
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





หนังสือส่งภายใน

เสนอเลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดี

จบ

ธุรการสแกน

คืนเจ้าของเรื่อง

เริ่มต้น

ผู้บริหาร/เจ้าหนา้ทีเ่จ้าของเร่ือง 

ธุรการ
ตรวจสอบ

ความถูกต้อง

Y

N

อาจารย์เจ้าของเร่ือง

เลขาสาขาออกเลข เลขาผู้บริหารออกเลข

N

แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ



หนังสือส่งภายนอก

เสนอเลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดี

เริ่มต้น

ผู้บริหาร/เจ้าหนา้ทีเ่จ้าของเร่ือง 

ธุรการ
ตรวจสอบ

ความถูกต้อง

Y

N

อาจารย์เจ้าของเร่ือง

เลขาสาขาออกเลข เลขาผู้บริหารออกเลข

N

แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ

ธุรการออกเลขและสแกน
หนังสือภายนอก

ส่งสาขาวิชา/อาจารย์ที่รับผิดชอบ

เลขาสาขา

ส่งด้วยตัวเอง ส่งทาง E - mail ส่งทางไปรษณีย์

จบ

Flow Chart ส่งไปรษณีย์



กระบวนการรับเข้าเอกสารจากหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

เริ่มต้น

ลงทะเบยีนรับหนงัสือ

เสนอตัวบุคคล (กรณี
หนังสือระบุถงึชื่อบุคคล) จบ

Scan เอกสาร

คณบดี
พิจารณา

มอบตัวบุคคลอาจารย์/
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ

มอบรองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี ด าเนินการ

มอบอาจารย์/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการ

น าเข้า 
e-Office เสนอคณบดี

และผู้เก่ียวข้อง

มอบหัวหน้าสาขาวิชา 
ด าเนินการ

มอบอาจารย/์
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการ

จบ

จบจบ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
รายงานผลย้อนกลับ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
รายงานผลย้อนกลับ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
รายงานผลย้อนกลับ

ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

คณบดี

คณบดี

รองคณบดี
ผช.คณบดี

คณบดี

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์
เจ้าหน้าที่

อาจารย์
เจ้าหน้าที่

อาจารย์
เจ้าหน้าที่

อาจารย์
เจ้าหน้าที่



การส่งไปรษณยี์

เริ่มต้น

ธุรการรับเอกสาร

1. ตรวจสอบผนึกซองให้เรยีบร้อย
2. ติดสติ๊กเกอร์ EMS/ลงทะเบียน ตามที่ผู้ฝากสง่แจ้ง
3. กรอกข้อมูลลงระบบไปรษณีย์

ส่งให้พนักงานเดนิเอกสาร

จบ

ผู้ฝากส่งเขียนกรอกข้อมูลในระบบ 
http://doga.up.ac.th/postal/Main/from/possearch.aspx

พิมพ์

พิมพ์ใบน าส่งไปรษณียจ์ากระบบ

ส่งไปรษณีย์





กระบวนการการขอเปลี่ยนแปลงการเรยีนการสอน 

ท าบันทึกข้อความ

จบ

อาจารย์

เลขาสาขาวิชา

เลขาสาขาวิชา

งานวิชาการ

เลขาคณบดี

ธุรการ

ออกเลขหนังสือ

เสนอแฟ้มท่ี
งานวิชาการ

เสนอแฟ้มรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ลงนามก ากับ

เสนอแฟ้มที่
เลขาคณบดี

เสนอแฟ้มคณบดี
ลงนามก ากับ

สแกนเอกสารจัดเก็บ

บันทกึลงหนังสือน าส่ง
เอกสารเลขาสาขาวิชา

ตรวจสอบ

หมายเหตุ: ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานและติดตามเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. จัดท าบันทึกข้อความ
ขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน 
วัน เวลา สถานที่ 
2. จัดท าบันทึกข้อความ ท่ีเกี่ยวกับ
กองบริการการศึกษา งานวิชาการ

1. ตรวจสอบค าผิด ค าถูก รูปแบบ
เอกสาร

เสนอผ่านหัวหน้าสาขา
ลงนามก ากับ

ตรวจสอบข้อมูลการเรียน
การสอนในระบบ REG 

แก้ไข 

ถูกต้อง

เริ่มต้น

เลขาสาขาวิชา

เลขาสาขาวิชา

งานวิชาการ

งานวิชาการ

จัดส่งเอกสารไปยัง กบศ.

