
  (3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ สถาบัน/ส านัก 
ในการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ไปคณะ สถาบัน/ส านัก ให้รับทราบ เพื่อให้ คณะ 
ส ถ า บั น / ส า นั ก  ไ ด้ รั บ ท ร า บ ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี  
   (4) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี เ พ่ือจั ดท าหนั งสื อ เชิญประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยประสานงานกับ
ประธานเพ่ือลงนามหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ การ
ด าเนินงานสรรหาคณบดี เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (5) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ โสต แม่บ้าน 
เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุมก่อนการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีโดยจัดเตรียมห้อง
ประชุมให้พร้อมส าหรับการใช้งาน จัดเตรียม
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น เพื่อให้ การประชุมราบรื่น 

  (1) ประสานงานการท างานร่วมกับประธานและ
เลขานุการเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการโดยการ
จัดท าร่างเอกสาร เช่น การด าเนินการจัดท าปฏิบัติการ
สรรหาคณบดี จัดท าร่างประกาศ หลักเกณฑ์ จัดท า
แบบฟอร์มใบสมัคร จัดท าแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ จัดท า
ระเบียบวาระการประชุม จัดท ารายงานการประชุม 
ประสานงานกับกรรมการ เพื่อให้การสรรหาคณบดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
   (2) ประสานงานกับประธานและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาคณบดี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และเจ้ง
เวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีไปยัง
คณะ/สถาบัน/ส านัก ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร 
PDF ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ Aplications 
Line เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
    (3) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาคณบดีเพ่ือจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี โดยประสานงานกับประธานเพ่ือลงนาม
หนังสือเชิญประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญไปยังคณะ 
หนังสือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ Applications 
Line หรือ Face book  เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
คณบดี เป็ นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 และถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
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ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการ
ประชุม 
  (6) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาคณบดีในการ จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
โดยจัดท า (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การ
สรรหาคณบดี  เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี
เ ป็ น ไปต ามข้ อบั ง คั บ มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560   
  (7) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาและประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีในการ
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยจัดท า
ระเบียบวาระการประชุม จัดท าใบเซ็นต์ชื่อการ
ประชุม ประสานกับประธานและคณะกรรมการ 
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2560 และครบองค์ประชุม   
   (8) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี เ พ่ือจั ดท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี  และ เสนอต่ อ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีและประธาน 
ตรวจสอบ เพื่อให้ การจัดท ารายงานการประชุม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (9) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาและประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือออก
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา  เ รื่ อ ง  คุณสมบั ติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี เพื่อให้ การ
ด าเนินงานสรรหาคณบดี เป็น ไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  (5) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โสต แม่บ้าน เกี่ยวกับการ
จัดเตรียมห้องประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดีโดยจัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมส าหรับการใช้
งาน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น เพื่อให้ การ
ด าเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปอย่างราบรื่น ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการประชุม 
  (6) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีในการ จัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยจัดท า 
(ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การสรรหาคณบดี 
และด าเนินการส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารต่าง  ๆ
ไปให้ประธานและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาล่วงหน้า
ผ่านช่องทาง E - mail Aplications Line หรือ Face book  
เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 และถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  (7) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และประธ านคณะกรรมการ ในการจั ดประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยจัดท าระเบียบวาระ
การประชุม จัดท าใบเซ็นต์ชื่อการประชุม และแจ้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมให้รับทราบก่อนวันประชุมล่วงหน้าเป็น
เวลา 1 วัน  เพื่อให ้การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2560 และครบองค์ประชุม   
   (8) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีเพ่ือจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรร
หาคณบดี และเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีและประธาน ตรวจสอบ ช่องทาง E-mail 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (10) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือออก
ปฏิทิน แบบรับรองการสมัคร และแบบรับรองการ
เสนอชื่อ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2560 
  (11) ประธานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ สถาบัน/
ส านั ก เ พ่ือจั ดท าหนั งสื อขอความอนุ เคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี แจ้งไปยังคณะ 
สถาบันส านัก เพื่อใหค้ณาจารย์และบุคลากรในคณะ
ได้รับทราบข้อมูลการสรรหาคณบดีอย่างทั่วถึง 
   (12) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือจัดท า 
(ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรร
หาด ารงต าตแหน่งคณบดี และพิจารณาบุคคลที่มี
สิทธิ์หยั่งเสียงผู้ เข้ารับหารสรรหาด ารงต าแหน่ง
คณบดี  เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2 5 6 0  เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย เ รี ย บ ร้ อ ย  ถู ก ต้ อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับฯ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
   
 
 
 
 
 

Aplications Line เพื่อให้ การจัดท ารายงานการ
ประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (9) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดี เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
คณบดี เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (10) ประสานงานกับ เลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาและประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือออก
ปฏิทิน แบบรับรองการสมัคร และแบบรับรองการเสนอ
ชื่อ การสรรหาคณบดี เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
คณบดี เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  (11) ประธานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ สถาบัน/ส านัก
เพ่ือจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
การออกประกาศ ปฏิทิน  ใบสมัคร ใบเสนอชื่อการ 
สรรหาคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผ่านช่องทาง E-
mail Aplications Line หรือ Face book  แจ้งไปยัง
คณะ สถาบันส านัก เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรใน
คณะได้รับทราบข้อมูลการสรรหาคณบดีอย่างทั่วถึง 
และถู กต้ อ งตามข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
   (12) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาและประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือจัดท า (ร่าง) 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารง
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ต าแหน่งคณบดี และพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิ์หยั่งเสียงผู้
เข้ารับหารสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  เพื่อให้ การ
ด าเนินการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วย
เรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
    (13) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ สถาบัน/ส านัก 
จัดท าบันทึกไปยังคณะ สถาบันส านัก เพ่ือแจ้งประกาศ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่ง
คณบดี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงเข้ารับการ
สรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการ
จัดท าข้อมูลในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF 
โดยด าเนินการจัดส่งหนังสือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรือ Applications Line หรือ Face  book แจ้งให้
คณะได้รับทราบ เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี 
พ .ศ .  2560  เป็ น ไปด้ วย เ รี ยบร้อย  ถู กต้ อ งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับฯ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  (14) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเพ่ือจัดท าบันทึกเพ่ือ
เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เสนอไปยัง
นายกสภามหาวิทยาลัย (ผ่านอธิการบดี) เพื่อให้ การ
ด าเนินการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วย
เรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2.3.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 2.3.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
  (1) ประสานงานร่วมกับประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินการมีข้อมูลประกอบที่ครบถ้วน

  (1) ประสานงานการท างานร่วมกับประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก เกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร เช่น ปฏิทินการสรร
หาคณบดี จัดท าร่างประกาศ หลักเกณฑ์ จัดท าแบบฟอร์ม
ใบสมัคร จัดท าแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ จัดท าระเบียบวาระ
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ตรงตามที่ก าหนดและเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
   (2) ประสานงานกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัยใน
การเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ สถาบัน/ส านัก 
ในการแจ้งค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ไปคณะ สถาบัน/ส านัก 
ให้รับทราบ เพื่อให้ คณะ สถาบัน/ส านัก ได้รับ
ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก 
   (4) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพ่ือจัดท าหนังสือ
เชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก โดยประสานงานกับประธานเพ่ือลง
นามหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ การด าเนินงาน 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่ า ด้ ว ย  คุ ณ ส ม บั ติ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ส ร ร ห า
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (5) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ โสต แม่บ้าน 
เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุมก่อนการประชุม

การประชุม จัดท ารายงานการประชุม ประสานงานกับ
กรรมการ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2560 และให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป 
   (2 )  ประสานงานกับผู้ อ านวยการส านั ก งาน
อธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม เพื่อให้ การ
ด าเนินงานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2560 
  (3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ สถาบัน/ส านัก ใน
การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก โดยผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดท าข้อมูล
ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF โดยด าเนินการ
จัดส่ งหนั งสือทางจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์   หรือ 
Applications Line sหรือ Face book  แจ้งให้คณะได้
รับทราบ เพื่อให ้คณะ สถาบัน/ส านัก ได้รับทราบค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
   (4) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพ่ือจัดท าหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
โดยประสานงานกับประธานเพ่ือลงนามหนังสือเชิญประชุม 
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คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
โดยจัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 
จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น เพื่อให้ การ
ประชุมราบรื่น ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดปัญหา
ขณะด าเนินการประชุม 
  (6) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในการ จัดท า
ระเบียบวาระการประชุม โดยจัดท า (ร่าง) ประกาศ 
ปฏิทิน แบบเสนอชื่อ การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก เพื่อให้ การด าเนินการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ  
(7) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาและประธานคณะกรรมการในการจัดประชุม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
โดยจัดท าระเบียบวาระการประชุม จัดท าใบ
เซ็นต์ชื่อการประชุม ประสานกับประธานและ
คณะกรรมการ  เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ 
และครบองค์ประชุม   
   (8) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี เ พ่ือจั ดท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
และเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และประธาน ตรวจสอบ 
เพื่อให้ การจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (9) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาและประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือออก
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

และจัดส่งหนังสือเชิญไปยังคณะ หนังสือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  หรือ Aplications Line หรือ Face book  
เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (5) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โสต แม่บ้าน เกี่ยวกับการ
จัดเตรียมห้องประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยจัดเตรียมห้องประชุมให้
พร้อมส าหรับการใช้งาน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้น เพื่อให้  การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก เป็นไปอย่างราบรื่น ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการประชุม 
  (6) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในการ จัดท าระเบียบวาระ
การประชุม โดยจัดท า (ร่าง) ประกาศ ปฏิทิน แบบ
เสนอชื่อ การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และ
ด าเนินการส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร 
ต่าง ๆ ไปให้ประธานและคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาล่วงหน้าผ่านช่องทาง E-mail Aplications Line 
หรือ Face book  เพื่อให้ การด าเนินการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
และถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547  
  (7) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา



57 

 

 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ 
  (10) ประสานงาน เบื้ อ งต้ นกับ เลขานุ การ
คณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการ
สรรหาเพ่ือออกปฏิทิน แบบรับรองการสมัคร และ
แบบรับรองการเสนอชื่อ การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้อบังคับ 
  (11) ประสานงานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่คณะ 
สถาบัน/ส านักเพ่ือจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก  แจ้ ง ไปยั งคณะ สถาบันส านั ก  เพื่ อ ให้
คณาจารย์และบุคลากรในคณะได้รับทราบข้อมูลการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก อย่างทั่วถึง 
   (12) ประสานงาน เบื้ องต้นกับ เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อจัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าตแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก และพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิ์หยั่งเสียง
ผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  เพื่อให้ 
การด าเนินการสรรหา เป็นไปด้วยเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
   

และประธ านคณะกรรมการ ในการจั ดประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดย
จัดท าระเบียบวาระการประชุม จัดท าใบเซ็นชื่อการ
ประชุม และแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมให้รับทราบก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 วัน  เพื่อให้ การด าเนินงาน
สรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 และครบองค์ประชุม   
   (8) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีเพ่ือจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรร
หาคณบดี และเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีและประธาน ตรวจสอบ ช่องทาง E-mail 
Applications Line เพื่อให้ การจัดท ารายงานการ
ประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (9) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้ อ านวยการ
สถาบัน/ส านักเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (10) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาและประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือออกปฏิทิน 
ใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/



58 

 

 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ส านัก เพื่อให้ การด าเนินงานสรรหาผู้ อ านวยการ
สถาบัน/ส านักเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
  (11) ประธานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ สถาบัน/ส านัก
เพ่ือจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
การออกประกาศ ปฏิทิน  ใบสมัคร ใบเสนอชื่อการสรร
หาคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผ่านช่องทาง E-mail 
Applications Line หรือ Face book  แจ้งไปยังคณะ 
สถาบันส านัก เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะได้
รับทราบข้อมูลการสรรหาอย่างทั่วถึง และถูกต้องตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2560 
   (12) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ 
สรรหาและประธานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือจัดท า 
(ร่าง) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้ เข้ารับการสรรหา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และพิจารณา
บุคคลที่มีสิทธิ์หยั่ ง เสียงผู้ เข้ารับหารสรรหาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพื่อให้ การ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไป
ด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
    (13) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ สถาบัน/ส านัก 
จัดท าบันทึกไปยังคณะ สถาบันส านัก เพ่ือแจ้งประกาศ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
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หยั่ ง เสียงเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดท าข้อมูลในรูปแบบของ File 
สแกนเอกสาร PDF โดยด าเนินการจัดส่งหนังสือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ Applications Line หรือ 
Face  book แจ้งให้คณะได้รับทราบ เพื่อให้ การ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เป็นไป
ด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับฯ ที่เก่ียวข้อง 
  (14) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเพ่ือจัดท าบันทึกเพ่ือ
เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เสนอไปยัง
นายกสภามหาวิทยาลัย (ผ่านอธิการบดี) เพื่อให้ การ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไป
ด้วยเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับฯ ที่เก่ียวข้อง 

 2.3.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

 2.3.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  (1) ประสานงานเบื้องต้นในการขออนุญาต อนุมัติให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ทราบถึงวิธีการเขียนแบบฟอร์มการขออนุญาตไป
ราชการ การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้
ถูกต้อง เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตไปราชการ เกิดระบบการปฏิบัติงานที่ดี 
  (2) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
เพ่ือแจ้งขั้นตอนและวิธีการ การขออนุญาตไป
ราชการ  อนุมัติ  เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ง านบุคคล
ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วในการด าเนินการ 
  (3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ ใน
การเดินทางไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  เพื่อให้การไปราชการ

  (1) ให้ค าแนะน า กับบุคลากรของงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลพร้อมจัดเตรียม
เอกสารประกอบการขออนุญาตไปราชการ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน ากับ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองในการ
จัดท าเอกสารการเดินทางไปราชการได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  (2) ประสานงาน กับหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดส่ง
เอกสารเพ่ิมเติม หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเอกสาร 
เช่นจัดส่งเอกสารทางอีเมลล์ หรือประสานงานทาง
โทรศัพท์ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย  ถูกต้อง  และเป็น ไปตามระยะเวลาที่
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ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการชุดต่าง ๆ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบการ
ปฏิบัติราชการ  
  

มหาวิทยาลัยก านด และยังเป็นการลดขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน 
  (3) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้รับผิดชอบเพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบและ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจพิจารณาด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปอาจจะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล
ในการขออนุญาต อนุมัติไปราชการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยภายใน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร
มหาวิทยาลัยและบุคลากรงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 

  2.3.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี    2.3.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
  (1) ประสานงาน ส ารวจข้อมูลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลมาด าเนินการ  
  (2) ประสานงาน รวบรวม ข้อมูล สถิติ เพ่ือน ามา
จัดท าเป็นข้อมูลโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
ร า ย ง านการประชุ ม คณะกร รมกา รบริ ห า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การแจ้งมติการ
ประชุม ฯลฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้ส าเร็จ
ลุล่วงตามท่ีก าหนดและสามารถหาดูย้อนหลังได้ 
  (3) แจ้งรายการผลการจัดท ารายงานประจ าปี ให้
คณะ/ส านัก/สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อทราบเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลและเผยแพร่ต่อไป  

  (1) ประสานงานการท างานร่วมกับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ ของคณะเพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการ
ประชุมตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตามค าสั่งที่ 15/2562 เรื่องแต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา  ตามอ านาจหน้ าที่ ของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการจัดรูปเล่มเพ่ือ
เผยแพร่ต่อไป เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหา และ
พัฒนางานจากผลการด าเนินงานจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้บรรลตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด   
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  (2) ประสานงานกับท างานร่วมกับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีและเจ้าหน้าที่ของคณะในการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาจัดท าเป็น
ข้อมูลโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าข้อมูลลง
ระบบ E-meeting น าลง เว็บ ไซต์ของงานกิจการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสแกนเก็บเป็นไฟล์ 
PDF เพื่อให้ เกิดความร่วมมือ เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
จากผลการด าเนินงานจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยั ลย ให้บรรลตาม เป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตาที่ก าหนด  และสามารถหาดูย้อนหลังได้ 
  (3) ประสานกับเจ้าหน้าที่คณะ/ส านัก/สถาบันในการ
รับทราบรายงานประจ าปี โดยมอบเล่มรายงานประจ าปี
หรือช่องทางส าหรับการเข้าถึงข้อมูลรายงาน เพื่อให้
หน่วยงานคณะ/ส านัก/สถาบันทราบและเป็นข้อมูลใน
การบริหารต่อไป  
  (4) ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการด้านเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการศึกษารวบรวม ค้นคว้า  วิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อมูลสถิติโดยวิธีการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส ารวจ เพื่อท าให้พัฒนา
แนวทางวิธีการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นท าให้เกิดความร่วมมือของทุกส่วน 

 2.4 ด้านการบริการ  2.4 ด้านการบริการ 
 2.4.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  

  2.4.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
(ก.บ.)  