คณบดี
ลงนามก ากับ



กระบวนการการวิพากษ์หลักสูตร

หมายเหตุ:ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานและติดตามเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บันทึก
ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

หัวหน้าสาขาวิชา

เลขาสาขาวิชา

ธุรการ

เลขาสาขาวิชา ออกเลขหนังสือ

ตรวจสอบ

1. ขออนุมัตแิตง่ตัง้คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
2. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
*พร้อมแนบประวัตคิณะกรรมการ

1.ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการ
แตล่ะสาขาวชิา ให้เป็นไปตามท่ี
ประชุมวิชาการ
2. ตรวจสอบจ านวน
คณะกรรมการภายใน,ภายนอก

1.ตรวจสอบแบบฟอร์มบันทึก,
ตัวอักษร 

งานวิชาการ

เลขาคณบดี

เสนอแฟ้มท่ี
งานวิชาการ

เสนอแฟ้มที่
เลขาคณบดี

คณบดี
อนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
บันทึก

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  คณะกรรมการฯ
2.ท าบันทกึขออนุมัติจัดท าค าสั่งคณะกรรมการฯ

คณบดี 1. จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัย แตง่ตัง้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2.จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัย แตง่ตัง้
คณะกรรมการรับผิดชอบ
*พร้อมแนบประวัตคิณะกรรมการ
3.ท าบันทึกขออนุมัติจัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการฯ

เสนอแฟ้มที่
เลขาคณบดี

คณบดีลงนามบันทึก ขออนุมัติ
จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ

เลขาคณบดี

แสกนเอกสาร และจัดเก็บ
ไฟล์แสกน

งานวิชาการ

จบ

เขียนน าส่งเอกสารที่
พนักงานเดินเอกสาร

1.หัวหน้าสาขาวิชาลงนาม

แก้ไข 

ถูกต้อง

ถูกต้อง

แก้ไข 

เริ่มต้น

งานวิชาการ

เลขาสาขาวิชา

คณบดี

เสนอรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ลงนามก ากับงานวิชาการ

เลขาคณบดีก่อน

ตรวจสอบร่าง
ค าสั่ง (ฝ่าย
วิชาการ)



กระบวนการการส่งนิสิตฝึกงาน (1)

เริ่มต้น

สาขาวชิา

คณะกรรมการวชิาการ ก าหนดช่วงเวลาการฝกึงาน

ส่งรายชื่อนิสติและชื่อสถานที่
ฝกึงานให้เลขาสาขาฯ

เสนอเอกสาร
ที่เลขาคณบดี

ตรวจสอบฝ่ายธุรการ

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

ส่งเอกสารที่ฝ่ายธุรการ Scan เอกสาร

ส่งเอกสารคนืเลขาสาขาฯ

เลขาคณบดี

ฝ่ายธุรการ

ท าหนังสือขอความอนุเคราะหร์ับ
นิสิตฝกึงาน

เลขาสาขาฯ แก้ไขเอกสาร

ถูกต้อง

คณบดี

ตดิตามเรื่องตอบรับ
จากสถานผู้ประกอบการ

เลขาสาขาฯ

สรุปรายชื่อและสถานที่แหล่งฝึก
ให้สาขาวชิาฯ ทราบ

เลขาสาขาฯ สาขาวชิาฯ ตรวจสอบ

จบ



กระบวนการการส่งนสิิตฝึกงาน (2)

เสนอเอกสาร
ที่เลขาคณบดี

ตรวจสอบฝ่ายธุรการ

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

ส่งเอกสารที่ฝ่ายธุรการ Scan เอกสาร

ส่งเอกสารคนืเลขาสาขาฯ

ส่งเอกสารส่งตัวนิสิตฝกึงานให้กับสถาน
ประกอบการหรือนิสิตในวนัปฐมนเิทศ

เลขาคณบดี

ฝ่ายธุรการ

เลขาสาขาฯ

ท าหนังสือขอส่งตัวนิสิตฝกึงานเลขาสาขาฯ

ถูกต้อง แก้ไขเอกสาร

จบ



กระบวนการการส่งนสิิตสหกิจศกึษา / การนิเทศสหกิจศกึษา (1)

เริ่มต้น

จัดท าปฏิทินสหกจิศึกษาคณะกรรมการวชิาการ

คัดสรรสถานประกอบการ

ส่งแบบฟอร์ม Co-op 02 
ให้สถานประกอบการ

ที่ได้รับคัดเลือก
แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา 

ประสานงานตดิตาม
แบบฟอร์ม Co-op 02

คณะกรรมการวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ประกาศรับสมัครนิสิต
เข้าร่วมสหกจิศกึษา

จัดสอบคัดเลือกนิสิต

แจ้งผลการคัดเลอืกให้
สถานประกอบการทราบ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ตดิตามผลการคัดเลือก
จากสถานประกอบการ