  (1) ให้บริการสืบค้นข้อมูลการแจ้งมติการประชุม   (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการด าเนินการให้
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และ
ส าเนาการแจ้งมติการประชุม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้แก่
คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบข้อมูล 
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  (2) อ านวยความสะดวกส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  (3) ให้บริการในเรื่องการเตรียมห้องประชุม 
เครื่องดื่มให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกิดความ
ประทับใจต่อมหาวิทยาลัย 
 
 

ได้มาซึ่ งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ คณาจารย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใหค้ณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการเ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2562 
  (2) ชี้แจงและตอบปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ 
คณาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก าหนดการ
จัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในเรื่องการแนบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การเขียนเรื่องเดิมข้อเท็จจริง ของเรื่องนั้น และเอกสารที่
ใช้ประกอบการประชุม รูปแบบการเสนอระเบียบวาระ
เข้าที่ประชุม การส่งตัวแทนเพ่ือน ามาเสนอวาระ 
เพื่อให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการน าเสนอระเบียบวาระการประชุมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   (3) ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เกี่ยวกับเอกสาร
กาประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และหาก
คณะกรรมการท่านใดต้องการเล่มเอกสารการประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะด าเนินการถ่ายเอกสารเพ่ือ
จัดท ารูปเล่ม และคณะกรรมการสามารถเข้าไปพิจารณา
เอกสารในระบบ E-meeting คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ข้อมูลการประชุมล่ วงหน้ าก่อนวันประชุม  รวมทั้ ง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ในเรื่องการใช้
ห้องประชุม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องเสียง ไมโคโฟน 
และประสานงานกับแม่บ้านเพ่ือจัดเตรียมน้ าดื่มให้กับ
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ค ณ ะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกิดความประทับใจ
และคณะกรรมการสามารถเปิดพิจารณาข้อมูลก่อนวัน
ประชุ ม ท าให้ การประชุมเกิ ดประสิทธิ ภาพ และ
ประหยัดเวลาในการประชุม  
  (4) ให้บริการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปใน
ระบบ E-meeting และส่งเอกสารในรูปแบบของ File 
สแกนเอกสาร PDF  หรือ Applications Line หรือ 
Facebook เพื่อให้การประชุมด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  (5) ให้บริการจัดส่งแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ คณาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยว
ในรูปแบบของของ File สแกนเอกสาร PDF Microsoft 
Word โดยจัดส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ 
Applications Line หรือ Facebook และบริการ
ส าเนาเอกสารให้กับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เ พื่ อ ใ ห้ ก า รด า เ นิ น ก า รป ร ะชุ ม เ ป็ น ไ ป อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท างาน และสามารถ
ปฏิบัติตามมติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
  (6) ให้บริการ โดยการจัดท าข้อมูล การแจ้งมติการ
ประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยัลย ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF  
ในลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.aru.ac.th  เ พ่ือ
บริการกับเจ้าหน้าที่คณะ คณาจารย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูล และท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  (8) ให้บริการเกี่ยวกับการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายงาน

http://www.aru.ac.th/
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ประจ าปี  เพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในการประชุม เพื่อให้คณะ
และหน่วยงานได้น าคู่มือการปฏิบัติงาน และรายงาน
ประจ าปี ไปใช้ประโยชน์ได้ และสามารถด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามคู่มือได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  2.4.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ   2.4.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
  (1) ให้บริการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือราชการ
ภายในและภายนอก เช่น จดหมายราชการ ค าสั่ง 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ บันทึกข้อความ แก่
บุ คล ากร ง านกิ จ กา ร สภามหาวิ ทยาลั ย แล ะ
คณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ งานส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์    
  (2) ใหบ้ริการ ในการสืบค้นหนังสือราชการภายใน
และภายนอก ด้วยระบบสารบรรณ เพื่อให้ผู้ร้องขอ
ได้รับความสะดวกและสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว 
ทันเวลา บรรลุวัตถุประสงค์    
  (3) ให้บริการเกี่ยวกับการส าเนาเอกสารให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ โดยการถ่ายเอกสาร
และการท า Copy Print ส าหรับการถ่ายเอกสารใช้
กับการส าเนาเอกสารให้กับหน่วยงานและผู้ที่มาขอ
เอกสาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง 
    
 

  (1)ให้ค าแนะน ากับ เจ้ าหน้าที่ งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ในการจัดพิมพ์หนังสือ
ราชการภายในและภายนอก ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ บันทึกข้อความ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถจัดพิมพ์หนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
  (2) ให้กับปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลประกอบด้วย วันที่รับ
หนังสือ  ล าดับที่ เลขที่ประทับการส่งจากหน่วยงาน
ภายนอก-ภายใน ชื่อหน่วยงาน เรื่อง และการสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชา  เพื่อให้งานรับ-ส่งหนังสือราชการมี
การจัดระบบการควบคุมที่ดี สามารถค้นหาข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และสามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ ท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ 
  (3) แนะน าและชี้แจง เรื่องการลงรับหนังสือราชการ
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ เพื่อให้สะดวกและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นการประหยัดเวลาในการค้นหาทันต่อการ
ด าเนินงาน 
   (4) แนะน าเรื่องการเกษียณหนังสือราชการให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิเคราะห์ เนื้อหาและ
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รายละเอียดของหนังสือราชการแต่ละประเภท เพ่ือเป็น
การสร้างความรู้ ความเข้าใจก่อนที่จะด าเนินการสรุป
ประเด็นใจความส าคัญของหนังสือราชการ เพื่อให้
ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และติดตามการด าเนินงาน
จากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารได้มอบหมาย และรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบผลการปฏิบัติตาม
ข้อสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 
  (5) ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ระดับ
คณะในการเสนอหนังสือราชการเพ่ือให้ผู้บริหาร
พิจารณา โดยต้องตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้อง 
ความครบถ้วนของหนังสือ ระดับชั้นความเร็วของ
หนังสือ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
  (6) ให้บริการสืบค้นเอกสารและหนังสือราชการ 
ทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบรวมทั้งสามารถ
จัดท าส าเนาเอกสาร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลถูกต้อง  
  (7) ให้บริการจัดส่ งหนังสือราชการที่ผู้ บริหาร
พิจารณาสั่งการแล้วให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุ รการ 
คณาจารย์  และผู้ เกี่ ยวข้อง ในรูปแบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง Application Line กลุ่มงาน
สารบรรณ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และด าเนินการ
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อให้การปฏิบัติงานและติดตา
มาเพ่ือควบคุมก ากับตามระยะเวลาเกิดประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามระเบียบงานสรรบรรณที่ก าหนด 
  (8) ให้บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือราชการ เช่น 
หนังสือราชการต่าง ๆ  กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ร้องขอได้ความรับ
สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ตามท่ีก าหนด 
  (9) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
ระดับคณะและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดูแลการจัดเก็บ
เอกสารทางราชการ โดยแนะน าให้สแกนในรูปแบบ 
PDF เก็บไว้ในระบบงานสรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่ง
ประเภทหนังสือออกเป็น หนังสือภายนอกรับ หนังสือ
ภายในรับ หนังสือภายในส่ง จดหมายส่งออก ค าสั่ง 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เมื่อมีผู้ต้องการข้อมูลเพ่ือ
ใช้ อ้างอิง  และเป็นหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถค้นหาได้ทันเวลาที่ก าหนด เพื่อให้ 
งานเกิดประสิทธิภาพและสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
ท าให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  2.4.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอก และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  2.4.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอก และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  (1) ให้บริการจัดพิมพ์หนังสือราชการภายใน 
หนังสือราชการภายนอก  หนังสือราชการต่าง ๆ 
ให้ แก่ผู้ อ านวยการส านั กงานอธิการบดี  รอง
อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อให้การ
ด า เนินงานเป็น ไปด้ วยความเรี ยบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
  (2) ให้ค าปรึกษากับคณาจารย์และบุคลากรของ
คณะ เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือ
ราชการภายใน และหนังสือราชการภายนอก 
เอกสารต่างๆ เช่น การแจ้งมติการประชุม เพื่อให้ 
คณาจารย์และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการจัดพิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณ เพื่อให้ หนังสือราชการทั้งภายในและ
ภายนอกด าเนินการถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (3)  ให้บริการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือในส่วน

  (1)   ให้ค าแนะน า ในการจัดพิมพ์หนังสือราชการทั้ง
ภายในและภายนอก หนังสือราชการต่างๆ  เช่น 
หนังสือเชิญประชุม หนังสือขอความอนุเคระห์ และ
หนังสือต่างๆ เป็นต้น โดยประสานขอรายละเอียด
เบื้องต้นเรื่องในการจัดพิมพ์หนังสือราชการนั้น ๆ 
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดพิมพ์หนังสือให้ถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสยสถาน พ.ศ. 2554  
  (2)  ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า ตอบปัญหาหรือ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในความผิดชอบกับ
คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดท าหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ลดความผิดพลาดที่
จะเกิดขึ้นและเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
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ของงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น 
แจ้ ง มติ คณะกรรมการ  รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย  มี
ประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามท่ีก าหนด  
  (4) ให้บริการเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
  
  
 

  (3) ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า เกี่ยวกับการจัดพิม์
หนังสืออราชการที่มีการติดต่อไปมาระหว่างหน่วยงาน
ภายมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
จัดพิมพ์หนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ว่ า ด้ ว ย ง า น ส า ร บ ร ร ณ           
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  
และข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (4)  ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ด้านการจัดพิมพ์หนังสือ
ให้ถูกต้อง แม่นย า การจัดรูปแบบหนังสือ เนื้อหาในการ
จัดพมิพ์ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2548  และข้อกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้ส าเร็จ
ลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (5)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการหลักการเขียนหนังสือ
ราชการที่ดี การใช้ส านวน การใช้ค าที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยกรณ์ การเทียบเคียงความหมายทางภาษากับ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การตรวจทาน ค าศัพท์ 
และค าส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งทัศนคติในด้านการตรงต่อ
เวลาและการทันเวลา เพื่อให้การจัดพิมพ์หนังสือมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่
ก าหนด  
  (6) ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการการจัดท ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ดี การ
จัดท าแจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ดี การน าข้อมูลลงระบบ E-meeting  
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เพื่อให้เกิดความรัดกุม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามท่ีก าหนด  

  2.4.4 งานสรรหาคณบดี    2.4.4 งานสรรหาคณบดี  
  (1) ให้บริการสืบค้นข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี  โดยเตรียม
ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี เช่น 
ปฏิทินการสรรหา ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหา 
ใบสมัคร ใบเสนอชื่อ  เพื่อให้ การด าเนินการสรรหา
คณบดีเกิดประสิทธิภาพ  
  (2) ให้บริการในการส าเนาเอกสารใบสมัคร ใบ
เสนอชื่อ ปฏิทิน ในการสรรหาคณบดี และส่งไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆเพ่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ การ
ด าเนินการสรรหาคณบดีมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามข้อบังคับ  
  (3) ให้บริการรับ – ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณี
ผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่อ ในการสรรหาคณบดี เพื่อรับ
เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและน าไปด าเนินการต่อ  
 

  (1) ให้ค าปรึกษาและตอบปัญหารวมถึงชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ให้กับบุคลากรของ
คณะ โดยการจัดท าร่างเอกสาร ดังนี้ ปฏิทินการสรรหา 
คณบดี ประกาศหลักเกณฑ์ ร่างแบบฟอร์มใบสมัคร ร่าง
แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี 
ร่างรูปแบบเอกสารการประชุม และจัดท ารายงานการ
ประชุม  เพื่ อ ให้มีความรู้  ความเข้ า ใจ  สามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิ จ ขอ ง ง านกิ จ กา รสภ ามหาวิ ท ยาลั ย แล ะ
คณะกรรมการ  ให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสรร
หาคณบดี ท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด   
  (2) ให้บริการแนะน าตรวจสอบ ในการรับ - ส่ง
เอกสารการสมัคร/การเสนอชื่อ เพื่อรวบรวมเสนอต่อ
กรรมการด าเนินการต่อไป  
  (3) ให้บริการ สืบค้นข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลทั้ ง
รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ เช่น การน าข้อมูลลง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

2.4.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 2.4.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
  (1) ให้บริการสืบค้นข้อมูลการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการเกี่ยวกับการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยเตรียมข้อมูลการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/

  (1) ให้ค าปรึกษาและตอบปัญหารวมถึงชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ให้กับบุคลากรของคณะ โดยการจัดท าร่างเอกสาร ดังนี้ 
ปฏิทินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประกาศ
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ส านัก เช่น ปฏิทินการสรรหา ประกาศ หลักเกณฑ์
การสรรหา  เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนั บ สนุ นภ ารกิ จ ใ นก ารด า เ นิ น กา ร ส ร รห า
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มีข้อมูลประกอบที่
ครบถ้วนตรงตามที่ก าหนดและเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง และทันเวลาตามก าหนด  
  (2) ให้บริการสืบค้นข้อมูลการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการเกี่ยวกับการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยเตรียมข้อมูลการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก เช่น จัดท าปฏิทินการสรรหา ประกาศ 
หลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
  (3) ให้บริการรับ – ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณี
ผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่อ ในการสรรหา เพื่อรับเอกสารให้
ถูกต้องครบถ้วนและน าไปด าเนินการต่อ 

หลักเกณฑ์ ร่างแบบฟอร์มใบสมัคร ร่างแบบฟอร์มการ
เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก ร่างรูปแบบเอกสารการประชุม และจัดท า
รายงานการประชุม เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก สามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ  
พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
   (2) ให้บริการ สืบค้นข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลทั้ง
รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ เช่น การน าข้อมูลลง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

  2.4.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  2.4.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  (1) ให้บริการเกี่ยวกับการส าเนาเอกสารเรื่องไป
ราชการของคณะกรมการ และส าเนาระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่งของสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อใหป้ระหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย 
  (2) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเอกสารประเภท 
ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารงานบุคคลโดยจัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสาร 
เพื่อให้คณะและหน่วยงานสามารถสืบค้นข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  (2) พัฒนาการจัดท าแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมการชุดต่างๆ  โดยรวบรวม
เอกสารเดินทางไปราชการ เอกสารเบิกจ่าย เพื่อให ้บริการ
แก่คณะ หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งรูปแบบเอกสารและ
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ไฟล์ข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร 
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  2.4.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   2.4.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
  (1) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือน ามาจัดรายงาน
ผลการด า เนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี  โดยประสานงานกับ
บุคลากรของคณะและผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีในการสร้างความรู้  ความเข้าใจเพ่ือ
ก าหนดการด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
จากมติที่ประชุม เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  (2)  ให้บริการ ข้อมูล ได้แก่ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย  มี
ประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามท่ีก าหนดและสามารถหาดูย้อนหลังได้ 
 

  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า กับผู้รับบริการ ในการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี  โดยการรวบรวม
ข้อมูลจากรายงานการประชุมตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ งที่ 
15 /2562  เ รื่ อ ง  แต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริ หา ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการจัด
รูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย  
www.councils.ac.th เพื่อให้ เกิดความร่วมมือ เกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในการวางแผนแก้ไข
ปัญหา และพัฒนางานจากผลการด าเนินงานจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยัลยให้บรรลตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาที่ก าหนด   
  (2) ให้ค าแนะน าและปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของคณะ
ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาจัดท า
เป็นข้อมูลโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น และน า
ข้อมูลลงระบบ E-meeting น าลงเว็บไซต์ของงาน
กิจการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสแกนเก็บ
เป็นไฟล์ PDF   เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหา และ
พัฒนางานจากผลการด าเนินงานจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยั ลยให้บรรลตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาที่ก าหนด  และสามารถหาดู
ย้อนหลังได ้

http://www.councils.ac.th/
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 ส่วนที่ 3  วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 
3.1 คุณภาพของงาน 3.1 คุณภาพของงาน 

  3.1.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

  3.1.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

  (1) ปฏิบัติการรวบรวมเอกสารและข้อบังคับในการจัดท า 
(ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่าง) 
เพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2562 
โดยจัดท ารูปแบบ ร่างค าสั่งและเสนอให้อธิการบดีเป็น 
ผู้ลงนามให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันตาม
ก าหนดเวลา 

  (1) ร่วมวางแผน กับผู้อ านวยการส านังกานอธิการบดีและ
อธิการบดีการ เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยตามข้ อบั งคั บ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา  ว่ าด้ วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2562 เพื่อให้
คณะสามารถด าเนินการให้ได้ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  (2) ตรวจสอบและด าเนินการจัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยใช้ระยะเวลา 10-15 นาที เพ่ือให้การ
แต่งตั้งคณะกรรมการรบริหารมหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  ทันเวลา เป็นไปตามตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2562 และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
  (3) ร่วมวางแผน  การจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตาม
ข้อบังคับ และก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย การเป็นเวลา 1 ปี โดยก าหนดการ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของ
ทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้
รับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือน 
สามารถตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานของตนเองได้ ท า
ให้การนัดหมายการประชุมไม่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งส่งผลให้
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คณะกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อม
เพรียงกัน เ พ่ือให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
  (4) ก าหนดวางแผนการท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  การท าหนังสือให้
เสนอระเบียบวาระการประชุม จากเดิมใช้เวลา 30 นาที  
แต่ตอนนี้ใช้ระยะเวลา 10-15 นาที โดยด าเนินการ
สแกนหนังสือการเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย หนังสือเชิญประธานการประชุม 
กรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชุม ใน
รูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF จัดส่งหนังสือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ Applications Line หรือ 
Facebook และน าข้อมูลลงระบบ E-meetung แจ้งให้
คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือให้การจัด
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลาที่
ก าหนด 

  (2)  ด า เนินการจัด เตรี ยมข้ อมูลการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ท าหนังสือ
เชิญอธิการบดีเป็นประธานการประชุม และเชิญ
คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ประชุม พร้อมทั้งจัดท าบันทึกข้อความให้คณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าบันทึกการเสนอ
ระเบียบวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้การจัดท า
เ อ ก ส า ร ป ร ะกอบ ร ะ เบี ย บ ว า ร ะก า รป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่ก าหนด 

  (1) ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
การประชุมมีความพร้อมและเป็นไปตามกระบวนการ
น าเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุม และเอกสารการ
ประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ
วาระการประชุม และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมให้กับคณะกรรมการได้
พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน โดย
น าข้อมูลลงระบบ E-meeting เพ่ือให้การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และท าให้
คณะกรรมการได้รับรู้ระเบียบวาระก่อนการประชุม
ล่วงหน้า 
  (2) จัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม 
จ านวน 6 วาระ ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
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ประธานแจ้งที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุม ระเบียบวาระที่  4 เรื่ องขอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบจาก
หน่วยงาน  และระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การจัดท า
เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลา และเสร็จสิ้นภายใน
เวลาที่ก าหนด 
  (3) ก าหนดวางแผนตรวจสอบเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมให้ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดท า
รูปเล่มและส่งเอกสารการประชุม ให้กรรมการได้ศึกษา
ระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน และ
น าข้อมูลลงระบบ E-meeting อย่างน้อย 5 วัน  เพ่ือให้
การประชุ ม เกิ ดความ เรี ยบร้ อย  ถู กต้ อง  และมี
ประสิทธิภาพ 

  (3) ด าเนินการจัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อม
ส าหรับการใช้งาน เช่น จัดเตรียมเอกสารการประชุม 
การจัดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์เครื่องเสียง ไมโครโฟน 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น รวมทั้งจัดเตรียมน้ าดื่ม
ให้กับคณะกรรมการ เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาขณะด าเนินการ
ประชุม ท าให้การประชุมมีประสิทธิภาพ   

  (1) ด าเนินการ ควบคุม และจัดเตรียมห้องประชุมให้
พร้อมส าหรับการใช้งาน โดยใช้ระยะเวลา 10-15 นาที  
ได้แก่ เตรียม File เอกสารการประชุม การเตรียม File 
ข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอในระเบียบวาระต่าง ๆ เตรียม
เครื่องเสียง ไมโคโฟน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องบันทึก
เ ท ป  พ ร้ อม ทั้ ง จั ด เ ต รี ย ม น้ า ดื่ ม ไ ว้ ร อ ง รั บ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การประชุมด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

  (4) ด าเนินการประสานงานกับคณะและหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือชี้ แจงให้คณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าเสนอระเบียบวาระการประชุมด้วยตนเอง 
โดยให้จัดท าในรูปแบบ Power Point น าเสนอใน
เวลา 5 – 10  นาที เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ   

  (1) ด าเนินการวางแผน และประสานงานกับคณะ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการน าเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม โดยแจ้งให้คณะ และผู้เกี่ยวข้องทราบ วันเวลาและ
สถานที่ในการน าเสนอระเบียบวาระการประชุม เพ่ือให้
ประหยัดเวลาในการพิจารณา คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาเอกสารประกอบการประชุมในระบบได้
ล่วงหน้า  สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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  (5) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และ
ด าเนินการสรุปประเด็นตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะตามระเบียบวาระการ
ประชุม เพ่ือให้มีมติการประชุมในระเบียบวาระเพ่ือ
พิจารณา สามารถเตรียมการน าเสนอในขั้นตอนต่อไป
ได้ อ ย่ า ง  ถู ก ต้ อ ง  ร วด เ ร็ ว  ทั น เ ว ล า  แ ล ะมี
ประสิทธิภาพ 