ประกาศผลการคัดเลือก

จัดอบรมเตรยีมความ
พร้อมสหกจิศึกษา (เลข

เอกสาร)

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

สาขาวชิาเสนอชื่อสถาน
ประกอบการ (เพิ่ม)



จัดอบรมเตรยีมความ
พร้อมสหกจิศึกษา (ต่อ)

จัดท าหนังสือส่งตัว
นิสิตสหกจิศกึษา

เสนอเอกสาร
ที่เลขาคณบดี

ตรวจสอบ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายธุรการ

กระบวนการการส่งนสิิตสหกิจศกึษา (2)

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

ออกเลขหนังสือ

ส่งเอกสารที่ฝ่ายธุรการ Scan เอกสาร

ส่งเอกสารคนืฝ่ายวิชาการ

ส่งเอกสารส่งตัวนิสิต
ให้กับสถานประกอบการ

จบ

ฝ่ายวชิาการ

เลขาคณบดี

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายวชิาการ

ถูกต้อง

แก้ไขเอกสาร

คณบดี



กระบวนการปฏบิัติสหกิจศกึษา (3)

สัปดาห์ที่ 1 ติดตามเอกสาร 
Co-op O4 จากนิสิต

เริ่มต้น

แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่าง
การปฏบิัติงานสหกจิศกึษา 

สัปดาห์ที่ 2 ตดิตามเอกสาร 
Co-op O5 จากนิสิต

สัปดาห์ที่ 3 ตดิตามเอกสาร 
Co-op O6 จากนิสิต

สัปดาห์ที่ 4 ตดิตามเอกสาร 
Co-op O7 จากนิสิต

แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน 
ต าแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา

แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงาน
สหกจิศกึษา

แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงาน
การปฏบิัติงานสหกจิศกึษา 

ตดิตามเอกสาร 
Co-op O8 จากสถานประกอบการ

ตดิตามเอกสาร 
Co-op O9 จากสถานประกอบการ

แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกจิศกึษา 

แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิต
สหกจิศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยพนักงานที่ปรกึษา 

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวิชาการ

จัดสอบสหกจิศกึษา

ตดิตามเอกสาร Co-op 10 - 12 จากนิสิต

Co-op 10 คือ แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงาน 
การปฏบิัติงานนิสิตสหกจิศึกษา
Co-op 11 คือ แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา
Co-op 12 คือ แบบฟอร์มประเมินตนเองในการ
ปฏบิัติงานของนิสิตสหกจิศึกษา

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายวชิาการ

จบ

หมายเหตุนิเทศ????? หมายเลข
กระบวนการ



กระบวนการนเิทศสหกิจศกึษา (4)

เริ่มต้น

ก าหนดช่วงเวลาการเข้า
นิเทศ

คณะกรรมการวชิาการ

จัดท าหนังสือขอเข้านิเทศ
นิสิตสหกจิศกึษา

เสนอเอกสาร
ที่เลขาคณบดี

ตรวจสอบ

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายธุรการ

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

ออกเลขหนังสือ

ส่งเอกสารที่ฝ่ายธุรการ Scan เอกสาร

ส่งเอกสารคนืฝ่ายวิชาการ

ส่งเอกสารขอเข้านิเทศ
ให้กับสถานประกอบการ

จบ

ฝ่ายวชิาการ

เลขาคณบดี

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายวชิาการ

แก้ไขเอกสาร

ถูกต้อง

คณบดี

อ.ไปนิเทศ >>> สง่แบบประเมินให้
วิชาการ >>> วิชาการรวบรวม 
(เพิ่มขัน้ตอน)



กระบวนการการยื่นจบการศึกษา 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 
UP 24 ขอส าเร็จการศึกษานิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิต

งานวิชาการ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
การรับยื่นค าร้องส าเร็จ

การศึกษา

ลงนาม ในแบบฟอร์ม UP 24 

น าส่งเอกสารใหง้านวชิาการ
1. แบบฟอร์มการรับยื่นค าร้องส าเร็จ
การศึกษา
2. แบบฟอร์ม UP 24 พร้อมเอกสารแนบ 

เสนอเอกสารทั้งหมดที่
งานทะเบียน กบศ.

ตรวจสอบ
เอกสารแนบ

หมายเหตุ:ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานและติดตามเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม UP 24 ผ่านระบบ 
REG 
2. เตรียมเอกสาร แนบดังนี้ 
2.1.แบบ UP 24 ค ารอ้งขอส าเร็จการศึกษา พมิพ์
จากระบบ
2.2.แบบ UP 23 โครงสร้างหลักสูตร 
2.3.แบบ ปพ.6 ท่ีระบุวันส าเร็จการศึกษาเรียบร้อย
แลว้
2.4. รูปถ่าย หนา้ตรงชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย

1. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารไว ้จนถึง
ก าหนดเวลาตามปฏทิิน

ช าระเงนิที่กองคลัง 

ยื่นเอกสารที่
อาจารย์ที่ปรึกษา

จัดเก็บไฟล์แสกน
แบบฟอร์มการรับยื่นค าร้อง

ส าเร็จการศึกษา

แก้ไข 

ถูกต้อง

เริ่มต้น

นิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิต

รวบรวม
เอกสารและ
ตรวจสอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่รับมอบหมาย

งานวิชาการ

จบ

ตรวจสอบ
และจัดเก็บ

อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่รับมอบหมาย



กระบวนการการยื่นค าร้องที่ไม่ได้อยู่ในระบบ REG

รับแบบฟอร์มที่ฝ่ายวิชาการ
หรอืพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบ 

นิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษา/
หัวหน้าสาขา

นิสิต

งานวิชาการ

น าส่งแบบฟอร์ม
ที่งานวิชาการ

ลงนาม ในแบบฟอร์ม

คนืแฟ้มที่งานวิชาการ

ตรวจสอบ

หมายเหตุ:ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานและติดตามเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม UP
2. เตรียมเอกสาร แนบตามท่ีแต่ละ
แบบฟอร์มก าหนด

1. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารไว ้
จนถึงก าหนดเวลาตามปฏทิิน

งานวิชาการ ตรวจสอบ

คณบดี

เสนอแฟ้มที่
เลขาคณบดี

คณบดี
ลงนามก ากับ

นิสิต คืนเอกสารให้นิสิต

แก้ไข 

ถูกต้อง

เริ่มต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา/
หัวหน้าสาขา

แก้ไข 

ถูกต้อง

งานวิชาการ

เพื่อด าเนนิการตามขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด

จบ

กรอกแบบฟอร์มและยื่นท่ีอาจารย์
ท่ีปรึกษา (เพิ่ม)

เลขาคณบดี



กระบวนการท าเรื่องศึกษาดูงานของนิสิต

เริ่มต้น

สาขาวิชาพิจารณา ก าหนดสถานที่
ศึกษาดูงาน

เลขาสาขา จัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เขา้ศึกษาดูงาน

ธุรการ
ตรวจสอบ

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดี

ธุรการออกเลขและสแกน
หนังสือภายนอก

ส่งสาขาวิชา/อาจารย์ที่รับผิดชอบ

เลขาสาขา

1.แบบฟอร์มหนังสอืส่งภายนอก 
2. ตัวอย่างหนังสือสง่ภายนอกขอความ
อนุเคราะหเ์ข้าศกึษาดูงาน

ส่งด้วยตัวเอง ส่งทาง E - mail ส่งทางไปรษณีย์

จบ

Flow Chart ส่งไปรษณีย์

Y

N

1.ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน

หนังสือราชการ/1.ฟอร์มหนังสือภายนอก.doc




กระบวนการการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติการ
1. การจัดสรรงบประมาณ

แจ้งการจัดสรรงบประมาณฝ่ายแผน

เสนอโครงการ
AUN 10.4

สาขาวิชา

ฝ่ายแผน ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ
และอัตราเบิกจ่ายตามระเบยีบ

AUN 10.4

ผิด

ถูก

น าเข้าที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ

ฝ่ายแผน

กรรมการประจ าคณะ พิจารณาอนุมัติโครงการ

ไม่อนุมัติ

เริ่มต้น

ฝ่ายแผน

แจ้งผู้รับผดิชอบโครงการทราบจัดท าเล่มแผนปฏบิัติการ

จัดส่งเล่มแผนปฏบิัติการ 
ให้กับมหาวทิยาลัย

จบ

ผู้รับผดิชอบโครงการเตรยีม
ด าเนินการ

จบ



กระบวนการขออนุมัติกจิกรรมการศึกษาดูงานของนิสิต (1)