  (1) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
จัดการประชุมผ่านระบบ E-meeting เพ่ือลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา 
ในการติดต่อประสานงานและท าให้การประชุมเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน  
  (2) ควบคุมอ านวยความสะดวกในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ
การประชุม ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่ างการ
ประชุม ก ากับการด าเนินงานระหว่างประชุม พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดพิมพ์มติที่ประชุมแบบสรุปประเด็นส าคัญ
ตามที่ คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย ได้ ให้
ข้อเสนอแนะและ โดยการสรุปประเด็นมติที่ประชุมให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและผู้น าเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมได้รับทราบ และเพ่ิมเติมข้อมูล 
เพ่ือให้การบันทึกการประชุมเป็นด้วยความถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว  ทันเวลา  ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และท าการท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  (6) ด า เนินการจัดท าการแจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และรายงานการ
ประชุม โดยจัดท าเป็นบันทึกข้อความแจ้งมติการ
ประชุมส าเนารายงานการประชุมแจกจ่ายไปยังคณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และน าลงเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย เ พ่ือให้คณะและหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด า เ นิ น กา รตามมติ / ข้ อสั่ ง ก า รขอ ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ได้ถูกต้อง ทันเวลาและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

  ( 1 )  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า แ จ้ ง ม ติ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะเวลา 1 
วัน และจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน แจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยจัดท าในรูปแบบของโปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Word และรูปแบบของ File 
สแกนเอกสาร PDF โดยด าเนินการจัดส่งบันทึกแจ้งมติที่
ประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ Applications 
Line หรือ Facebook โดยใช้ระยะเวลา 10-15 นาที  
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามมติที่ประชุมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  (2) ด าเนินการจัดเก็บเอกสารแจ้งมติการประชุมและ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยใช้ระยะเวลา 5 นาที ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ซีดีรอม ไฟล์ข้อมูล เพ่ือให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ประหยัดเวลา ข้อมูลถูกต้อง และง่ายต่อการสืบค้น 
  (3) ด าเนินการรวบรวมแจ้งมติการประชุม โดยใช้
ระยะเวลา 1 วัน  และรายงานการประชุมสภา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้ระยะเวลา  
7 วัน โดยจัดท าในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF  
หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ Applications 
Line หรือ Facebook ให้กับเจ้าหน้าที่งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพ่ือให้น าข้อมูลลง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.aru.ac.th ในหัวข้องานสภา
มหาวิทยาลัย  เ พ่ือใช้ เป็นข้อมูลน า เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร เพื่อน าไปวางแผนการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง และสามารถสืบค้นเอกสารได้อย่าง
รวดเร็ว 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และแจ้งมติการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจ านวน  
12 ครั้ง เพ่ือด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 
ปี  เพ่ือน ามาจัดท ารายงานประจ าปี โดยผู้ปฏิบัติงานจะ
สรุปผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยใช้ระยะเวลา 7 วัน เพ่ือให้
คณะกรรมการได้รับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี 

  (7) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากร
และผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานตามคู่มือการ

  ( 1 )  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้ระยะเวลา  
2 วัน  เพื่ อ ให้งานกิจการสภามหาวิทยาลั ยและ

http://www.aru.ac.th/
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งานเดิม งานใหม่ 
ปฏิบั ติ ง านการประชุ มคณะกรรมการบริ หา ร
มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   

คณะกรรมการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ 
และประสบการณ์การท างานให้กับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจได้รับทราบ และสามารถ
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

   (2)  ด า เนินการ แผยแพร่คู่ มื อการปฏิบัติ ง าน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากร 
คณาจารย์ และผู้บริหารได้รับทราบ โดยการน าข้อมูลลง
เว็บไซต์ เพ่ือให้ การด าเนิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และท าให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้ 

  3.1.2 งาน รับ – ส่ง หนังสือราชการ   3.1.2 งาน รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
  (1) ด าเนินการลงรับ-ส่งหนังสือราชการ ขั้นตอน
แรกจะต้องด าเนินการประทับตราที่มุมขวาของ
หนังสือ เขียนเลขที่ วัน เดือน ปี และเวลา ในสมุด
ทะเบียนรับ เขียนเลขทะเบียนรับ เลขที่หนังสือ 
หนังสือลงวันที่ จากส่วนราชการ เรียน ถึง เรื่อง ให้
ละเอียดครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบค้น
หนังสือได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ 

  (1) ควบคุมการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ควบคุมการลงทะเบียนรับ จัดท าเป็นไฟล์ข้อมูลแยก
ประเภทของหนังสือ ประกอบด้วย หนังสือภายนอก-รับ 
หนังสือภายใน-รับ หนังสือภายใน-ส่ง จดหมายส่งออก 
ประกาศ ค าสั่ ง  ข้ อบั งคับ  ภาย ในไฟล์ ข้ อมูลจะ
ประกอบด้วย วันที่ เลขท่ีรับ เลขที่หนังสือของหน่วยราน
เจ้าของเรื่อง วันที่ เวลา  เรื่อง การด าเนินงานตามข้อ 
สั่งการ โดยใช้ระยะเวลา 10-15 นาที เพ่ือให้งานรับ
หนังสือราชการมีการจัดระบบควบคุมที่ ดี  เ พ่ือให้
สามารถด าเนินการค้นหาได้หากมีผู้ต้องการค้นหาข้อมูล
จะท าให้สามารถค้นหาได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว 
ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้ และท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  (2) ควบคุมการลงหนังสือรับ-ส่งด้วยระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าข้อมูลเอกสารที่จะ
จัดส่งและส าเนาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยน าเอกสาร
ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF และด าเนินการ
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งานเดิม งานใหม่ 
อัพโหลดข้อมูลลงในระบบ หรือจัดส่ง เอกสารจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง Application Line กลุ่มงาน
สารบรรณ โดยใช้ระยะเวลา 5 -10 นาที  เ พ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และด าเนินการ
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว  และหากเรื่องนั้นมีความส าคัญ มี
ความจ าเป็น เร่งด่วน ผู้ปฏิบัติงานจะประสานงาน
ภายในกับผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานและติด
ตามาเพ่ือควบคุมก ากับตามระยะเวลาเกิดประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามระเบียบงานสรรบรรณที่ก าหนด 
  (3) ตรวจสอบและควบคุมดูแลทะเบียนส่งหนังสือ
ราชการให้เป็นปัจจุบัน และในการส่งมอบหรือส าเนา
หนังสือคืนให้กับคณะ สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับเอกสาร วันที่ 
เวลา ที่รับเอกสาร ทุกเรื่องทุกฉบับ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ในการติดตามเรื่อง โดยใช้ระยะเวลา 5 -10 นาที  
เพ่ือให้การด าเนินงานจัดส่งเอกสารคืนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และสามารถ
ตรวจสอบได ้

  (2) ด าเนินการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
หนังสือราชการ พิจารณาแยกประเภทหนังสือใส่แฟ้ม
เสนอผู้บริหารพิจารณา และจ าแนกหนังสือออกเป็น 
หนังสือราชการภายนอก มาจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอ่านรายละเอียด
หนังสือให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารสิ่งที่ส่ง
มาด้วยว่าครบถ้วนถูกต้อง ส าหรับหนังสือราชการ
ภายใน เพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณาเรื่องนั้น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถด าเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  (1) วิเคราะห์เนื้อหาและรายละเอียดของหนังสือ
ราชการแต่ละประเภท เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจก่อนที่จะด าเนินการสรุปประเด็นใจความส าคัญ
ของหนังสือ และพิจารณาแยกประเภทหนังสือที่มีระดับ
ความส าคัญเร่งด่วน ใส่แฟ้มเสนอผู้บริหารพิจารณาโดย
ด่วน โดยใช้ระยะเวลา 5 นาที  เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และติดตามการด าเนินงานจากผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารได้มอบหมาย และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบผลการปฏิบัติตามข้อสั่ง
การได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา 
  (2) ด าเนินการกลั่นกรองหนังสือราชการโดยพิจารณา
จากจากหน่วยงานที่เสนอเรื่อง พิจารณาจากเหตุการณ์/
ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม และข้อเสนอและความเห็นว่า
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งานเดิม งานใหม่ 
ต้องการให้ด าเนินการเรื่องนั้นอย่างไร พร้อมทั้งจัดล าดับ
ความส าคัญเร่ งด่วนก่อน โดยผู้ปฏิบัติ งานจะต้อง
ด าเนินการคัดแยกประเภทหนังสือ ด่วนที่สุด ด่วน ออก
จากเรื่องที่ต้องด าเนินการตามปกติก่อน และให้ใช้แฟ้ม
เสนอลงนามที่ ประทับตรา “ด่ วนที่ สุ ด” โดยใช้
ระยะเวลา 5 นาที  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณและด าเนินไปอย่างถูกต้อง 
ทันเวลา และสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด   

  (3) ปฏิบัติการเกษียนหนังสือราชการ โดยการอ่าน
หนังสือให้ละเอียด จึงสรุปข้อความตามความเข้าใจ
และลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานก่อนเสนอหัวหน้างาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย ความถูกต้อง และ
เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 

  (1) ตรวจสอบ และวิเคราะห์เนื้อหาและรายละเอียด
ของหนังสือราชการแต่ละประเภท เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจก่อนด าเนินการสรุปใจความส าคัญของ
หนังสือราชการ โดยใช้ระยะเวลา 5 นาที  เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ และติดตามการด าเนินงาน
จากผู้ เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารมอบหมายได้ง่ายขึ้น และ
สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ
ผลการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลาที่ก าหนด 
  (2) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการในระดับคณะ ในการเสนอหนังสือราชการ
เ พ่ือให้ผู้ อ านวยการและผู้ บริหาร พิจารณา โดย
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ความครบถ้วนของหนังสือ เพ่ือให้ผู้อ านวยการ 
และผู้บริหารสามารถพิจารณาสั่งการหรือตัดสินใจใน
เรื่ องด่วนที่สุ ด  และเรื่องด่วน ได้ ในทันที  โดยใช้
ระยะเวลา 10-15 นาที เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
ธุรการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

  (4) ปฏิบัติการบันทึกเอกสารที่ผ่านการสั่งการจาก
ผู้อ านวยการและผู้บริหารในสมุดลงทะเบียนรับ-ส่ง มี

  (1) ควบคุม ก ากับดูแล การบันทึกข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ  โดยผู้ปฏิบัติงานได้บันทึกข้อมูลการสั่งการจาก
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งานเดิม งานใหม่ 
รายละเอียดดังนี้  เลขที่รับ วันที่  หน่วยงาน เรื่อง 
ผู้บริหารสั่งการมอบหมายให้หน่วยงานใด ลงวันที่ไว้
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งส าเนาหนังสือแจกจ่ายให้คณะ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อสั่งการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
น าส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผู้อ านวยการและผู้บริหารลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Excel โดยการบันทึกข้อสังการ และลงวันที่
สั่งการ  พร้อมสแกนข้อมูล ในรูปแบบของ File สแกน
เอกสาร PDF ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรือ Applications Line หรือ Facebook เพ่ือให้สะดวก
และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลา 10-
15 นาท ี เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องค้นหาหรือตรวจสอบข้อมูล
ทีถู่กต้อง และน าไปประกอบการด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการค้นหา และทันต่อการด าเนินงาน 

  (5) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่างหนังสือราชการ การ
โต้ตอบหนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ 
หนังสือภายใน โดยศึกษาท าความเข้าใจในเนื้อหา
สาระส าคัญของหนังสือราชการแต่ละประเภทก่อนท า
การร่ าง -โต้ตอบหนั งสือ เสนอต่อผู้ อ านวยการ
พิจารณา และให้ผู้บริหารลงนาม เพ่ือให้การร่ าง
หนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือราชการมีเนื้อหา
สา ร ะที่ ส มบู รณ์  ค รบถ้ ว น  เ พ่ื อ ให้ ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ถูกต้อง ทันเวลา งานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

  (1) วิเคราะห์และท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ รูปแบบการ
จัดพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่าง ๆ เช่น การร่างหนังสือ 
การโต้ตอบหนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายใน 
ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องตรงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548  และข้อกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้
ระยะเวลา 5-10 นาท ีเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และมี
ประสิทธิภาพ 
  (2) ด าเนินการร่างและจัดพิมพ์หนังสือราชการ ค าสั่ง 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยใช้ระยะเวลา 10-15 
นาที เพ่ือให้การจัดท าค าสั่งหรือประกาศเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

  (6) ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
ราชการที่มาจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน
ระดับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 เพื่อให้การจัดพิมพ์หนังสือราชการทุกประเภทมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นระเบียบ และเป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

  (1) ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
การใช้ภาษา การใช้ค า วรรคตอน การสะกดค าที่ถูกต้อง 
ในการเขียนหนังสือราชการ โดยใช้ระยะเวลา 10-15 
นาที  และศึกษาข้อมูลระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 เพ่ือให้หนังสือราชการที่จัดส่งไปยังหน่วยงาน
ภายนอก หน่วยงานภายใน มีความถูกต้อง และบรรลุ
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วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
  (2) ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบหนังสือตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หรือค้นหาในอินเตอร์เน็ต หรือ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
รูปแบบของหนังสือ ค าผิด ค าถูก การวรรคตอน การค าราชา
ศัพท์ การสะกดค า ของหนังสือราชการ โดยใช้ระยะเวลา 5-10 
นาที  เพ่ือให้หนังสือราชการที่จัดส่งไปยังหน่วยงาน
ภายนอกและหน่วยงานภายในมีความถูกต้องและบรรจุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับมหาวิทยาลัย  

  (7) ปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารตามระเบียบงาน 
สารบรรณ โดยแยกประเภทหนังสือราชการ เช่น 
หนังสือภายนอก -รับ หนังสือภายใน -รับ หนังสือ
ภายใน-ส่ง จดหมายส่งออก ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ 
เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารถูกต้อง รวดเร็ว สามารถ
ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  (1) ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ โดยใช้ระยะเวลา 5-10 นาที  
โดยจัดท าเป็นรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF ไว้
ในระบบสารบรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีผู้ต้องการข้อมูล
เพ่ือน าไปอ้างอิง สามารถสืบค้นหาและสะดวกรวดเร็ว 
ทันเวลา โดยท าเบียนควบคุมการรับ-ส่งหนังสือด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด้วย วันที่รับ
หนังสือ  ล าดับที่ เลขที่ประทับการส่งจากหน่วยงาน
ภายนอก-ภายใน ชื่อหน่วยงาน เรื่อง และการสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าสันแฟ้ม 
แยกประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายนอก-รับ หนังสือ
ภายใน-รับ หนังสือภายใน-ส่ง จดหมายส่งออก ค าสั่ง 
ประกาศ ข้อบังคับ โดยน าเอกสารบรรจุในแฟ้มเอกสาร 
จัดเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก  เพ่ือให้ง่ายต่อการ
สืบค้นข้อมูล และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

  3.1.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  3.2.2.7 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  (1) ด าเนินการร่างและจัดท าพิมพ์ ค าสั่ง ประกาศ 
ในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น ค าสั่งไปราชการ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ หนังสือโต้ตอบที่ได้รับ
มอบหมาย แต่ในบางครั้งพบว่า ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ท าให้ไม่สามารถ
จัดท าค าสั่ง ประกาศ และเอกสารต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง  

  (1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิมพ์
ประกาศ หนังสือราชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าและดู
ตัวอย่างในการจัดท าค าสั่ง จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เผยแพร่ทาง Internet และรูปแบบการจัดพิมพ์ค าสั่ง
ประกาศหนังสือราชการ จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2548 เพื่อให้สามารถจัดท าค าสั่ง ประกาศ 
และเอกสารต่างๆ ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
   (2) ร่วมก าหนดเป้าหมายร่วมกันกับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีในการจัดพิมพ์หนังสือราชการทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้ การจัดท าหนังสือราชการ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  3.1.4 งานสรรหาคณบดี    3.1.4 งานสรรหาคณบดี  

 (1) ด าเนินการ เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยท าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการสรรหาคณบดี จัดท าร่าง
ประกาศ หลักเกณฑ์ จัดท าแบบฟอร์มใบสมัคร จัดท า
แบบฟอร์มใบเสนอชื่อ ขั้นตอนการด าเนินการ ปฏิทิน  
จัดระเบียบวาระการประชุม จัดท ารายงานการประชุม 
ได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  เป็นไปตามวาระ
การประชุมและสามารถส่งระเบียบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้พิจารณาก่อนการ
ประชุม   
 

  (1) ร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี  โดยการจัดท าร่างประกาศ 
หลักเกณฑ์ จัดท าแบบฟอร์มใบสมัคร จัดท าแบบฟอร์ม
ใบเสนอชื่อ ขั้นตอนการด าเนินการ ปฏิทิน  จัดระเบียบ
วาระการประชุม จัดท ารายงานการประชุม โดยใช้
ระยะเวลา 15 - 30 นาที เพื่อให้เอกสารประกอบการ
ประชุมการสรรหาคณบดี รายงานการประชุม และ
เอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เส ร็ จ สิ้ น ก่ อนระยะ เ วลาที่ ก า หนด   ปฏิบั ติ ต าม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  
พ.ศ.  2547 และข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา
คณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
  (2) ร่วมก าหนดเป้าหมายร่วมกันกับประธานและ
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เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี ในการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดี  และให้ความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ การ
ประชุมได้รับข้อมูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

  3.1.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   3.1.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

  (1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสรรหาผู้อ านวยการ
ส ถ า บั น / ส า นั ก  ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
จัดพิมพ์เอกสาร จัดท าร่างประกาศ หลักเกณฑ์ จัดท า
แบบฟอร์มใบสมัคร จัดท าแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ปฏิทิน  จัดระเบียบวาระการ
ประชุม จัดท ารายงานการประชุม ได้อย่าง ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามวาระการประชุมและสามารถส่ง
ระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ได้พิจารณาก่อนการ
ประชุม 
 
 

  (1) ร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก ร่างประกาศ หลักเกณฑ์ จัดท าแบบฟอร์มใบ
สมัคร  จัดท าแบบฟอร์มใบเสนอชื่ อ  ขั้นตอนการ
ด าเนินการ ปฏิทิน  จัดระเบียบวาระการประชุม จัดท า
รายงานการประชุม ระยะเวลา 10 – 15  นาที เพื่อให้ 
เอกสารประกอบการประชุมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก รายงานการประชุม และเอกสารต่าง ๆ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเสร็จสิ้นก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่ าด้ วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ .ศ .  2547 และข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ศูนย์ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  (2) ร่วมก าหนดเป้าหมายร่วมกันกับประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านักในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านั ก  และให้ความเห็นที่ เ กี่ ยวข้องกับ
คณะกรรมการที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ การประชุมได้รับ
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ข้อมลูที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

3.1.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

3.1.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  (1) จัดท าเอกสารการขออนุญาตไปราชการให้กับ
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกร รมกา รส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า รมหาวิ ท ย าลั ย 
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ
เ จ้ า หน้ า ที่ ง า นกิ จ กา ร สภามหาวิ ทย าลั ย แล ะ
คณะกรรมการ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันเวลาและเกิดประสิทธิภาพ 

  (1) ก ากับและตรวจสอบเกี่ยวกับการท าเรื่องไปราชการ
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ บุคลากรของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ และประสานกับพนักงานขับรถเกี่ยวกับ
การของรถเ พ่ือเดินทางไปราชการ เพื่ อให้  การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