เริ่มต้น

เลขาสาขาตรวจสอบเบื้องตน้
พร้อมออกเลข

WF ของงานแผนและประกัน  เลข flow
สาขาวิชาจัดท าขออนุมัติจัด

โครงการ/กจิกรรม

ส่งงานประกัน
คุณภาพ

ตรวจสอบ KPI

งานแผนเจ้าของเร่ืองงานธุรการ

สง่ e-mailสง่ e-mail สง่ e-mail

พิมพ์

แบบฟอร์มการขออนุมัตกิิจกรรม/โครงการดูงาน

งานที่เกี่ยวข้องกับ
กจิกรรม/โครงการ

ตรวจสอบ

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

N

Y

2

งานแผนฯ
ตรวจสอบงบและ
ตัดงบประมาณ

N

Y

เสนอรองคณบดีที่เก่ียวข้อง
ลงนามก ากับ

หนังสือราชการ/2.ฟอร์มหนังสือภายใน.doc
หนังสือราชการ/1.ฟอร์มหนังสือภายนอก.doc


กระบวนการขออนุมัติกจิกรรมการศึกษาดูงานของนิสิต (2)

ธุรการสแกน

ส่งสาขาวิชา/เจ้าของเร่ือง

เลขาสาขา/เจ้าของเร่ือง

จบ

งานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบันทึกข้อมูล

2

เลขาคณบดี



จบ

งานประกัน ตรวจสอบ
KPI

ผิด

ถูก

ผูกพันงบประมาณฝ่ายแผน

เสนอคณบดีเลขานุการคณบดี

ลงนามคณบดี

ส่งคืนธุรการเลขานุการคณบดี

Scan จัดเก็บเอกสาร และ
ส่งคืนให้กับเลขาสาขาวชิา

ธุรการ

ขออนุมัตคิ่าใช้จ่าย (WI)เลขาสาขาวชิา

กรณยีืมเงิน ผ่านการเงินคณะ

กระบวนการการด าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการ
2. การขออนุมัติโครงการ

จัดส่งข้อเสนอโครงการ
/บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ ผ่าน e-mail

สาขาวิชา

เริ่มต้น

จัดส่งเลขาสาขาวิชาออกเลข

น าเสนอหัวหน้าโครงการลง
นามเอกสาร

เลขาสาขาวชิา

- ผ่านหัวหนา้สาขาวชิา (เพิ่มเติม
- แบบฟอร์ม ให้มี กรอบการท างานครบของ

เจ้าของเร่ือง. หัวหน้าสาขา(กรณสีาขา),  
เจ้าหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบ, รองหรือผู้ช่วย และ 
คณบดี

กรณีไม่ยืมเงนิ ผ่านการเงิน
คณะ

การเงนิ
ตรวจสอบสิทธ์
ในการยืมเงนิ

Y

N



กระบวนการการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติการ
3. การด าเนนิโครงการ

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการ

จัดประชุมเตรียมงาน

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

จัดท าแบบประเมิน

ด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัตกิาร

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร

จัดส่งรายงานให้งานแผน

เลขาสาขาวชิา

ฝ่ายแผน ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร

AUN 10.4

ผิด

ถูก

จัดท าบันทึกข้อความเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ

เสนอคณบดีเลขานุการคณบดี

ลงนามเห็นชอบน าเข้าที่
ประชุม

คณบดี

น าเข้าที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ

เลขานุการกรรมการประจ าคณะ

ส่งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะคืนเจา้ของ
โครงการ (ฝ่ายแผนเก็บรายงานไว้อ้างอิง)

ฝ่ายแผน

เจ้าของเรื่องน าไปปรับปรุง
และพัฒนา

ฝ่ายแผน

จบ

เริ่มต้น

Work flow ของธุรการ เลข Flow

Work flow ของบุคลากร เลข Flow

ประเมินโครงการ 
(Check)

เสนอรองคณบดีฝ่าย
แผน

กรรมการประจ าคณะฯ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงพัฒนา (ACT)



กระบวนการการขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ

เริ่มต้น

เลขาสาขาวิชา

ธุรการ
ตรวจสอบ

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดี

ธุรการสแกน

ส่งสาขาวิชา/อาจารย์ที่รับผิดชอบ

เลขาสาขา

จบ

Y

N

สาขาจัดท าบันทึกขอ้ความขออนุมัติ
ค่าใช้จา่ยต่างๆในการด าเนินโครงการ

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม (1)



กระบวนการการขออนุมัติเบกิค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ

เริ่มต้น

เลขาสาขาวิชา

ธุรการ
ตรวจสอบ

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดี

ธุรการสแกน

ส่งสาขาวิชา/อาจารย์ที่รับผิดชอบ

เลขาสาขา

จบ

Y

N

สาขาจัดท าบันทึกขอ้ความขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จา่ยต่างๆในการด าเนินโครงการ

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม (2)



กระบวนการการด าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
4. การขออนุมัติยกเลิกโครงการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ)