  (2) วางแผน เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการขอ
อนุญาตและเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพื่อให้
การขออนุญาตและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ทันเวลา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

  (2) ตรวจสอบ เอกสารการขออนุญาตไปราชการของ 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้ การขออนุญาตไป
ราชการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสิ้น ก่อนการ
เดินทางไปราชการ 

  (3) ปฏิบัติการ เช่าเหมารถตู้เพ่ืออ านวยการความ
สะดวกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องการให้รถ
มหาวิทยาลัยไปรับแต่เนื่องจากรถมหาวิทยาลัยไม่มี
นั้นต้องจ้างเหมารถตู้ โดยกรอกตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดและเสนอรองอธิการบดีลงนาม เพ่ือให้การไป
ราชการถูกต้อง ทันเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุด  

(3) ก ากับ และตรวจสอบ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการ
ขออนุญาตและเอกสารการเบิกจ่ายในระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ ) 
เพื่อให้ การขออนุญาตและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เป็น ไปด้ วยความเรี ยบร้อย  มี ระบบการควบคุม
ตรวจสอบที่ดีมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

     (2) ก ากับ และตรวจสอบ เกี่ยวกับการน าเช็คสั่งจ่าย
ไปขึ้นเงินที่ธนาคาร เมื่อขึ้นเช็คเป็นเงินสดเรียบร้อยแล้ว
ท าการแลกเป็นธนบัตรประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 
และมีระบบการควบคุมตรวจสอบที่ดีเพ่ือป้องกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  



84 

 

 
 

งานเดิม งานใหม่ 
   (3) ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับยืมเงินส ารองจ่าย

ที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีในการเดินทางไป
ราชการกรณีฉุกเฉิน ของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (เงินยืม)
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ เพื่อให้ การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

   (4) ควบคุม การด าเนินการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลั ยและผู้ บริหาร  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2550 เพื่อให้การด าเนินการ
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

   (5) วางแผนร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการ
ด าเนินการให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดแก่หน่วยงาน และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้ การเบิกจ่ายเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินคงง
คลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

  3.1.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   3.1.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
  (1)  รวบรวมและจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
รอบ 1 ปี และการสรุปข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม
และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยจัดท าเป็นสรุป
รายงานประจ าปี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อ

  (1) ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลจากมติการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการและสังเคราะห์รายงาน
ประจ าปี โดยน าผลการติดตามจากมติที่ประชุมมาจัดท า
เป็นเอกสารสรุปรายงานประจ าปี ให้มีความถูกต้อง 
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น าเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถน าข้อมูลที่ เป็นประโยชน์มาพัฒนาการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อสิ้นปีพุทธศักราชการและสิ้นปีงบปีงบประมาณ  
 

ครบถ้วน กระชับ มีเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามระบบ  เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย หากพบปัญหา
หรืออุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ทุก
หน่ วยงานในมหาวิทยาลั ยสามารถน าข้ อมู ล ไป
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้องทันเวลา โดย
รวบรวมสรุปในทุกไตรมาสและจัดท ารายงานผลในรอบ
สิ้นปีเพื่อเสนอผู้บริหารตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

  (2)  รวบรวมข้อมูล ได้แก่ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้มีข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถ
ท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดและสามารถหาดู
ย้อนหลังได ้

  (1)  ให้ค าแนะน าและชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ระเบียบ
วาระประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และระบบ ระบบ E-
meeting ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบขั้นตอนกระบวนการในการจัดท า  เพื่อให้
กา รด า เ นิ น ง าน เป็ น ไปด้ ว ยคว าม เ รี ย บ ร้ อ ย  มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถท างานได้
ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดและสามารถค้นหาข้อมูล
ย้อนหลังได้ตลอดเวลา 
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3.2 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 3.2 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

  3.2.1 ด้านการปฏิบัติการ       3.2.1 ด้านการปฏิบัติการ     
   3.2.2.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

   3.2.2.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 (1) ด า เนินการนัดหมายประธานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แต่ในบางครั้ง
พบว่า ผู้บริหาร คณะกรรมการ และกรรมการและ
เลขานุการ แต่ละท่านมีภาระงานจ านวนมาก ท าให้
เวลาว่างไม่ตรงกัน ท าให้การนัดหมายเพ่ือจัดประชุม
ไม่สามารถนัดหมายการประชุมได้ตามวันเวลาที่
ก าหนด 

  (1) จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
จัดประชุม โดยการประชุมหารือกับผู้บริหารและ
กรรมการและเลขานุการ และก าหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นวันอังคาร
สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 13.00-16.30 น. หรือการ
ปรับเปลี่ยนเวลาประชุมตามความเหมาะสม หรือหากเดือน
ใดไม่มีระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ก็สามารถให้งดการประชุมได้  เ พ่ือให้
คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับ
ทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือน และ
คณะกรรมการแต่ละท่านสามารถตรวจสอบแผนการ
ปฏิบัติงานของตนเองได้ง่ายขึ้น ท าให้การนัดหมายการ
ประชุมไม่ซ้ าซ้อนกัน สามารถเข้าร่วมประชุมสภา
วิชาการได้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  (2) ด าเนินการจัดท าบันทึกการเสนอวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
คณะจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่
ในบางครั้งพบว่า คณะบันทึกเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ส่งผลท า
ให้การจัดท าระเบียบวาระการประชุมไม่เป็นตาม
ก าหนดเวลา ท าให้คณะกรรมการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับเอกสารการประชุม
กระทันหัน ไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบวาระการ

  (1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และค าปรึกษา ปรึกษา
กับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเสนอระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มายังกองบริการการศึกษาภายใน 7 วัน โดยให้คณะ
ด าเนินการจัดท าบันทึกเพ่ือเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสภาวิชาการตามแบบฟอร์มที่กองบริการ
การศึกษาก าหนดละสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เ ว็ บ ไซต์ มหาวิทยาลั ย  พร้ อมทั้ ง แนบ เรื่ อ ง เดิ ม /
ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมายต่าง ๆ รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้องมาพร้อมกับบันทึกเสนอระเบียบวาระมายังงาน
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ประชุมล่วงหน้า 
 
  

บริหารงานทั่วไปเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุญาตให้
น าระเบียบวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยได้  หากเป็นเรื่องจ าเป็นเรื่องด่วนต้อง
พิจารณาภายในเวลาที่ก าหนดต้องประทับตราในบันทึก
ข้อความ “ด่วนที่สุด” เพ่ือเจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
ทั่ว ไปจะได้ด า เนินการประทับตรารับหนังสือตาม
กระบวนการอย่างเร่งด่วน เสนอให้ผู้บริหารลงนาม
อนุญาตให้เสนอระเบียบวาระการประชุมได้ เพื่อให้การ
จัดระเบียบวารการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง และทันเวลาที่ก าหนด 
  (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะ สาขาวิชา
และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเสนอระเบียบวาระพิจารณา
เรื่องขอความเห็นและข้อเสนอแนะ โดยชี้แจงให้คณะได้
รับทราบว่าคณหรือสถาบันส านักต้องท าบันทึกข้อความ
ที่จะน าเข้าที่ประชุมมายังอธิการบดี เพ่ือให้อธิการบดี
พิจารณาอนุญาต เพื่อให้การเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามเวลาที่ก าหนด 
  (3) ด าเนินการประสานงานกับคณะ สถาบัน/ส านัก และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนัดหมายให้คณะ สถาบัน/
ส านัก โดยให้ผู้ เกี่ยวข้องมาน าเสนอระเบียบวาระเพ่ือ
พิจารณา ในเรื่อง การขอควาเมห็นและข้อเสนอแนะในวัน
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยนัดหมาย
ผู้น าเสนอมาบริเวณหน้าห้องประชุม และให้จัดท าเอกสาร
น าเสนอหลักสูตรเป็น PowerPoint ใช้เวลาในการน าเสนอ 
5 นาที  เพื่อเป็นประหยัดเวลาในการพิจารณา เกิดความ
สะดวกความรวดเร็ว และเป็นรูปแบบการน าเสนอ
ระเบียบวาระ  
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  (3) ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุม โดยรวบรวมบันทึกการเสนอระเบียบวาระ
การประชุมจากคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งจัดพิมพ์เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เ พ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ตรวจสอบและแก้ไข แต่ในบางครั้งพบว่า 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  มีภาระงานจ านวน
มาก หรือบางครั้งมีภารกิจต้องไปราชการ ท าให้ไม่มี
เวลาในการตรวจสอบเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท าให้
เอกสารไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

  (1) ประสานงานกับงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสั่ง
การของอธิการบดี ในเรื่องการอนุญาตให้คณะ สถาบัน/
ส านัก และผู้เกี่ยวข้องสามารถน าเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา โดยด าเนินการการจัดท าเอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระที่
ก าหนด เพื่อให้การจัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม
ขั้นตอน และกระบวนการที่ก าหนด และท าให้การประชุม
เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  (2) ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ให้ถูกต้อง โดยเสนอผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
จากนั้นด าเนินการการแก้ไขเอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุมให้ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ถูกต้อง ครบถ้วนบตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

  (4) ด า เนินการจัดท าส าเนาเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เท่ากับจ านวนคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย แต่ในบางครั้งพบว่า เครื่องถ่ายเอกสาร
เกิดขัดข้อง กระดาษติด ท าให้การท างานติดขัด ไม่
สะดวก และไม่เป็นตามก าหนดเวลา ส่งผลให้การ
จัดท าส าเนาเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
เกิดความล่าช้า ท าให้ส่งผลเสียต่อการปฏิบัติราชการ 

  (3) ด าเนินการจัดท าการส าเนาเอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าข้อมุล
ระเบียบวาระการประชุมลงระบบ E-meeting โดย การ
น าข้อมูลตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 1 ถึงระเบียบวาระที่ 6 
ลงระบบ E-meeting และน าเอกสารการประชุมสภา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ส าเนาให้กับ
ผู้ เกี่ยวข้องจ านวน 5 ชุด เพื่อให้การประชุมสภา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

  (5) ด าเนินการ เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุมส าหรับจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในแต่ละเดือน แต่ในบางครั้งพบว่า ห้อง
ประชุมที่ใช้จัดประชุมไม่ว่าง เนื่องจากมีหน่วยงานอ่ืน

  (4) จัดท าบันทึกเกีย่วกับการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในรอบ 1 ปี โดย
แนบปฏิ ทิ น ก า รป ร ะชุ มคณะกร รมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยเพื่อให้งานบริหารงานทั่วไปได้รับทราบการ
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มาขออนุญาตใช้ล่วงหน้า/นัดหมายการประชุมแบบ
กระทันหัน ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ประชุมแบบกระทันหัน ซึ่งห้องประชุมที่ว่างไม่พร้อม
ส าหรับการจัดประชุม ส่งผลให้การด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกิดความ
ล่าช้า ไม่ราบรื่น และเกิดปัญหาขณะด าเนินการ
ประชุม 

ประชุมล่วงหน้า และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้อง
ประชุมได้ตามต้องการ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์ จัดเตรียมเครื่อง เสียง ไมโคโฟน 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค การเตรียมห้องประชุม การบันทึก
เทปการประชุม และการเตรียม File เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุม PowerPoint น าเสนอ
ระเบียบวาระ ให้พร้อมส าหรับใช้งานและประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารเพ่ือเตรียมน้ าดื่มให้กับ
คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหก้ารจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

  (6) ด าเนินการประสานงานกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเข้า
ร่วมประชุมในวันเวลาที่นัดหมาย แต่ในบางครั้ง
พบว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบางท่านติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันเวลาและ
สถานที่ดังกล่าวได้ ส่งผลกระทบให้การประชุมมี
องค์ประกอบไม่ครบตามที่ก าหนด ท าให้เสียเวลาใน
การด าเนินงาน 

(5) จัดท าปฏิทิน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะจัด
ประชุมให้ชัดเจน โดยท าความตกลงร่วมกันเพ่ือก าหนด
วันเวลา ซึ่งอาจจะตรงกับวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของทุก
เดือน เป็นวันก าหนดวันประชุมของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ท าให้คณะกรรมการามารถลง
ตารางก าหนดวันประชุมไว้ในทุก ๆ เดือน หรือจัดผู้แทน
เข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการจัดประชุมได้ 
และสามารถเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  (7) ด าเนินการจัดท าแจ้งมติการประชุม และ
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย  เสนอต่อผู้ อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และรองอธิการบดีเพ่ือตรวจสอบแก้ไข แต่
ในบางครั้งพบว่า คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความต้องการที่จะใช้มติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย อย่างเร่งด่วน เพ่ือจะน าไป
ประกอบการประชุมที่ เกี่ยวข้องต่อไป ส่ งผลให้
ผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการแจ้งมติการประชุมอย่าง
เร่งด่วน ท าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจาก

  ( 6 )  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า แ จ้ ง ม ติ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร การพิมพ์ประเด็น
ข้อเสนอแนะของกรรมการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคอมพิวเตอร์ การถอดเทปการประชุม 
โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบภายใน 1 วัน 
โดยจัดท าในรูปแบบของโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Word และรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF โดย
ด าเนินการจัดส่งบันทึกแจ้งมติการประชุมทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Applications Line หรือ 
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การแจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จะต้อง
ด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
น าแจ้งมติไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการต่อไป 

Facebook เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามมติที่
ประชุม เพื่อ ประหยัดเวลาในการจัดพิมพ์ ท าให้การ
ด าเนินงานเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
  (7) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานตามมติ
ที่ประชุมจากคณะและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  โดย
รายงานการปฏิบัติ ง านตามมติที่ ประชุมที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้เลขานุการได้รับทราบความก้าวหน้า
เกี่ยวกับการด าเนินการตามมติที่ประชุม เพื่อให้
เลขานุการได้รับทราบและรายงานการด าเนินการตาม
มติที่ประชุมให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ  ท าให้การ
จัดประชุมเป็นไปด้วยวามเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  (8) รวบรวมการแจ้งมติการประชุมและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดเก็บ
ในแฟ้มเอกสารเ พ่ือให้ง่ ายต่อการสืบค้น แต่ใน
บางครั้งพบว่า คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้
จัดเก็บเอกสารการแจ้งมติการประชุมและรายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ หรือเอกสารสูญหาย ท าให้ต้อง
มาขอข้อมูลที่ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ค้นหาเอกสาร  

  (8) ด าเนินการจัดเก็บเอกสารแจ้งมติการประชุมและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบซีดีรอม 
ไฟล์ข้อมูล แยกเป็น ปี พ.ศ. เพ่ือให้ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการ
สืบค้น 
  (2) ด าเนินการรวบรวมแจ้งมติการประชุมและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจัดท าใน
รูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF หรือส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  หรือ Applicationsm Line หรือ Facebook 
ลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.aru.ac.th เพื่ อให้การ
ด าเนินงานจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
สืบค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 

  (9) ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมาการคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด้รับทราบข้อมูล แต่ใน

  (9) จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบปี เ พ่ือ
ด า เนินการจัดท าสรุปรายงานผลการด า เนินงาน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปีเพ่ือมา

http://www.aru.ac.th/
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งานเดิม งานใหม่ 
บางครั้งพบว่า การประชุมต่าง ๆ ไม่มีการจัดท า
สรุปผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการด าเนินงานตามอ านาจ
และหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และการสรุปผล
การด าเนินงานสภาวิชาการท าให้สามารถน าข้อสังเกต
และข้ อ เ สนอแนะของคณะกรรมการบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดท าเป็นรายงานประจ าปี  โดยด าเนินการศึกษา 
วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
รอบ 1 ปี และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
  (10) จัดท าคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าคู่มือมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และ
ประสบการณ์การท า งานให้กั บบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจได้รับทราบ และสามารถ
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

   3.2.1.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ     3.2.1.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 

  (1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเกษียนหนังสือราชการ 
และตรวจสอบหนังสือราชการทุกประเภทก่อน
น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลงนาม  โดยอ่านและ
สรุปเรื่องจากหนังสือที่ส่งมาและตัดทอนให้เหลือ
เฉพาะในความส าคัญ ของเนื้อหาในหนังสือนั้น ๆ แต่
ในบางครั้งพบว่า  เอกสารที่เสนอมานั้นมีข้อมูลไม่
ครบถ้วน เช่น อ้างข้อกฎหมายไม่ถูกต้อง  ด าเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารให้เรียบร้อย ก่อน
การน าเสนอพิจารณาลงนาม ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในการน าเสนอเอกสารให้ผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
 

   (1)  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ เกี่ยวกับการตรวจสอบรายละเอียดและความ
ถูกต้องของหนังสือราชการก่อนการน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาลงนาม  โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในการท างานในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะบางครั้งการจัดส่งเอกสารมีการจัดส่งหลาย
ไฟล์ข้อมูลเพราะฉะนั้น  จะต้องด าเนินการตรวจสอบให้
ดีเพ่ือไม่ให้มีความผิดพลาดในการท างาน การถ่ายทอด
ความรู้จากผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้เรียนรู้เทคนิคต่าง 
ๆ ในการค้นหาหนังสือและตรวจสอบหนังสือ ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เสียเวลาในการค้นห้าเอกสารแนบ  
เพื่อประกอบเพ่ิมเติมและส่งผลให้การเสนอหนังสือเพ่ือ
พิจารณาลงนาม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

  (2) ด าเนินการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ   (1) ควบคุมการจัดท าทะเบียนการรับ -ส่งหนังสือ
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งานเดิม งานใหม่ 
ด้วยการลงสมุดลงทะเบียนรับ-ส่ง ท าให้เสียเวลาใน
การกรอกข้อมูล ซึ่งการกรอกข้อมูลลงในสมุดทะเบียน
รับ-ส่ง ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แต่ใน
บางครั้งพบว่า ในการลงสมุดทะเบียนรับ-ส่ง ด้วย
ลายมือนั้นท าให้เสียเวลาในการับ -ส่งเอกสาร ใน
บางครั้งตัวเลข หรือรายละเอียดเนื้อหาที่เขียนอาจไม่
ชัดเจน เพราะลายมือผู้ปฏิบัติงานอาจไม่สวยงาม และ
ไม่เป็นระเบียบ ท าให้การสืบค้นหาหนังสือราชการเป็น
เรื่องที่ยุ่งยาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
และท าให้สิ้นเปลืองเวลา  

ราชการ โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือใช้ในการควบคุมการ
ลงทะเบียนรับ- ทะเบียนส่งหนังสือ  โดยการจ าแนก
ประเภทเอกสารออกเป็น หนังสือราชการภายนอก 
หนังสือราชการภายใน  ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ ท าให้
การท างานเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ใช้
เป็นหลักฐานบอกถึง วันที่รับหนังสือ  เลขที่หนังสือ
ภายใน ชื่อหน่วยงาน  เนื้อหารายละเอียดของหนังสือ ผู้
ลงนามในหนังสือ และการสั่งการของผู้บังคับบัญชา  
เพื่อให้สามารถตรวจสอบเอกสารที่แจกจ่ายไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด และการ
ท างานมีประสิทธิภาพ 