เริ่มต้น

จัดท าบันทึกขออนุมัติยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติการ

เจ้าของโครงการ

ส่งให้กับงานแผนเลขาสาขาวชิา

ฝ่ายแผน ตรวจสอบ
ผิด

ถูก

เสนอคณบดีเลขานุการคณบดี

ลงนามคณบดี

ส่งคืนธุรการเลขานุการคณบดี

Scan จัดเก็บเอกสาร 
และส่งคนืให้กับเลขาสาขาวชิา

ธุรการ

แจ้งเจ้าของโครงการเลขาสาขาวชิา

จบ

กรณีผดิแผน ฝา่ยแผนแจง้
ผูร้ับผิดชอบโครงการ (ติดตาม
การด าเนินโครงการ)





กระบวนการการขออนุมัติไปพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ  

เริ่มต้น

อาจารย์จัดท าเอกสารตามแบบฟอร์ม
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัตงิาน

ส่งฝ่ายแผนตัดงบประมาณ/ ผ่านรอง
ฝ่ายแผนฯ

งานบุคคลคุมงบประมาณ / ผ่านรอง
บริหาร (ด้านหลัง)

หัวหน้าสาขาวิชาฯ ลงนาม

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดี

เลขาสาชาวิชาออกเลข

งานบุคคลส่งเอกสารคืนอาจารย์
ผู้จัดท า

เลขาสาชาวิชา
ตรวจสอบ

ธุรการสแกนเอกสาร

ขออนุมัติเดินทาง กรณีเดินทางภายในประเทศ

E-mail



กระบวนการการขออนุมัติไปพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ (1)  

เริ่มต้น

อาจารย์จัดท าเอกสารตามแบบฟอร์ม
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัตงิาน

ส่งฝ่ายแผนตัดงบประมาณ/ ผ่านรอง
ฝ่ายแผนฯ

งานบุคคลคุมงบประมาณ / ผ่านรอง
บริหาร (ด้านหลัง)

หัวหน้าสาขาวิชาฯ ลงนาม

เลขาคณบดี

คณบดีลงนามเพ่ือส่งพิจารณา

เลขาคณบดี

เลขาสาชาวิชาออกเลข

เลขาสาขา

เลขาสาชาวิชา
ตรวจสอบ

ธุรการสแกนเอกสาร

ขออนุมัติเดินทาง กรณีเดินทางต่างประเทศ

E-mail

2



กระบวนการการขออนุมัติไปพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ (2)  

งานวิเทศน์ กองบริการการศึกษา

เลขาสาขาติดตามหนงัสือขออนุมัติ

จบ

ขออนุมัติเดินทาง กรณีเดินทางต่างประเทศ

เจ้าของเรื่องประสานงานวิเทศน์ เพื่อ
ด าเนินการขอหนังสอืเดินทางและวีซา่ 

ถา้ม)ี

2



กระบวนการการขอเงนิสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ 

1. ตรวจสอบสทิธิ์ในการขอเงนิสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ (กรณีพิเศษ) รับผิดชอบโดย ฝ่ายวิจัย

เริ่มต้น

อาจารย์จัดท าเอกสารตามแบบฟอร์ม

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
วิจัย ตรวจสอบ
ระดับคะแนนของ

ผลงาน

เจ้าหน้าที่วิจัยคณะ

ส่งคืนอาจารย์เจ้าของเร่ือง

แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนฯ กรณีพเิศษ

จบ

งานวิจัยคณะฯ

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
- ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ...............................
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(http://www.kpru.ac.th/personnel/pdf/p2/p2-01.pdf)

file://10.240.26.7/รวมเอกสาร สายบริการ/งานธุรการ/หนังสือราชการ/ฟอร์มขอรับการจัดสรรงยประมาณ.docx


กระบวนการการขอเงนิสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ 

2. การยื่นขอเงนิสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพสายวิชาการ (กรณพีเิศษ)

รับผิดชอบโดย ฝ่ายวิจัย

เริ่มต้น

อาจารย์จัดท าเอกสารตามแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มขอรับการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนฯ กรณีพเิศษ
- เอกสารการตพีิมพ์ แบบ full paper, 

หนา้ปก และ สารบัญ

ฝ่ายวิจัยคณะ 
ตรวจสอบสิทธิ์ 
ค่าคะแนนผลงาน

ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้า
สาขาวิชาฯ

เลขาสาขาวิชาออกเลขสาขา

น าเข้าประชุม
กรรมการ
บริหารวิจัย
ตรวจสอบ

ตรวจสอบสิทธิ์ในการขอใช้
ระยะเวลา 5 วัน
- ตรวจสอบผลงาน
- ตรวจสอบคะแนนผลงาน

2

ไม่ขอทุน
สนับสนุน

ตรวจสอบในการสนับสนุนและ
เสนอพิจารณาอนุมัติ
ใช้ระยะเวลา 10 วัน
- ตรวจสอบผลงาน
- ตรวจสอบคะแนนผลงาน

คืนเจ้าของเรื่อง จบ
ขอทุน
สนับสนุน

เอกสารประกอบ
- มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย



กระบวนการการขอเงนิสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ 

2. การยื่นขอเงนิสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพสายวิชาการ (กรณพีเิศษ)

รับผิดชอบโดย ฝ่ายวิจัย (ต่อ)

2

เลขาคณบดี

จบ

คณบดีลงนามเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

เลขาคณบดี

ธุรการสแกน

เจ้าหน้าที่วิจัยคณะ

เลขาส่งคืนเจ้าของเรื่อง

เลขาสาขาเก็บหลกัฐาน



กระบวนการการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ 
(2.1)  กรณีไปราชการแต่ไม่เบิกจ่าย ส่ง แบบฟอร์ม แบบรายงานการ

ฝึกอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน อย่างเดียว

เริ่มต้น

เจ้าของเร่ืองจัดท าเอกสาร

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดี

แบบฟอร์ม Learning Log ผ่านหัวหนา้
สาขาวิชา

จบ

แบบฟอรม์ Learning Log

งานบุคคล

เลขาคณบดี

ส่งกองการเจ้าหน้าที่

งานบุคคล
ด าเนินการ
ตรวจสอบ

Y

N

หนังสือราชการ/แบบฟอร์มรายงานฝึกอบรม.doc


กระบวนการการขออนุมัติเบกิค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ 
(2.2) กรณีเบิกค่าใช้จ่าย พร้อมส่ง แบบฟอร์ม แบบรายงานการฝึกอบรม/ 

สัมมนา/ ศึกษาดูงาน

เริ่มต้น

เจ้าของเร่ืองจัดท าเอกสาร

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดี

ส่ง แบบฟอร์ม Learning Log  ผ่าน 
หัวหน้าสาขาวิชา

งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบและ
คุมงบประมาณการเบิกจ่ายจริง

จบ

1. แบบฟอรม์ Learning Log

งานบุคคล

เลขาคณบดี

ส่งกองการเจ้าหน้าที่

ส่งการเงินตรวจสอบ

Learning Log รายงานการเดินทาง

2. รายงานการเดนิทาง จาก
แผนภูมิ........

กรณีไปอบรมและใชง้บประมาณเกิน ก็ตอ้งท า
โดยดท่ีูวตัถปุระสงคข์องการขอไป

WF 2.9.2.1

หนังสือราชการ/แบบฟอร์มรายงานฝึกอบรม.doc
หนังสือราชการ/รายงานการเดินทาง.doc
หนังสือราชการ/แบบฟอร์มรายงานฝึกอบรม.doc


กระบวนการตรวจสอบเอกสารการเงิน 
(รายงานการเดินทาง)

2.9.2.1

เริ่มต้น

เจ้าของเร่ืองเขียนรายงานการเดนิทาง
แบบฟอร์ม

น าส่งกองคลัง

เลขาสาขาคณบดี

เลขาสาขาตรวจสอบเอกสารแนบ

ส่งการเงิน
ตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง

จบ

Y

N

แจ้งเอกสารแนบที่ขาด
หาย หลังจากตรวจสอบ

คณบดีลงนามอนุมัติเบิก

เลขาสาขาคณบดี

งานการเงิน สแกน

งานแผนตัดงบประมาณจ่ายจริง



กระบวนการจัดท าหนังสอืขออนุมัติประเมนิเอกสาร
ประกอบการสอน 

เพื่อขอพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (1)

เริ่มต้น

อาจารย์จัดท าหนังสือขอประเมนิการ
สอน

ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาฯ ลงนามก ากับ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ลงนามก ากับ
และเสนอความเห็น

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

เอกสาร
- เอกสารประกอบการสอน
- ผลประเมินการสอนจากระบบ reg
- วีดีทัศน์การบรรยายในชั้นเรียน (กรณี

ที่ไมส่ง่ ซีดี จะต้องนัดหมายเพ่ือ
ประเมินการสอน)

- แผนการสอนรายวิชา

งานบุคคลตรวจสอบ
คุณสมบัติและ
เอกสารประกอบ

N

Y

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
2. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการได้

2

หนังสือราชการ/24.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน รวม   (สำหรับคณะ).doc .docx