  (3) ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ 
เพ่ือเสนอในแฟ้มผู้บริหาร ซึ่งในการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบเอกสารในแต่ละเรื่องนั้น ต้องพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของหนังสือ
ราชการ แต่ในบางครั้งพบว่า เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
สาระส าคัญของหนังสือราชการ หรือไม่ ได้แนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ท าให้การเสนอแฟ้มเพ่ือต่อให้
ผู้บริหารพิจารณา ลงนาม สั่งการ ต้องส่งหนังสือคืน
ให้กับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าเอกสาร
ให้ครบถ้วนหรือให้หัวหน้าสาขา คณบดีหรือรอง
คณบดี พิ จ า รณา ให้ ค ว าม เห็ น เ พ่ิ ม เ ติ ม เ พ่ื อ ใ ช้
ประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน และไม่ทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

  (1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานธุรการในระดับคณะในการเสนอหนังสือราชการ
เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณา โดยต้องด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล รายละเอียดและความถูกต้องของหนังสือราชการ
ก่อนน า เสนอให้ หั วหน้ า ง าน และมอบหมายให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
การท างานในกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับ
ตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้แนบประกอบการพิจารณา 
เนื่องจากเอกสารที่ใช้แนบประกอบการพิจารณาอาจมี
มากกว่า 1 เรื่อง จึงต้องด าเนินการตรวจสอบให้ละเอียด
รอบก่อน ก่อนที่จะเสนอผู้บริหารสามารถพิจารณาสั่ง
การหรือตัดสินใจได้ในทันที เพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การท างาน การถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์จะ
ช่วยให้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการค้นหาหนังสือ
และตรวจสอบหนังสือให้มีความถูกต้อง การถ่ายทอด
ความรู้จากผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้เรียนรู้เทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ในการค้นหาหนังสือและตรวจสอบหนังสือ
ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและมีความสะดวกรวดเร็วมาก และเป็น
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งานเดิม งานใหม่ 
การลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
    (2) วิเคราะห์เนื้อหาและรายละเอียดของหนังสือ
ราชการแต่ละประเภท โดยศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด
ให้เข้าใจ ก่อนที่จะด าเนินการสรุปประเด็นใจความ
ส าคัญของหนังสือราชการ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจสั่งการได้ง่ายขึ้น และติดตามการด าเนินงาน
จากผู้ที่ เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารได้มอบหมาย โดยการ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบผลการ
ปฏิบัติตามข้อสั่งการได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาที่
ก าหนด 

  (4) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการทุก
ประเภทก่อนน าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามหรือสั่ง
การ แต่ในบางครั้งพบว่า หนังสือราชการที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายในระดับคณะ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลไม่ครบถ้วน มีการพิมพ์
ถูก-พิพม์ผิด รูปแบบการพิมพ์หนังสือไม่ถูกต้อง ไม่
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส าเสนอแฟ้ม
ต่อผู้บริหารลงนามหรือสั่งการ 

  (1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ 
หนั งสื อราชการ  ประกาศ ค าสั่ ง  ข้ อบั งคับ  โดย 
การศึกษาค้นคว้าและดูตัวอย่างการจัดพิพม์หนังสือ
ราชการจากหน่วยงานอ่ืน ๆ และศึกษาจาก Internet  
ในเว็บไซต์ที่มีความน่าชื่อถือ และรูปแบบการการ
จัดพิมพ์หนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ จาก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 เพื่อให้
สามารถจัดท าหนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ
ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน 
  (2) ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการใช้ภาษา 
การใช้ค า วรรคตอน การสะกดค าที่ถูกต้อง ในการเขียน
หนั งสื อราชการ โดยศึกษาข้อมูลระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เช่น การร่าง
หนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการภายนอก หนังสือ
ราชการภายใน ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ หรืองาน 
อ่ืน ๆ เพื่อให้การจัดท าหนังสือราชการเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
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  (5) ปฏิบัติการจัดเก็บหนังสือราชการทุกประเภทใน
แฟ้มเอกสาร แต่ในบางครั้งพบว่า  ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้
คัดแยกประเภทหนังสือราชการ เช่น ประกาศ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ หนังสือราชการ และไม่จัดเรียงตามเลขที่
หนังสือ ซึ่งส่งผลกระท าให้การค้นหาเอกสารหรือ
หนังสือราชการเกิอดความล่าช้า หาเอกสารไม่พบ ท า
ให้การจัดเก็บหนังสือราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ
งานสารบรรณ  

  (1) ควบคุมการลงหนังสือรับ-ส่ง และการจัดเก็บ
เอกสารหนังสือราชการด้วยระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดท าเอกสารในรูปแบบของ File 
สแกนเอกสาร PDF และด าเนินการอัพโหลดข้อมูลลงใน
ระบบ หรือจัดส่ง เอกสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ทาง Application Line กลุ่มงานสารบรรณ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และด าเนินการปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว  เพ่ือให้การปฏิบัติงานและติดตามควบคุมก ากับ
ตามระยะเวลาเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ
งานสรรบรรณที่ก าหนด 
 (2) ควบคุมและจัดระบบการจัดเก็บเอกสารหนังสือ
ราชการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ โดยจัดท า
ในโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด้วย วันที่รับ
หนังสือ  ล าดับที่ เลขที่ประทับการส่งจากหน่วยงาน
ภายนอก-ภายใน ชื่อหน่วยงาน เรื่อง และการสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชา และแยกประเภทหนังือราการ และ
จัดท าสันแฟ้ม แยกประเภทหนังสือ เช่น หนังสือ
ภายนอก-รับ หนังสือภายใน-รับ หนังสือภายใน-ส่ง 
จดหมายส่งออก ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ ระบุปี พ.ศ. 
ระบุเล่ม ระบุหน่วยงาน  จัดเรียงเอกสารจากล าดับจาก
น้ อ ย ไปหามาก  เ พื่ อ ใ ห้ ง่ า ย ต่ อก า รค้ นห า  เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

  3.2.1.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  3.2.1.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  (1) ด าเนินการร่างและจัดพิมพ์ ค าสั่ง ประกาศ ใน
การด าเนินการต่าง ๆ เช่น ค าสั่งไปราชการ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ หนังสือโต้ตอบที่ได้รับ
มอบหมาย แต่ในบางครั้งพบว่า ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ท าให้ไม่สามารถ

  (1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิมพ์
ประกาศ หนังสือราชการ โดยการศึกษาค้นคว้าและดู
ตัวอย่างในการจัดท าค าสั่ง จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เผยแพร่ทาง Internet และรูปแบบการจัดพิมพ์ค าสั่ง
ป ร ะก า ศ ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร  จ า ก ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก



95 

 

 
 

งานเดิม งานใหม่ 
จัดท าค าสั่ง ประกาศ และเอกสารต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง  

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 เพื่อให้สามารถ
จัดท าค าสั่ง ประกาศ และเอกสารต่างๆ ให้มีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 

   3.2.1.4 งานสรรหาคณบดี    3.2.1.4 งานสรรหาคณบดี 

  (1) ร่วมวางแผนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ 
สรรหาคณบดีโดยร่วมก าหนดปฏิทินการสรรหาคณบดี
โดยร่วมก าหนดปฏิทินการด าเนินงานวางแผนการ
ท างานในกิจกรรมที่รับผิดชอบ เช่น การรวบรวม
ข้อมูล การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดเตรียมเอกสารและ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ในบางครั้งพบว่า  การ
ด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  (1) วางแผน และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหาคณบดี โดยจัดท า (ร่าง) 
ปฏิทินการด าเนินการ จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการสรรหา 
จัดท าร่างใบสมัคร ใบเสนอชื่อ วางแผนกระบวนการใน
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานในแต่แต่ละขั้นตอน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อให้ การด าเนินการสรรหา
คณบดีเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่เหมาะสม 
รวมทั้งท าให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และ
เกิดความรวดเร็ว ในการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

   (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิทินการ
ด าเนินการ จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการสรรหา โดยการ
จัดท าร่างใบสมัคร ใบเสนอชื่อ ให้กับคณะ สถาบัน/
ส านัก เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาคณบดี เป็นไปตาม
ขั้นตอนและกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งท าให้เกิด
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล และเกิดความรวดเร็ว 
ในการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

   3.2.1.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก    3.2.1.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

  (1) ร่วมวางแผนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  โดย
ร่วมก าหนดปฏิทินการด าเนินงานวางแผนการท างาน
ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ เช่น การรวบรวมข้อมูล การ
จัดพิมพ์เอกสาร การจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  แต่บางครั้งพบว่า การด าเนินงานไม่เป็นไป

  (1) วางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก โดยการจัด (ร่าง) ปฏิทินการด าเนินการ จัดท า 
(ร่าง) ปฏิทินการสรรหา จัดท าร่างใบสมัคร ใบเสนอชื่อ 
วางแผนกระบวนการในการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานในแต่แต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
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ตามกรอบเวลาที่ก าหนด  ก าหนด เพื่อให้ การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านัก เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่
เหมาะสม รวมทั้งท าให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
ข้อมูล และเกิดความรวดเร็ว ในการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

   (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิทินการ
ด าเนินการ จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการสรรหา จัดท าร่างใบ
สมัคร ใบเสนอชื่อ ให้กับคณะ สถาบัน/ส านัก เพื่อให้ 
การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
เป็นไปตามข้ันตอนและกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งท า
ให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล และเกิดความ
รวดเร็ว ในการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

   3.2.2.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการ
ของคณะกรรมการ 

   3.2.2.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  (1)  ปฏิบัติการ เกี่ยวการขออนุญาต อนุมัติ ไป
ราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ฯลฯ แต่ในบางครั้งไม่สามารถด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดระยะเวลา เนื่องจากเอกสารอาจมาถึงล่าช้า 
ท าให้ไม่สามารถลงนามเอกสารได้ในทันที ส่งผลให้
การด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุญาตอนุมัติไป
ราชการ เกิดความล่าช้า    

  (1) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการการขอ
อนุญาตไปราชการ อนุมัติไปราชการ ของของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภา
คณาจารย์และข้าราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่งานกิจการ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คณะ สถาบัน/ส านัก 
เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปราชการ โดยการจัดท าเรื่อง
ไปราชการ  เพื่อให้การเดินทางไปราชการของนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และบุคลากรงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง
ตามระเบียบการปฏิบัติราชการ 

  3.2.2.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   3.2.2.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
  (1) ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการ   ( 1 )  ป ฏิ บั ติ ง า น  จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
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ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ด้วยการจัดบรรทุกการประชุมและบันทึกเสียง เพ่ือให้
ได้ในความที่ชัดเจน ครบถ้วนแต่บางครั้งพบว่า การ
จัดท ารายงานการประชุมเป็นไปด้วยความล่าช้า 
เนื่องจากไฟล์เสียงมีปัญหาไม่สามารถเปิดฟังได้หรือมี
เสียงรบกวนและสิ่งที่ได้จากการจดบันทึกการประชุม
ขาดเนื้อหาใจความที่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการสรุป
ความในภาพรวม  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยการจัดพิมพ์
ราชการการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใน
ร ะบบค อมพิ ว เ ต อ ร์ ข ณ ะก า ร ป ร ะชุ ม  เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมตรวจสอบ
ข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นในเบื้องต้น และ
ก าหนดให้มีผู้ช่วยในการบันทึกข้อมูลในระหว่างการ
ประชุมพร้อมไปด้วยเพ่ือป้องกันกรณีการบันทึกเสียง
ผิดพลาด และใช้เครื่องบันทึกเสียงเพ่ิมเติมเพ่ือส ารอง
ป้องกันไว้ให้มีความครบถ้วน และท าให้ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์ 

  3.2.2 ด้านการวางแผน   3.2.2 ด้านการวางแผน 
   3.2 .2.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

   3 .2 .2 .1  งานประชุ มคณะกรรมการบริหา ร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

  (1) ร่วมวางแผนกับผู้บริหารเพ่ือจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แต่บางครั้งพบว่า 
ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่
ก าหนดได้ ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น ประธานการ
ประชุม คณะกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ส่งผลให้
ต้องมีการเลื่อนนัดหมายการประชุม และอาจส่งผล
กระทบต่องานของมหาวิทยาลัยได้ 

  (1) สร้างความรู้  ความเข้าใจกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบเกี่ยวกับ
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในรอบปี  โดยมหาวิทยาลัยได้ ก าหนดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เดือนละ 1 ครั้ง เป็น
วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน หรือหากมีระเบียบ
วาระจ าเป็นเร่งด่วนสามารถจัดประชุมได้เดือนละ 2 ครั้ง 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  และหากเดือนใดไม่มีระเบียบ
วาระการประชุมก็สามารถงดการประชุมได้  เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีเวลาบริหาร
จัดการภารกิจส่วนตัว หรือภารกิจทางราชการ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
  (2) ร่วมก าหนดแผนงานให้กับคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าบันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในแต่ละเดือน โดย
ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าบันทึกเพ่ือเสนอระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใน
ระยะเวลา 5 วัน โดยการประสานงานให้คณะและ
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หน่วยงานแนบเรื่องเดิมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การน าเสนอระเบียบวาระการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

  (2) ร่วมวางแผนงานกับบริหารในการด าเนินงาน
จัดท าการแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ทยาลั ย  การจั ดท า ร าย งานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดบันทึก
การประชุมแบบย่อ และบันทึเทปการประชุม เพ่ือให้
ได้ใจความที่ชัดเจนครบถ้วน แต่ในบางครั้งพบว่า 
การจัดท าการแจ้งมติการประชุม และการจัดท า
รายงานการประชุมเป็นไปด้วยความล่าช้า และสิ่งที่ได้
จากการจดบันทึกการประชุมขาดเนื้อหา สาระ และ
ใจความที่ครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อการสรุปใจความ
ส าคัญในภาพรวม ท าให้การแจ้งมติการประชุม การ
จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

   (1) วางแผนการจัดท าระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับ
ผู้บริหารและด าเนินการสรุปประเด็นเป็นตามบันทึกเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง  ประเด็น
เนื้อหาสระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอต่อทีประชุม 
ให้สอดคล้องกับระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุมให้คณะกรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า   
ทางระบบ E-meeting เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษา
เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม ท าให้การจัดประชุมเป็นด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด และครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุม 
  (2) ด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักวิทย
บริการในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับจัดการ
ประชุมผ่านระบบ E-meeting มาจัดประชุม โดย
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา และเกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
  ( 3 )  ว า ง แ ผ น จั ด ท า ก า ร แ จ้ ง ม ติ ก า ร ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยการจดบันทึกฉบับย่อ
มาในขณะประชุมในระบบคอมพิวเตอร์  รวบรวม
ประเด็นข้อเสนอแนะของกรรมการ เพื่อให้การแจ้งมติ
การประชุมและรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยทันที
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หลังการประชุม ท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามมติที่
ประชุม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  (4) วางแผนในการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่
ประชุมจากหน่วยงานที่ผู้เกี่ยวข้อง  โดยรายงานการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลั ย  ในระเบียบวาระเ พ่ือ พิจารณาให้
เ ลขานุ ก าร ได้ รั บทราบผลการด า เนิ น ง าน  และ
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เพื่อให้เลขานุการได้รับทราบและรายงานผลการเนินการ
ตามมติที่ประชุมให้คณะกรรมการได้รับทราบ  ท าให้การ
จั ดประชุ ม เป็ น ไปด้ ว ยคว าม เ รี ยบร้ อยตร งตาม
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ( 5 )  ว า งแผน กา ร จั ดท า ร า ย ง านกา รประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกรายงานการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม โดยใชเ้ครื่องบันทึกเสียง การจดบันทึกฉบับ
ย่อ เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปด้วย
ความถูกต้องชัดเจน รวมทั้งจดส่งรายงานการประชุมให้
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบ เพื่อให้ได้รายงานการประชุมที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมติการประชุม และ
สามารถสืบค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 

  (3) วางแผนเกี่ยวกับการจัดเก็บการแจ้งมติการ
ประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ใน
บางครั้งพบว่า มีเอกสารการแจ้งมติการประชุมและ
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

  (1) วางแผนเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารการแจ้งมติ
การประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่งาน
กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพ่ือน า
ข้อมูลการแจ้งมติการประชุมและรายงานการประชุม
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มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก  ส่งผลให้ไม่สามารถ
จัดเก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบันได้ อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ใน
การจัดเก็บเอกสารจ ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยลง เ ว็ บ ไซต์
มหาวิทยาลั ย  เพื่ อ ให้ ลดขั้ นตอนการปฏิบัติ ง าน 
ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการสืบค้น 
  (2) ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน-
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โยการจัดท าเป็น
รายงานประจ าปี ในรอบ 1 ปี โดยประสานงานการ
ท างานร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  โดย
สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามอ านาจและหน้าที่ในแต่ละด้าน เพื่อให้ 
คณะกรรมการบริบหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบ 1 ปี และสามารถ
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

  3.2.2.2 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ    3.2.2.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ  
  (1) วางแผนการลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร โดย
การแยกประเภทหนังสือราชการภายนอก หนังสือ
ราชการภายใน ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ โดยแยก
ระดับความเร็วของหนังสือราชการ แต่ในบางครั้ง
พบว่า หนังสือในแต่ละวันมีหนังสือราชการที่รับจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเป็นจ านวน
มาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการรับ-ส่งได้ทันเวลา ท า
ให้การลงทะเบียนรับ-ส่งเกิดความล่าช้า และไม่ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด 

  (1) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการลงทะเบียนรับ-ส่ง 
เอกสารทางราชการ เช่น หนังสือราชการภายใน -
ภายนอก ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
ต่าง ๆ ด้วยการค้นคว้าหาความรู้จากระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 พจนานุกรม หรือ
เอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินการ
ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทางราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบงานสรรบรรณ และทัน
ตามเวลาทีก่ าหนด 
  (2)  ด า เนินการ  รับ  – ส่ ง เอกสารในระบบ E-
document โดย เข้ า ใช้ ระบบ E-document กรอก
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือรับรู้รับทราบและ
สร้างความเข้าใจวิธีการขั้นตอนของการใช้ระบบ  
E-document เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานธุรการ
ด าเนินไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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  (2) วางแผนการจัดเก็บหนังสือราชการทุกประเภท 
โดยการคัดแยกประเภทหนังสืออกเป็นหมวดหมู่และ
จัดเรียงหนังสือใส่แฟ้มเอกสาร แต่ในบางครั้งพบว่า 
ที่ผ่านมามีหนังสือราชการที่ได้ด าเนินการลงทะเบียน
รับและลงทะเบียนส่งในแต่ละวันมีจ านวนมาก ส่งผล
ให้ไม่สามารถด าเนินการเก็บเอกสารได้ทุกวัน ท าให้
การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นปัจจุบัน และค้นหาได้ยาก  
อีกทั้งพ้ืนที่ ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารมีจ ากัด ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

  (1) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานงาน
ธุรการ เกี่ยวกับการเสนอแฟ้มเอกสาร โดยให้ผู้ปฏิบัติใน
กองบริการการศึกษามีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะช่วยให้
การท างานเร็วขึ้น เพื่อสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
พิจาณาลงนามหรือพิจารณาตัดสินใจสั่งการได้อย่าง
รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องทุกคนให้มีทักษะความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยในการจัดพิมพ์หนังสือราชการภายใน-
ภายนอก หนังสือส่งออก ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยวางแผนให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยมาถ่ายทอดความรู้ 
และประสบการณ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 
เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการเขียนหนังสือราชการ และ
หลักการใช้ภาษาไทยที่ดี  เ พ่ือน าความรู้ที่ ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

   (1) วางแผนเกี่ยวกับการจัดเก็บหนังสือทุกประเภท 
โดยการจ าแนกประเภทหนังสืออกเป็นหมวดหมู่และ
จัดเรียงหนังสือใส่แฟ้มเอกสาร เช่น หนังสือภายนอก-รับ 
หนังสือภายใน-รับ หนังสือภายใน-ส่ง จดหมายส่งออก 
ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ โดยจัดเรียงเอกสารจากล าดับ
น้อยไปหามาก จัดท าสันแฟ้ม ชื่อแฟ้ม เล่มที่และปี 
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ทันต่อ
ความต้องการในการใช้งานในแต่ละครั้ง และถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
  (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บ
หนังสือราชการ ด้วยการศึกษาข้อมูลรายละเอียดจาก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
เพื่อให้ สามารถด าเนินการจัดเก็บหนังสือราชการให้
ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณเพ่ือความสะดวก
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รวดเร็วและประหยัดเวลาในการสืบค้นหนังสือในครั้ง
ต่อไป 

  3.2.2.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  3.2.2.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  (1)  ประสานงาน ชี้ แจงและให้ รายละเ อียด
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจสอบร่างซึ่งบางครั้งพบว่า
ผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจสอบแต่ละคนมีรูปแบบการ
เขียนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของการจัดระเบียบ
ความคิด ถ้อยค าภาษา หรือวิธีการน าเสนอแม้ผู้ร่างจะ
สื่อความหมายชัดเจนก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชา ท าให้ มีการแก้ไขหลายครั้ง ท าให้
งานเกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 

  (1) สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหนังสือราชการ
กับผู้บังคับบัญชา โดยควรอ่านหรือตรวจสอบอย่าง
ละเอียด รอบคอบ และถูกต้อง ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  และข้อกฎหมายอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้อง ท าให้หนังสือราชการไม่เกิดความผิดพลาด
หรือหากมีการแก้ไขหนังสือราชการควรแก้ไขหนังสือ
ราชการเพียงครั้งเดียว เพื่อให้การปฏิบัติงานงานเกิด
ประสิทธิภาพ ไม่มีข้อผิดพลาด   

  3.2.2.4 งานสรรหาคณบดี   3.2.2.4 งานสรรหาคณบดี 
  (1) ร่วมวางแผนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ 
สรรหาคณบดีโดยร่วมก าหนดปฏิทินการสรรหาคณบดี
โดยร่วมก าหนดปฏิทินการด าเนินงานวางแผนการ
ท างานในกิจกรรมที่รับผิดชอบ เช่น การรวบรวม
ข้อมูล การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดเตรียมเอกสารและ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่บางครั้งพบว่า  การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  (1) วางแผน และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหาคณบดี โดยจัดท า (ร่าง) 
ปฏิทินการด าเนินการ จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการสรรหา 
จัดท าร่างใบสมัคร ใบเสนอชื่อ วางแผนกระบวนการใน
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้
เป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อให้ การด าเนินการสรรหา
คณบดีเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่เหมาะสม 
รวมทั้งท าให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และ
เกิดความรวดเร็ว ในการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  3.2.2.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   3.2.2.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
     (1) ร่วมวางแผนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  โดย
ร่วมก าหนดปฏิทินการด าเนินงานวางแผนการท างาน
ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ เช่น การรวบรวมข้อมูล การ
จัดพิมพ์เอกสาร การจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง  แต่บางครั้งพบว่า การด าเนินงานไม่เป็นไป

   (1) วางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก โดยการจัด (ร่าง) ปฏิทินการด าเนินการ จัดท า 
(ร่าง) ปฏิทินการสรรหา จัดท าร่างใบสมัคร ใบเสนอชื่อ 
วางแผนกระบวนการในการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานในแต่แต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
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ตามกรอบเวลาที่ก าหนด ก าหนด เพื่อให้การด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านัก เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่
เหมาะสม รวมทั้งท าให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
ข้อมูล และเกิดความรวดเร็ว ในการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3.2.2.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

3.2.2.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

    (1)  วางแผนร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือจัดหาระบบ ในการจัดท าเรื่องขอ
อนุญาตไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย 
ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ เพื่อให้ สามารถด าเนินการได้สะดวก
รวดเร็วว่องไว แต่บางครั้ งพบว่ามีงบประมาณ               
ไม่เพียงพอในการไปราชการ 

  (1) ร่วมวางแผนกับผู้บริหารและผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี โดยหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดท าเรื่องไปราชการของ นายก
สภามหาวิทยาลั ย  กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ และบุคลากรของงาน
กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดท าเรื่องไปราชการทันเวลา ไม่ผิดระเบียบ
ของทางราชการ เกิดความสะดวกรวดเร็ว ท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  3.2.2.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี    3.2.2.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าป ี
 (1) ร่วมวางแผน เพ่ือหาแนวทางในการรวบรวม
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี โดยการรวบรวมจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แต่ใน
บางครั้งพบว่า การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี มีข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลต่อการสรุปความใน
ภาพรวม 

(1) ร่วมวางแผน ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
ในการรวบรวมข้อมูลและจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมในรอบ 1 ปี  เพื่อให ้
ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
มารวบรวมเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

   (2)  ร่วมวางแผนด้านการด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อมูลโดยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ฯลฯ แต่ในบางครั้งพบว่า การจัดท า
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี มีข้อมูลไม่ครบถ้วน

(2) ร่วมวางแผน การวิ เคราะห์  สังเคราะห์ สรุป
ประเด็น แยกประเด็นและจัดท าร่างให้เลขานุการ
ตรวจสอบก่อนเสนอประธาน เพื่อให้ ร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี มีความถูกต้อง ครบถ้วน  และเกิด
ประสิทธิภาพ 
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ส่งผลต่อการสรุปความในภาพรวม 
 (3)  ร่วมวางแผนการพิมพ์ การจัดท ารูปเล่มผลการ

ด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้  การ
ด าเนินงานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

  3.2.3 ด้านการประสานงาน    3.2.3 ด้านการประสานงาน  
  3.2.3.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

  3. 2. 3. 1 ง า น ปร ะชุ ม ค ณ ะก ร ร มก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

  (1) ประสานนัดหมายกับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และอธิการบดี  โดยสอบถามวัน เวลา เพ่ือ
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
แต่บางครั้งพบว่า ผู้บริหาร คณะกรรมการ แต่ละ
ท่านมีภาระงานจ านวนมาก ท าให้เวลาว่างไม่ตรงกัน 
ท าให้การนัดหมายเพ่ือจัดประชุมไม่สามารถนัดหมาย
การประชุมได้ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 
 

  (1) จัดท าปฏิทิน ก าหนดวันเวลาที่จะจัดประชุมให้
ชัดเจน โดยท าความตกร่วมร่วมกันเพ่ือก าหนดวันเวลา
และสถานที่ในการประชุม กับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และอธิการบดี โดยจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
เป็นวัน อังคารสัปดาห์ที่  2  ของทุกเดือน เพื่ อให้
คณะกรรมการได้รับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าใน
แต่ละเดือน รวมทั้งกรรมการสามารถตรวจสอบแผนการ
ปฏิบัติงานของตนเองได้ง่ายขึ้น เพื่อให้การด าเนินการจัด
ประชุมบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

  (2) ประสานงานการท างานร่วมกับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และอธิการบดี  เกี่ยวกับการ
จัดท าหนังสือเชิญประธานการประชุม และหนังสือ
เชิญคณะกรรมการประชุม แต่ในบางครั้งพบว่า 
ประธานและกรรมการติดราชการ จึงท าให้ต้องเลื่อน
วันประชุม   

  (1 )  ประสานงานจั ดท า  หนั ง สื อ เชิญประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบของ 
File สแกนเอกสาร PDF ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรือ Applications Line หรือ Facebook แจ้งให้คณะ 
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้ลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานและเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อประสานงาน 

  (3) ประสานงานกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้บันทึกข้อความเสนอเรื่องการเสนอระเบียบวาระ

(1)  สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเกี่ยวกับการติดตาม
บันทึกการเสนอระเบียบวาระการประชุมของหน่วยงานที่
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งานเดิม งานใหม่ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดย
ให้คณะและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเสนอเรื่องให้
อธิการบดีลงนาม เพ่ือน าบันทึกการเสนอระเบียบ
วาระมาด าเนินการพิมพ์เอกสาร  แต่ในบางครั้งพบว่า  
หน่วยงานเสนอเรื่องไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม   

เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาจัดท าระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบันทึกเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมเป็ นไปตามขั้ นตอน และ
กระบวนการที่ ก าหนด ส่ งผลท า ให้ การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

  (4) ประสานการท างานร่วมกับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และอธิการบดี  เ พ่ือจัดท า
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และจัดท าเล่มเอกสารการประชุม เพ่ือ
น าข้อมูลลงระบบ E-meeting แต่ในบางครั้งพบว่า 
เพื่อให้ เอกสารที่หน่วยงานเสนอมาแนบเอกสารหรือ
ข้อกฎหมายไม่ชัดเจน ส่งผลให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

  (1) สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษา ค้นคว้าข้อมูลการจัดท า
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และท าเอกสารการประชุมมีความ
ถูกต้อง และประหยัดเวลาในการด าเนินการประชุม 

3.2.3.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ  3.2.3.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 

(1) ประสานงานการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่งาน
กิ จกา รสภามหาวิทยาลั ย และคณะกรรมการ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการระดับคณะเจ้าหน้าที่ประจ า
สาขาวิชา และคณาจารย์ เกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ
ราชการทุกประเภท แต่ในบางครั้งพบว่า เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์
การจัดพิมพ์หนังสือราชการจึงจ าเป็นต้องส่งเรื่องคืน
ไปยังหน่วยงานเพื่อจัดท าเอกสารเพิ่มเติม 
   (2) ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการระดับคณะ 
เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนรับ  - ส่งหนังสือ

   (1) สร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่งานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการระดับคณะเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา และ
คณาจารย์ เกี่ยวกับวิธีจัดพิมพ์หนังสือราชการทั้งภายใน
และภายนอกให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ท า
ให้การท างาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักของ
ระเบียบงานสรรบรรณ 
  (2) สร้างความรู้ และสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้
ด้านการจัดพิมพ์หนังสือราชการให้ถูกต้อง แม่นย า การ
จัดรูปแบบหนังสือ การใช้ขนาดตัวอักษร และเนื้อหาใน
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งานเดิม งานใหม่ 
ราชการแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้าใจในการท างานและความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน แต่ในบางครั้งพบว่า  ในแต่ละวันมี
หนังสือราชการเป็นจ านวนมาก ท าให้ ไม่สามารถ
ด าเนินการรับได้ทันเวลาอีกท้ังการลงทะเบียนรับท าให้
งานเกิดความล่าช้า  
 

การจัดพิมพ์ถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการระดับ
คณะ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ระเบียบงานสารบรรณ 
  (3) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่งาน
กิ จ ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะค ณ ะก ร ร ม ก า ร 
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการระดับคณะ เจ้าหน้าที่ประจ า
สาขาวิชา และคณาจารย์ เกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือ
ราชการที่ดี การใช้ส านวน การใช้ค าที่ถูกต้องตามหลักไว
ยกรณ์  การเทียบเคียงความหมายของภาษากับ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การตรวจทาน ค าศัพท์
และค าส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งทัศนคติในด้านการตรงต่อ
เวลาและการทันเวลา เ พ่ือให้การจัดพิมพ์หนังสือ
ราชการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบงานสาร
บรรณ 
 (4) สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่งานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการระดับคณะ ในการจัดท าทะเบียนรับเอกสาร 
โดยน าระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยการควบคุมการลงทะเบียนรับ-ส่ง 
วิ เคราะห์และจ าแนกเอกสาร เ พ่ือแจกจ่ายไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การท างานสะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และสามารถค้นหาเอกสารได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 
  (5) ด าเนินการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับ -ส่ง
หนังสือราชการแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการระดับ
คณะ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (6) ประสานงานกับคณะ สถาบัน ศูนย์ ส านัก กอง  
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งานเดิม งานใหม่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ประจ าสาขาวิชา เกี่ยวกับการส่งหนังสือราชการทุก
ประเภท เพ่ือให้การส่งเอกสาร ถูกต้อง ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ 

  3.2.2.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  3.2.2.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  (1)  ประสานงาน ชี้ แจงและให้ รายละเ อียด
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจสอบร่างซึ่งบางครั้งพบว่า
ผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจสอบแต่ละคนมีรูปแบบการ
เขียนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของการจัดระเบียบ
ความคิด ถ้อยค าภาษา หรือวิธีการน าเสนอแม้ผู้ร่างจะ
สื่อความหมายชัดเจนก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชา ท าให้ มีการแก้ไขหลายครั้ง ท าให้
งานเกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 

  (1) สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหนังสือราชการ
กับผู้บังคับบัญชาควรอ่านหรือตรวจสอบอย่างละเอียด 
รอบคอบ และถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  และข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้หนังสือราชการไม่เกิดความผิดพลาดหรือหากมี
การแก้ไขหนังสือราชการควรแก้ไขหนังสือราชการเพียง
ครั้งเดียว เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานงานเกิดประสิทธิภาพ ไม่
มีข้อผิดพลาด  

  3.2.3.4 งานสรรหาคณบดี   3.2.3.4 งานสรรหาคณบดี 
  (1) ประสานงานกับผู้ อ านวยการส านั กงาน
อธิการบดี คณะ สถาบัน/ส านัก ในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีโดยร่วมก าหนดปฏิทินการ
สรรหาคณบดีโดยร่วมก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน
วางแผนการท างานในกิจกรรมที่รับผิดชอบ เช่น การ
รวบรวมข้อมูล การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดเตรียม
เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่บางครั้ง
พบว่า  การด าเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 
  

  (1) สร้างความรู้ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหา
คณบดี โดยจัดท า (ร่าง) ปฏิทินการด าเนินการ จัดท า 
(ร่าง) ปฏิทินการสรรหา จัดท าร่างใบสมัคร ใบเสนอชื่อ 
วางแผนกระบวนการในการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานในแต่แต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
เพื่อให้การด าเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปตามขั้นตอน
และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งท าให้เกิดความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และเกิดความรวดเร็ว ใน
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด    

  3.2.3.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   3.2.3.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
  (1) ประสานงานกับผู้ อ านวยการส านั กงาน
อธิการบดี คณะ สถาบัน/ส านัก ในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก  โดยร่วมก าหนดปฏิทินการด าเนินงานวาง

  (1) สร้างความรู้ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยการจัด (ร่าง) ปฏิทิน
การด าเนินการ จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการสรรหา จัดท า
ร่างใบสมัคร ใบเสนอชื่อ วางแผนกระบวนการในการ
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แผนการท างานในกิจกรรมที่รับผิดชอบ เช่น การ
รวบรวมข้อมูล การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดเตรียม
เอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  แต่บางครั้งพบว่า 
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

ก ากับติดตามผลการด าเนินงานในแต่แต่ละขั้นตอนให้
เป็นไปตามข้อบังคับท่ีก าหนด เพื่อให้ การด าเนินการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นไปตามข้ันตอน
และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งท าให้เกิดความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล และเกิดความรวดเร็ว ใน
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

  3.2.3.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

 3.2.3.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  (1) ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการขออนุญาตไปราชการ
ของ  นายกสภามหาวิทยาลั ย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
และบุคลากรของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ แต่ในบางครั้งพบว่า มีค าสั่งให้ไป
ราชการอย่างเร่งด่วน ท าให้การท าเรื่องการขออนุญาต
ไปราชการไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด  

  (1) จัดหา ระบบ การอนุมัติการไปราชการโดยให้
ผู้บริหารไม่ว่าจะไปราชการภายนอกมหาวิทยาลัย
สามารถลงนามในเอกสารนั้นได้ทันที เพื่อท าให้งานเกิด
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดท าพิมพ์
ค าสั่ง ด้วยการศึกษาค้นคว้า และดูตัวอย่างในการจัดท า
ค าสั่ง จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่น่าเชือ่ถือ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบหรือตัวอย่าง
ในการจัดท าค าสั่ง และจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อให้การจัดท าค าสั่งมีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
และไม่ขัดต่อระเบียบ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อทางราชการ  

  3.2.3.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  3.2.3.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 (1) ร่วมวางแผน เพ่ือหาแนวทางในการรวบรวม
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปี โดยการรวบรวมจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แต่ใน
บางครั้งพบว่า การจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี มีข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลต่อการสรุปความใน
ภาพรวม 

(1) ร่วมวางแผน ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
ในการรวบรวมข้อมูลและจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมในรอบ 1 ปี  เพื่อให ้
ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
มารวบรวมเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
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   (2)  ร่วมวางแผนด้านการด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อมูลโดยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ฯลฯ แต่ในบางครั้งพบว่า การจัดท า
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
ส่งผลต่อการสรุปความในภาพรวม 

(2) ร่วมวางแผน การวิ เคราะห์  สังเคราะห์ สรุป
ประเด็น แยกประเด็นและจัดท าร่างให้เลขานุการ
ตรวจสอบก่อนเสนอประธาน เพื่อให้ ร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี มีความถูกต้อง ครบถ้วน  และเกิด
ประสิทธิภาพ 

 (3)  ร่วมวางแผนการพิมพ์ การจัดท ารูปเล่มผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้  การ
ด าเนินงานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

 3.2.4  ด้านการบริการ  3.2.4  ด้านการบริการ 
  3 .2 .4 .1 งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

3 . 2 . 4 . 1  ง า น ปร ะชุ ม ค ณ ะก ร ร มก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

  (1 )  ด า เนิ น การจั ด เ ก็ บ แจ้ ง มติ ก า รประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และส าเนา
การแจ้งมติการประชุม และรายงานการประชุม ให้แก่ 
คณะ สถาบัน ส านัก เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ และ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินงานในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 
  (2) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ประจ า
คณะ คณาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
เสนอเรื่ อง เข้ าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาในด้านการเสนอเรื่องเข้า 
การอ้างข้อกฎหมาย แต่ในบางครั้งพบว่า  การอ้าง
เรื่องเดิมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้
เอกสารไม่สมบูรณ์  

 (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง
และตอบปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ คณาจารย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก าหนดการจัดส่งระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเรื่องการ
แนบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเขียนเรื่องเดิม
ข้อเท็จจริง ของเรื่องนั้น และเอกสารที่ใช้ประกอบการ
ประชุม รูปแบบการเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุม การ
ส่งตัวแทนเพ่ือน ามาเสนอวาระ เพื่อให้คณะและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
น าเสนอระเบียบวาระการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ให้ค าปรึกษา แนะน า กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ชี้แจงและตอบปัญหาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ คณาจารย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการจัดท าแบบฟอร์มการน าเสนอระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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แบบฟอร์มการน าเสนอระเบียบวาระ โดยการน า
แบบฟอร์มการน า เสนอระเบียบวาระลงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น าเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด และทันตาม
ก าหนดเวลา 
  (3) ให้ค าปรึกษา แนะน า กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ชี้แจงและตอบปัญหา เกี่ยวกับการน าข้อมูลลงระบบ E-
meeting เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูล และท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

  3.2.4.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ   3.2.4.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
  (1) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าแนะน า ให้
ปรึกษา พร้อมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าบุคลากรไม่ได้
ให้ความสนใจและไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทาง
คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลไปเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ได้รับเข้ามา ซึ่งส่งผลให้
บุคลากรและผู้บริหารไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
พลาดโอกาสที่เป็นประโยชน์และโอกาสที่ควรจะได้รับ 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเอกสารประเภท หนังสือราชการ 
ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบงานสารบรรณ เพ่ือให้บริการแก่อาจารย์
และบุคลากรให้ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
ถูกต้อง  แต่ในบางครั้งพบว่า การค้นหาเอกสาร
ด าเนินการได้ยากและต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล 
ส่ งผลท าให้การปฏิบัติ งานเกิดความล่ าช้ าและ
สิ้นเปลืองเวลาโดยไม่จ าเป็น 
  

  (1) ให้ค าแนะน า ปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ระบบงานสารบรรณ และ
การจัดเก็บเอกสารที่รับเข้าโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel แก่บุคลากร ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
ระ เบี ยบงานสารบรรณ ท า ให้ ก ารปฏิบั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพ 
  (2) สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บ
หนังสือราชการทุกประเภทตามระเบียบงานสารบรรณ 
ด้วยการแยกเอกสารได้แก่ หนังสือราชการ ประกาศ 
ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
บันทึกรายการเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
และจัดท าสารบัญราชการไว้ที่แฟ้มเอกสาร เล่มที่ และปี 
ในแฟ้มเอกสาร เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือราชการได้
ง่าย สะดวกรวดเร็ว สามารถให้บริการแก่เจ้าหน้าที่
ประจ าคณะ อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ประหยัดเวลา และง่ายต่อการค้นหาเอกสาร 
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  (3) ให้บริการข้อมูลการส่งหนังสือราชการ โดยมีการ
ติดตามเรื่องที่เสนอ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงข้อมูลการจัดส่ง
หนังสือราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันเวลาที่
ก าหนด 

  3.2.4.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอก และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  3.2.4.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอก และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  (1) ด าเนินการจัดท าหนังสือราชการควรมีการร่าง
ก่อนพิมพ์ทุกครั้ง เพราะการร่างจะท าให้เราเกิดทักษะ
ในการเขียนได้ใช้ความรู้ ความคิด  ไม่ควรใช้การ
คัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เพราะท าให้ เกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย และท าให้ผู้ร่างกลายเป็นคนร่าง
หนังสือราชการไม่เป็นเพราะไมได้ใช้ทักษะในการร่าง 
ที่ก่อให้เกิดความช านาญในงาน ท าให้ไม่เกิดความ
เชี่ยวชาญ ซึ่ งการร่างหนังสือบ่อยๆ หลาย ๆ ฉบับ 
จะท าใหเ้กิดความช านาญและเป็นการฝึกการเขียนได้ดี  
  (2) ให้ค าปรึกษากับคณาจารย์และบุคลากรของ
คณะ ปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือราชการ
ภายใน และหนังสือราชการภายนอก เอกสารต่างๆ 
เช่น แจ้งมติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือ
หนังสือราชการต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ 
 

  (1)  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่างด้วย
ลายมืออ่านง่ายด้วยดินสอหรือปากกา อาจเขียนบรรทัด
เว้นบรรทัด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเขียนข้อความ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขงานได้สะดวกโดยเขียนตัวร่างลงใน
กระดาษร่างหนังสือ ควรเสนอตัวร่างและเรือ่งประกอบ
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจร่าง และสั่งพิมพ์
ต่อไป หากเป็นเรื่องส าคัญควรเก็บตัวร่างแนบกับต้น
เรื่องหรือส าเนาเรื่องไว้เป็นหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาควรมี
การตรวจร่างก่อนสั่งพิมพ์ทุกครั้ง โดยตรวจทั้งรูปแบบ 
เนื้อหา ภาษา และเค้าโครงของหนังสือราชการเพราะ
หนังสือราชการถือเป็นตัวแทน เป็นหน้าเป็นตาของ
หน่วยงานใช้เครื่องหมายในการตรวจร่างเพ่ือสร้างความ
เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ร่าง และผู้ตรวจร่าง การแก้ไขงาน
จะได้ถูกต้องตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้
การปฏิบัติเรื่องหนังสือราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
  (2)  ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า ตอบปัญหาหรือ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในความผิดชอบกับ
คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดท าหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ลดความผิดพลาดที่
จะเกิดขึ้นและเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ   
  (3)  ให้ค าแนะน าให้ความรู้ด้านการจัดพิมพ์หนังสือให้
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ถูกต้อง แม่นย า การจัดรูปแบบหนังสือ เนื้อหาในการ
จัดพิมพ์ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  และข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างาน
สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 
  (4)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการหลักการเขียนหนังสือ
ราชการที่ดี การใช้ส านวน การใช้ค าที่ถูกต้องตามหลักไว
ยกรณ์  การ เทียบเคียงความหมายทางภาษากับ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การตรวจทาน ค าศัพท์ 
และค าส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งทัศนคติในด้านการตรงต่อ
เวลาและการทันเวลา เพื่อให้การจัดพิมพ์หนังสือมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามท่ีก าหนด 
  (5)  ให้บริการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือในส่วนของ
งานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น แจ้งมติ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ท างานสามารถท างาน
ได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนด 

  3.2.4.4 งานสรรหาคณบดี   3.2.4.4 งานสรรหาคณบดี 
  (1) ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการเกี่ยวกับ
การสรรหาคณบดี การจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และ
เตรียมข้อมูลการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
เช่น ปฏิทินการสรรหา ประกาศ หลักเกณฑ์การ 
สรรหา  แต่บางครั้งพบว่า  การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ให้กับบุคลากรของ
คณะ โดยจัดท าร่างเอกสาร ดังนี้ ปฏิทินการสรรหา 
คณบดี ประกาศหลักเกณฑ์ ร่างแบบฟอร์มใบสมัคร ร่าง
แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี 
ร่างรูปแบบเอกสารการประชุม และจัดท ารายงานการ
ประชุม เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินการ
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ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของงาน
กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การสรรหาคณบดี ท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

  3.2.4.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   3.2.4.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
  (1) ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยเตรียมข้อมูลการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก  เช่น จัดท าปฏิทินการสรรหา ประกาศ 
หลักเกณฑ์การสรรหา   แต่บางครั้ งพบว่า  การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
  

  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรของคณะ สถาบัน ส านัก โดยการจัดท าร่าง
เอกสาร ดังนี้ ปฏิทินการสรรหา ผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก ประกาศหลักเกณฑ์ ร่างแบบฟอร์มใบสมัคร ร่าง
แบบฟอร์มการเสนอชื่ อผู้ เ ข้ ารับการสรรหาเป็น
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ร่างรูปแบบเอกสารการ
ประชุม และจัดท ารายงานการประชุม เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้า ใจ สามารถด า เนินการได้อย่ างถูกต้อง 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ให้ เป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ท าให้งาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด   
 

  3.2.4.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  3.2.4.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของ
คณะกรรมการ 

  (1) ด าเนินการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
และบุคลากรของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ แต่ในบางครั้งพบว่า การค้นหา
เอกสารการขออนุญาตไปราชการค่อนข้างด าเนินการ

  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          
ในการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ 
อนุมัติไปราชการ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอ
อนุญาต อนุมัติไปราชการให้ถูกต้องประกอบการขอ
อนุญาต อนุมัติไปราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ระเบียบ เพื่อท าให้งานไม่เกิดข้อผิดพลาด และผู้บริการ
สามารถตัดสินใจอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว  
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ได้ยากต้องใช้เวลาในการค้นหา ส่งผลให้การท างาน
เกิดความล่าช้า  
  (2) ประสานงานกับผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนการเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ
บัญชีสามมิติ  แต่ในบางครั้งพบว่า ผู้ปฏิบัติงานยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานจากระบบ
บัญชีสามมิติ ท าให้การอนุมัติเบิกเงินเกิดความล่าช้า 

  (2) ให้บริการส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตไป
ราชการ การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไป
ด าเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  (3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน 
ระบบบัญชีสามมิติ โดยศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ
จากผู้ดูและระบบ ให้เข้าใจในการใช้งาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  3.2.4.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   3.2.4.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
  (1) ด าเนินการจัดเก็บ รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีโดย
ประสานงานกับบุคลากรของคณะและผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ือก าหนดการด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
จากมติมติที่ประชุม ตามอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการจัดท าเป็น
รูปเล่มเพ่ือเผยแพร่และสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ แต่บางครั้งพบว่า การจัดท าสรุปผล
การด าเนินงานประจ าปีเกิดความล่าช้าเนื่องจากข้อมูล
ไม่ครบถว้น 
  (2)  ให้บริการ ข้อมูล ได้แก่ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งมติ
ให้กับคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ แต่ใน
บางครั้งพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บเอกสารไม่
เป็นระเบียบท าให้เอกสารสูญหาย จึงต้องขอเอกสาร
ใหม่อีกครั้ง   
  
 

  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า กับผู้รับบริการ ในการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยประจ าปี  โดยการรวบรวมข้อมูล
จากรายงานการประชุมตามอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งที่ 15/2562 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา  ตามอ านาจหน้ าที่ ของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการจัดรูปเล่มเพ่ือ
เ ผ ย แ พร่ ล ง ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
www.councils.ac.th เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหา 
และพัฒนางานจากผลดารด าเนินงานจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยัลยให้บรรลตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตาที่ก าหนด   
  (2) ให้ค าปรึกษา แนะน ากับเจ้าหน้าที่ของคณะใน
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาจัดท าเป็น
ข้อมูลโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าข้อมูลลง
ระบบ E-meeting น าลง เว็ บ ไซต์ของงานกิ จการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสแกนเก็บเป็นไฟล์ 
PDF  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดจากการมีส่วนร่วม

http://www.councils.ac.th/
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งานเดิม งานใหม่ 
ของทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
จากผลการด าเนินงานจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลั ย ให้บรรลตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  และสามารถหาดูย้อนหลังได้ 
  (3)  ให้บริการข้อมูล ได้แก่ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจ้งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยน าข้อมูลลงใน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะและหน่วยงานได้น า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และง่าย
ต่อการสืบค้นขอ้มูล ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4  การก ากับตรวจสอบ  
          4.1  งานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
  (1) ศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2562 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน 
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  และตรวจสอบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (2) จัดท าและตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2562  โดยเสนอให้
อธิการบดีลงนามค าสั่ง และจัดท าบันทึกแจ้งเวียนให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านทราบ 
  (3) จัดท าและตรวจสอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการจัดประชุมเสนออธิการบดี เมื่ออธิการบดีเห็นชอบปฏิทิน จึงด าเนินการแจ้งเวียนให้คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบปฏิทินการประชุม 
  (4) จัดท าและตรวจสอบหนังสือเชิญประชุมอธิการบดี ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิกาบรดี ในฐานะเลขานุการ ลง
นามในหนังสือเชิญ และด าเนินการสแกนหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และส าเนา
หนังสือประชุมไปยังคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการลงนามรับทราบการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าหนังสือเชิญประชุมลงระบบ E-meeting และส่งทาง 
Appication line เพ่ือแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการด าเนินการส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบวัน เวลา และสถานที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  (5) จัดท าและตรวจสอบบันทึกการเสนอระเบียบวาระการประชุมเพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  โดยแจ้งวัน เวลา สถานที่จัดประชุม  และการก าหนดส่งระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายในเวลาที่ก าหนด โดยเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยลงนามในบันทึก หลังจากที่เลขานุการลงนามแล้ว แจ้งไปยังคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ  
  (6) ก ากับติดต่อประสานงานกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบันทึกการเสนอระเบียบวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการการเสนอเรื่องขอความเห็นและข้อเสนอแนะ และเรื่ อง
แจ้งเพ่ือทราบจากหน่วยงานต่างๆ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องด าเนินการเสนอเรื่องมายังงานบริหารงานทั่วไป  
หน่วยงานที่จะเสนอเรื่องต้องตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ก่อนที่จะ
บันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุมให้อธิการบดีลงนามอนุญาตให้น าเรื่องเข้าท่ีประชุมได้   
  (7) ก ากับติดต่อประสานงานจัดท าบันทึกจองห้องประชุมที่งานบริหารงานทั่วไป ส าหรับใช้เป็นสถานที่จัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานโสต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ งาน
โสตได้ด าเนินการอัดเสียง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และประสานงานกับแม่บ้านในการจัดเตรียมน้ าดื่ม
เพ่ือวางตามโต๊ะกรรมการ 
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  (8) จัดท าและตรวจสอบเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูล สรุปประเด็นจากบันทึกของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับเรื่องเดิม 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อเสนอ และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม และพิสูจน์อักษร 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 จากนั้นเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีตรวจสอบแก้ไข จึงด าเนินการแก้ไขเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 (9) ก ากับดูแลเรื่องน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความ
ถูกต้อง รวมทั้งรวบรวมระเบียบวาระการประชุมเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม และระเบียบ
วาระการขอความเห็นและข้อเสนอแนะที่หน่วยงานเสนอเพ่ือทราบ น าลงระบบ E-meeting เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม  
 (10) ประสานงานกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับติดตามการตอบรับการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  (11) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยตรวจสอบเอกสารการประชุม ทดสอบการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับจัดการประชุมผ่านระบบ  E-meeting เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานและท าให้การประชุมมีประสิทธิภาพ   
 (12) จัดพิมพ์และตรวจสอบการแจ้งมติการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ หลังจากนั้นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจสอบก่อนการประชุม ล่วงหน้า 7 วัน  
 (13) แก้ไขปรับปรุงพิสูจน์ตัวอักษรรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบเพ่ือด าเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยลงระบบ E-meeting เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณารายงานการประชุมก่อนล่วงหน้าก่อนการประชุม   
 (14) ด าเนินการจัดท ารูปเล่มการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสแกนไฟล์เอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากกรรมการท่านใดไม่สะดวกในการใช้ระบบ E-meeting สามารถดาวน์โหลดเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้     

 4.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ  
 (1) ก ากับ และจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วนของหนังสือราชการเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง 
 (2) ตรวจสอบการประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือราชการ โดยกรอก เลขรับ วัน 
เดือน ปี และเวลาที่รับเอกสารนั้น ๆ  
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 (3) ตรวจสอบการลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ โดยแยกเป็นทะเบียนรับภายใน และ
ทะเบียนรับภายนอก 
 (4) ตรวจสอบการลงทะเบียนรับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office  
 (5) หนังสือเป็นเรื่องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอให้
อธิการบดีสั่งการ เมื่ออธิการบดีสั่งการเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาบรรจุระเบียบวาระต่อไป   
  (6) ก ากับและตรวจสอบ การลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปในการควบคุมการลงทะเบียนรับ พร้อมทั้งประทับตรารับหนังอไว้มุมบนด้านขวามือ ระบุ 
เลขที่รับ วันเดือนปี และเวลาที่รับหนังสือ และจัดท าเป็นไฟล์ข้อมูลแยกประเภทของหนังสือ 
   (7) ก ากับดูแลการลงรับหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าหนังสือ
ราชการที่รับมาจัดท าในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF และด าเนินการจัดท าเป็น Link ข้อมูล เพ่ือให้
สะดวกและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถด าเนินการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว หากมีผู้ต้องการค้นหา
ข้อมูลจะท าให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการประหยัดเวลาในการค้นหาหนังสือราชการ 
  (8) ควบคุมการลงหนังสือรับ-ส่งด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้บริหารสั่งการเรียบร้อย
แล้ว โดยการน าข้อมูลเอกสารที่จะจัดส่งและส าเนาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร 
PDF และด าเนินการอัพโหลดข้อมูลลงในระบบ หรือจัดส่งเอกสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง 
Application Line กลุ่มงานสารบรรณ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว  และหาก
หนังสือราชการมีความส าคัญ เร่งด่วน จะประสานงานเป็นการภายในกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบก่อนล่วงหน้า  
 (9) ตรวจสอบและวิเคราะห์เนื้อหาและรายละเอียดของหนังสือราชการแต่ละประเภท เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจก่อนที่จะด าเนินการสรุปประเด็นใจความส าคัญของหนังสือ เพ่ือช่วยผู้อ านวยการและผู้บริหาร
กลั่นกรองเบือ้งต้น ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 
 (10) ตรวจสอบการเสนอหนังสือราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และผู้บริหารสามารถพิจารณาสั่งการหรือตัดสินใจในเรื่องด่วน และเรื่องด่วนที่สุดได้ทันที 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน            
ได้เป็นอย่างดี    
  (11) ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ  โดยผู้ปฏิบัติงานได้บันทึกข้อมูลการสั่งการ
จากผู้อ านวยการและผู้บริหารลงในโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel โดยบันทึกข้อสังการ และลงวันที่สั่งการ  
พร้อมสแกนข้อมูล ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ 
Applications Line หรือ Facebook เพ่ืออ านวยความสะดวกและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
   (12) ตรวจสอบการจัดท าหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ เช่น การร่าง - พิมพ์ หนังสือโต้ตอบ จะต้อง
ศึกษาเรื่องเดิม ความเป็นมา และข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของเรื่องนั้น โดยมีหลักการ จากใครถึงใคร เรื่องอะไร 
ความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งเรื่องนี้ ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด โดยจัดพิมพ์หนังสือราชการให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
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ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 (13) ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการใช้ภาษา การใช้ค า วรรคตอน การสะกดค าที่ถูกต้อง            
ในการจัดท าหนังสือราชการ โดยศึกษาข้อมูลระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบรูปแบบของหนังสือ ค าผิด ค าถูก ของหนังสือราชการ ท าให้หนังสือราชการที่จัดส่งไปยังหน่วยงาน
ภายนอกและภายใน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
  (14) ตรวจสอบข้อมูลการส่งคืนเอกสารให้ถูกต้องตรงตามคณะ สาขาวิชา หรือตามหน่วยงาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการจัดท าส าเนาเอกสารส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่คณะ หรือน าเอกสารไปไว้ที่ ตู้เอกสารของ
งานบริหารงานทั่วไป (ส่วนกลาง) พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะให้มารับเอกสารคืนและให้ลงลายมือ
ชื่อผู้รับ และวันเดือนปี ที่รับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
  (15) ตรวจสอบและควบคุมดูแลทะเบียนส่งหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบัน และในการส่งมอบหรือ
ส าเนาหนังสือคืนให้กับคณะ สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับเอกสาร วันที่ 
เวลา ที่รับเอกสาร ทุกเรื่องทุกฉบับ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการติดตามเรื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานจัดส่งเอกสาร
คืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิดข้อผิดพลาด และสามารถตรวจสอบได้ 
 (16) ก ากับดูแล และตรวจสอบการจัดเก็บหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ               
ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF ไว้ในระบบสารบรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีผู้ต้องการข้อมูลเพ่ือน าไป
อ้างอิง สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา โดยจัดท าเบียนควบคุมการรับ-ส่งหนังสือด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel ประกอบด้วย วันที่รับหนังสือ  ล าดับที่ เลขที่ประทับการส่งจากหน่วยงานภายนอก -ภายใน 
ชื่อหน่วยงาน เรื่อง และการสั่งการของผู้บังคับบัญชา  

 4.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบท้ังภายในและภายนอก 
 (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2548 เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(2) ตรวจสอบความถูกต้อง การออกแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับส่งหนังสือให้เป็นไปตามระเบียงาน
สารบรรณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ประกอบด้วย วันที่รับหนังสือ  ล าดับที่ เลขที่ประทับการส่งจากหน่วยงาน
ภายนอก-ภายใน ชื่อหน่วยงาน เรื่อง การสั่งการของผู้บังคับบัญชา และ วัน เดือน ปีที่ผู้บริหารสั่งการ 

(3) ตรวจสอบ รายละเอียด เนื้อหาของหนังสือราชการแต่ละประเภท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อน
ด าเนินการสรุปใจความส าคัญของหนังสือราชการ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ และติดตาม               
การด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลาที่ก าหนด 
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 (4) ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการใช้ภาษา การใช้ค า วรรคตอน การสะกดค าที่ถูกต้องในการ
จัดท าหนังสือราชการ  รูปแบบหนังสือราชการ โดยศึกษาข้อมูลระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  

(5) รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระในการจัดพิมพ์หนังสือราชการ จัดเตรียมประเด็นที่ต้องการขอความ
อนุเคราะห์จากคณะ สถาบัน/ส านัก โดยด าเนินการร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 
โดยการตรวจสอบความถูกต้องเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

(6) จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้องหนังสือราชการของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการทั้งหนังสือราชการภายในและภายนอก 
  (7) ตรวจสอบข้อมูลการส่งคืนเอกสารที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้ถูกต้อง  ตรงตามคณะ สาขาวิชา 
หรือตามหน่วยงาน โดยจัดท าส าเนาเอกสารส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่คณะ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี              
ที่รับเอกสารไว้เป็นหลักฐานทุกฉบับ และสามารถตรวจสอบได้ 
 4.4 งานสรรหาคณบดี   
 (1) ตรวจสอบค าสั่งการด ารงต าแหน่งของคณบดี เกี่ยวกับการหมดวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี 
จากนั้นด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 (2) ก ากับดูแลการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานจัดท า
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการสรรหาคณบดี 
 (3) ก ากับและตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ประจ า และบุคลากรในคณะทราบอย่าง
เปิดเผย โดยน าข้อมูลงลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ Line Appication และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ให้
รับทราบ  
 (4) ตรวจสอบจ านวนคณาจารย์และบุคลากรในคณะที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
 (5) ก ากับ ดูแลการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 2  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การสรรหาคณบด ี
 (6) ตรวจสอบการออกประกาศหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหาคณบดีเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ประจ า และบุคลากรในคณะทราบโดยเปิดเผย 
 (7) ตรวจสอบใบสมัคร และหลักฐานของผู้สมัครให้ถูกตอ้งตามรูปแบบที่คณะกรรมการก าหนด ณ งาน
กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
 (8) ตรวจสอบผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี  และรับแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับ
การสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดีเสนอต่อคณะกรรมการ 
 (9) ก ากับ ดูแลการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 3  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับ 
การสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี และออกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่งคณบดี 
 (10) ตรวจสอบการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากรในคณะ 
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 (11) ตรวจสอบจ านวนผู้เข้ารับฟังความเห็น โดยเน้นการมีส่วนร่วม การยอมรับจากคณาจารย์ประจ าและ
บุคลากรในคณะ 
 (12) ก ากับ ดูแลการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 4  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองรายชื่อให้
เหลือจ านวน 3 คน โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร แต่หากมีผู้สมัครและผู้เสนอชื่อเพียง           
1 ท่าน คณะกรรมการสรรหาคณบดีจะด าเนินการเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 (13) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสรรหาคณบดี โดยเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี เพ่ือคณะกรรมการจะได้น าเสนอรายชื่อ จ านวน 3 รายชื่อ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเป็นคณบดตี่อไป 

 4.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
 (1) ตรวจสอบการหมดวาระของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ทั้ง 3 สถาบัน  หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
 (2) ก ากับและตรวจสอบการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ ครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานจัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาผู้อ านวยการ 
 (3) ตรวจสอบการออกประกาศการสรรหาผู้อ านวยการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา
ผู้อ านวยการให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 (4) ตรวจสอบและก ากับการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ประจ า และบุคลากรในคณะทราบอย่าง
เปิดเผย โดยน าข้อมูลงลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ Line Appication และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ  
 (5) ก ากับและตรวจสอบการรับสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด             
ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยเสนอชื่อพร้อมค ายินยอมตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (7) ก ากับการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ ครั้งที่ 2  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
สรรหาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ และออกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ และประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ครั้งที่  3 
 (8) ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและ
บุคลากรในคณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (9) ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วม และการยอมรับจาก
คณาจารย์ประจ าและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 (10) ก ากับและดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ครั้งที่ 4 เพ่ือ
พิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อ ให้เหลือจ านวน 3 คน โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อ เรียงตามล าดับตัวอักษร แต่หาก
มีผู้สมัครและผู้เสนอชื่อเพียง 1 ท่าน คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จะด าเนินการเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  
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 (11) คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน / เสนอรายชื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ      

         4.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของคณะกรรมการ 
  (1) ตรวจสอบการจัดท าเรื่องไปราชการเพ่ือรับ – ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 (2) ตรวจสอบการน าเอกสารไปราชการไปให้หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ เพ่ือให้ระบุชื่อพนักงานขับรถที่
จะเดินทางไปราชการ และวันเวลาที่เดินทางไปราชการ 
 (3) ตรวจสอบการน าเอกสารไปราชการไปตัดยอดการใช้จ่ายงบประมาณที่งานบริหารงานทั่วไป และ
ให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปลงรับเอกสาร และเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุญาตตามล าดับ 
 (4) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมทั้งน าเอกสารไปราชการเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีลงนาม หลังจากนั้นจัดส่งไปราชการส่งที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
 (5) หลังจากที่เดินทางไปราชการเรียบร้อยแล้ว น าแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการมากรอกแบบฟอร์มระบุค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน หากมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้ระบุ โดยตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารก่อนเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานลงนาม ในส่วนของหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ น าไปให้พนักงานขับรถ ลงลายมือชื่อ    
 (6) ตรวจสอบการจัดท าเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบบัญชีสามมิติ โดย
จัดท า ใบกง.3  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน และใบน าส่งฎีกา เสนอผู้อ านวยการอธิการบดีลงนาม และส่งเอกสารที่
งานการเงินและบัญชี 
 (7) ก ากับและควบคุมการจัดเก็บเอกสารใบไปราชการของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ในแฟ้ม
เอกสารอย่างเป็นระบบ และสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 

 4.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 (1) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 (2) ตรวจสอบขอ้มูลที่รวบรวมทั้งหมดมาจัดกลุ่มเนื้อหาและด าเนินการจัดพิมพ์ 
 (3) ตรวจสอบ การจัดพิมพ์ การจัดท ารูปเล่มผลการด าเนินงานประจ าปี  
 (4) จดบันทึกข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้อง และจัดพิมพ์สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 (5) ปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดท ารูปเล่ม เพ่ือ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
 (6)  ก ากับดูแลในเรื่องการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 (7)  ก ากับดูแลจัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 (8)  จัดท าและตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการให้ถูกต้อง โดยแจกแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบ 
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ส่วนที่ 5 การตัดสินใจ 
 5.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(1) จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในรอบ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้วางแผน
ก าหนดการประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือน รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สามารถพิจารณา
ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานของตนเองได้ง่ายขึ้น ท าให้การนัดหมายการประชุมไม่ซ้ าซ้อนกัน และสามารถเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 (2) ออกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบงานสารบรรณและตามรูปแบบการน าเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยน า
แบบฟอร์มต่าง ๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
  (2) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีลงนาม  ด าเนินการส าเนาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
แจ้งให้คณะกรรมการรับทราบเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 

(3) ออกแบบฟอร์มการบันทึกเพ่ือเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าแบบฟอร์มไปใช้
งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดพิมพ์ข้อมูล เพ่ือให้มีรูปแบบการน าเสนอที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน าและตัดสินใจเบื้องต้น กับคณะ สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้คณะ สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ  เพ่ือให้การเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามรูปแบบ และทันตามเวลาที่ก าหนด 
   (5) รวบรวมการบันทึกการเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งตัดสินใจด าเนินการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าและน าข้อมูลลงระบบ E-
meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับทราบระเบียบวาระก่อนการประชุม 

(6) ด าเนินการประสานงานกับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการน าเสนอระเบียบวาระการประชุมในวัน
ประชุม  

(7) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยการโทรศัพท์ หรือ Application Line 
แจ้งให้คณะกรรมการทราบเรื่องการจัดส่งข้อมูลระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ E-meeting เพ่ือให้การจัด
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 (8) ด าเนินการจัดเอกสารส าหรับการประชุม ให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จัดเตรียมห้อง
ประชุม การเตรียม File เอกสารการประชุม การเตรียม File ข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอหลักสูตรไว้ใน
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คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และประสานงานให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโค รโฟน 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โปรเจ็คเตอร์ และจอรับภาพ ให้พร้อมส าหรับใช้งาน รวมทั้งการบันทึกเทปการประชุม 

(9) ตัดสินใจเบื้องต้นในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับจัดการประชุมผ่านระบบ E-meeting มาใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานและเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและท าให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพ 

(10) ควบคุมอ านวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระ
การประชุม ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างการจัดประชุม ก ากับการด าเนินงานระหว่างประชุม พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดพิมพ์มติที่ประชุมแบบสรุปประเด็นส าคัญตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต เพ่ือไม่ให้การบันทึกการประชุมเกิดข้อผิดพลาด เกิดความสะดวก รวดเร็ว                      
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 (11) ด าเนินการจัดท าการแจ้งมติการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือแจ้งให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามมติที่ประชุมต่อไป 
  (12) ด าเนินการรวบรวมการแจ้งมติการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF พร้อมทั้งด าเนินการน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของ                
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 

 (13) ด าเนินการจัดเก็บเอกสารการแจ้งมติการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในรูปแบบซีดีรอม ไฟล์ข้อมูล และน าข้อมูลลงในเว็บไซต์งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการเพ่ือให้หน่วยงานสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
  (18) ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในรอบ 1 ปี 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสามารถน าข้อมูลในรายงานผลมาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป   

 5.2 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
(1) ออกแบบการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมส าเร็จรูป 

Microsoft Excel ในการควบคุมการลงทะเบียนรับ ทะเบียนส่งหนังสือ  เพ่ือให้งานรับหนังสือราชการมีการ
จัดระบบการควบคุมท่ีดี  และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  

(2) ตรวจสอบ รายละเอียด เนื้อหาของหนังสือราชการแต่ละประเภท เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจก่อน
ด าเนินการสรุปใจความส าคัญของหนังสือราชการ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ และติดตามการ
ด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลาที่ก าหนด 

(3) ควบคุมการบันทึกข้อมูลข้อสั่งการในโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel อย่างเป็นระบบ  และ
ลงวันที่สั่งการ  พร้อมทั้งสแกนข้อมูล ในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF  โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรือ Applications Line หรือ Facebook ให้ผู้เกียวข้องได้รับทราบ 
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(4) ด าเนินการศึกษารูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 เพ่ือให้                 
การการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

 (5) ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการใช้ภาษา การใช้ค า วรรคตอน การสะกดค าที่ถูกต้องใน
การเขียนหนังสือราชการ  รูปแบบหนังสือราชการ  โดยศึกษาข้อมูลระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบรูปแบบของหนังสือ ค าผิด ค าถูก ของหนังสือราชการ  
  (6) ตรวจสอบการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมส าเร็จรูปใน
การควบคุมการลงทะเบียนรับ จัดท าเป็นไฟล์ข้อมูลแยกประเภทของหนังสือ โดยระบุวันที่ เลขที่รั บ เลขที่
หนังสือของหน่วยรานเจ้าของเรื่อง วันที่ เวลา  เรื่อง การด าเนินงานตามข้อสั่งการ เพ่ือให้งานรับหนังสือ
ราชการมีการจัดระบบควบคุมที่ดี และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
  (7) ควบคุมการลงรับหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าหนังสือราชการที่
รับมาจัดท าในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF และด าเนินการจัดท าเป็น Link ข้อมูล เพ่ือให้สะดวกและ
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถด าเนินการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว  
  (9) ควบคุมการลงหนังสือรับ-ส่งด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าข้อมูลเอกสารที่จะ
จัดส่งและส าเนาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยน าเอกสารในรูปแบบของ File สแกนเอกสาร PDF และด าเนินการ
อัพโหลดข้อมูลลงในระบบ หรือจัดส่ง เอกสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Application Line กลุ่มงานสาร
บรรณ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
  (10) ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการส่งคืนเอกสารให้ถูกต้องตรงตามคณะ สาขาวิชา หรือตาม
หน่วยงาน โดยจัดท าส าเนาเอกสารส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่คณะ พร้อมทั้งลงลายชื่อ วัน เดือน ปี ที่รับรับเอกสาร
ไว้เป็นหลักฐานทุกฉบับ และสามารถตรวจสอบได้ 

(11) จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ โดยจัดท าเป็นรูปแบบของ File สแกน
เอกสาร PDF ไว้ในระบบสารบรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีผู้ต้องการข้อมูลเพ่ือน าไปอ้างอิง สามารถสืบค้นหาและ
สะดวกรวดเร็ว ทันเวลา  

 5.3 งานร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบท้ังภายในและภายนอก 
 (1) จัดพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                    
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2548 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(2) ออกแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับส่งหนังสือให้เป็นไปตามระเบียงานสารบรรณด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ประกอบด้วย วันที่รับหนังสือ  ล าดับที่ เลขที่ประทับการส่งจากหน่วยงานภายนอก -ภายใน           
ชื่อหน่วยงาน เรื่อง การสั่งการของผู้บังคับบัญชา และ วัน เดือน ปีที่ผู้บริหารสั่งการ 
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(3) ตรวจสอบ รายละเอียด เนื้อหาของหนังสือราชการแต่ละประเภท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อน
ด าเนินการสรุปใจความส าคัญของหนังสือราชการ ในเบื้องต้น เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ และ
ติดตามการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลาที่ก าหนด 

(4) ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการใช้ภาษา การใช้ค า วรรคตอน การสะกดค าที่
ถูกต้องในการเขียนหนังสือราชการ  รูปแบบหนังสือราชการ โดยศึกษาข้อมูลระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี               
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  

 (5) รวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาระในการจัดพิมพ์หนังสือ จัดเตรียมประเด็นที่ต้องการขอความอนุเคราะห์
จากคณะ สถาบัน/ส านัก และด าเนินการร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 

(6) จัดพิมพ์หนังสือของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทั้งหนังสือราชการภายในและ
ภายนอก 
  (7) ตรวจสอบข้อมูลการส่งคืนเอกสารที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการแล้วให้ถูกต้องตรงตามคณะ สาขาวิชา 
หรือตามหน่วยงาน โดยจัดท าส าเนาเอกสารส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่คณะ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี                 
ที่รับเอกสารไว้เป็นหลักฐานทุกฉบับ และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 5.4 งานสรรหาคณบดี  
 (1) ตรวจสอบข้อมูลการหมดวาระของคณบดี ศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง    
 (2) วางแผนและตัดสินใจเบื้องต้นในการจัดท า ปฏิทิน ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
สรรหาคณบดี เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 (3) จัดท าแบบฟอร์มการเสนอชื่อและใบสมัครการสรรหาคณบดี โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 (4) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ประจ า และบุคลากรในคณะได้รับทราบประกาศหลักเกณฑ์ 
โดยเปิดเผย โดยน าข้อมูลงลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ Line Appication และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ไดร้ับทราบ  
 (5) ตัดสินใจเบื้องต้นในการจัดท าใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด ณ งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
 (6)  ตัดสินใจเบื้องต้นจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี จ านวน 4 - 5 ครั้ง เพ่ือให้การด าเนินการ
สรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
 (7) ตัดสินใจเบื้องต้นจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 
 (8) จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ าและบุคลากร และ 
ร่าวมรับฟังความเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากคณาจารย์ประจ าและบุคลากรในคณะ 
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 (9) จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อให้เหลือจ านวน 3 คน โดยจัดท า
เป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 5.5 งานสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
 (1) ตรวจสอบข้อมูลการหมดวาระของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  ศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง    
 (2) วางแผนการด าเนินงานจัดท า ปฏิทิน ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   
 (3) จัดท าแบบฟอร์มการเสนอชื่อและใบสมัครการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
 (4) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ประจ า และบุคลากรในคณะได้รับทราบประกาศหลักเกณฑ์ 
โดยเปิดเผย โดยน าข้อมูลงลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Line Appication และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้
รับทราบ  
 (5) จัดท าใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด ณ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
 (6) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จ านวน 4 
- 5 ครั้ง  
 (7) ตรวจสอบการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เบื้องต้น 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา  
 (8) ตัดสินใจเบื้องต้นการจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์ประจ า
และบุคลากร และ ร่าวมรับฟังความเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากคณาจารย์ประจ าและ
บุคลากรในคณะ 
 (9) จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อให้เหลือจ านวน 3 คน โดยจัดท า
เป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 5.6 งานติดต่อและประสานการไปราชการของคณะกรรมการ 
 (1) จัดท าเรื่องไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ                
สภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 (2) ด าเนินการน าเรื่องไปราชการไปให้หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ เพ่ือให้หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะระบุชื่อ
พนักงานขับรถที่จะเดินทางไปราชการ  
 (3) น าเอกสารไปราชการไปตัดยอดการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และให้กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไปลงรับเอกสาร เสนอผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และน าเรื่องไปราชการไปส่งกลุ่มงานการเงิน
และบัญชีต่อไป 
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 (5) ด าเนินการยืมเงินส ารองจ่ายที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีก่อนการเดินทางไปราชการ  
 (6) จัดท าบัญชีเกี่ยวกับการยืมเงินส ารองจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 
 (7) จัดท าเรื่องเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบบัญชี 3 มิติ    
 (8) จัดท าเรื่องการเช่าเหมารถตู้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย  
ในกรณีที่รถของมหาวิทยาลัยไม่ว่าง  

 5.7 งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 (1) ออกแบบฟอร์มการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 (2) ตัดสินใจเบื้องต้นการจัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 (3) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
 (4) ตัดสินใจเบื้องต้นการน าข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดมาจัดกลุ่มเนื้อหา และด าเนินการจัดพิมพ์ 
 (5) ตรวจสอบ การจัดพิมพ์ การจัดท ารูปเล่มผลการด าเนินงานประจ าปี ให้ถูกต้อง  
 (6) จดบันทึกข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 (7) ปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนอต่อผู้บริหาร พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และน าลงเว็บไซต์ 
 (8) ออกแบบฟอร์มการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ พร้อมทั้งแจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการด าเนิน งาน
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  