กระบวนการจัดท าหนังสอืขออนุมัติประเมนิเอกสาร
ประกอบการสอน 

เพื่อขอพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (1) ต่อ

จบ

เลขาคณบดี

งานบุคคลเสนอค าสั่งแตง่ตัง้
คณะอนุกรรมการ

คณบดีลงนามค าสั่ง

เลขาคณบดี

2

งานธุรการสแกน

งานธุรการส่งงานบคุคล

เอกสาร
- หนังสือขออนุมัติประเมนิเอกสาร

ประกอบการสอนฯ ที่ผ่านการ
พิจารณาแล้ว

หนังสือราชการ/24.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน รวม   (สำหรับคณะ).doc .docx


กระบวนการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนฯ 

เริ่มต้น

จบ

เอกสาร
- ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมิน
เอกสารประกอบการสอนฯ

- เอกสารประกอบการสอน
- ผลประเมินการสอน
- วีดีทัศน์การบรรยายในชั้น

เรียน
- แผนการสอนรายวิชา

งานบุคคลส่งใบสรุปการประเมินส่ง
อนุกรรมการ

อนุกรรมการลงนามใบสรุปผล
ประเมนิ

ฝ่ายบุคคลเก็บต้นฉบับ

งานบุคคลจัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ประเมนิการสอนฯ

ฝ่ายบุคคลรวบรวมและท าใบสรปุผล
การประเมิน

เลขาอนุกรรมการลงนาม

ฝ่ายบุคคลน าส่งอนุกรรมการ

ส่งส าเนาให้กองการเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาผลการประเมินใหเ้จ้าตวั

อนุกรรมการประเมนิจากเอกสารและ
ซีดีรอม

หนังสือราชการ/24.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน รวม   (สำหรับคณะ).doc .docx


กระบวนการขออนุมัติเสนอผลงานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ

เริ่มต้น

งานบุคคลรับเร่ืองจากเจ้าของเร่ือง

งานบุคคลตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบ
และลงนามผ่านเร่ือง

จบ

เลขานุการเสนอคณบดีลงนาม

คณบดีลงนาม

เลขานุการตรวจสอบและส่งเอกสาร
กลับมายังงานบุคคล

งานบุคคลส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง
มหาวทิยาลัย

เอกสาร
- ผลประเมินเอกสาร

ประกอบการสอน จ านวน 1
ชุด

- เอกสารประกอบการสอน 
จ านวน 6 ชุด

- ผลประเมินรายวิชา จ านวน 
6 ชุด

- บันทึกการสอน จ านวน 6 ชุด
- แบบฟอร์มประมวลรายวิชา 

จ านวน 6 ชุด
- ผลงานวิชาการ จ านวน 6 ชุด
- ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอนฯ

หนังสือราชการ/24.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน รวม   (สำหรับคณะ).doc .docx


กระบวนการขออนุมัติลาศึกษาต่อ

เริ่มต้น

งานบุคคลรับเร่ืองจากเจ้าของเร่ือง

งานบุคคลตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบ
และลงนามผ่านเร่ือง

จบ

เลขานุการเสนอคณบดีลงนาม

คณบดีลงนาม

เลขานุการตรวจสอบและส่งเอกสาร
ไปยังงานธุรการ

งานธุรการส่งเอกสารไปยังมหาวทิยาลัย

งานธุรการสแกนเอกสารและ
จัดเก็บในฐานข้อมูล

เอกสาร
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
- แบบฟอร์มอนุมัติให้

สอบแข่งขันเพ่ือศึกษาต่อ
- เอกสารตอบรับจาก

มหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ/
รายละเอยีด

หนังสือราชการ/24.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน รวม   (สำหรับคณะ).doc .docx


กระบวนการขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ

เริ่มต้น

งานบุคคลรับเร่ืองจากเจ้าของเร่ือง

งานบุคคลตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบ
และลงนามผ่านเร่ือง

จบ

เลขานุการเสนอคณบดีลงนาม

คณบดีลงนาม

เลขานุการตรวจสอบและส่งเอกสาร
ไปยังงานธุรการ

งานธุรการส่งเอกสารไปยังมหาวทิยาลัย

งานธุรการสแกนเอกสารและ
จัดเก็บในฐานข้อมูล

เอกสาร
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
- หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่

ปรึกษา หรือมหาวิทยาลัย
- ค าสั่งอนุมัติใหล้าศึกษาต่อ / 
อนุมัติใหข้ยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
(กรณขียายครัง้ถัดไป)

หนังสือราชการ/24.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน รวม   (สำหรับคณะ).doc .docx


กระบวนการขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

เริ่มต้น

งานบุคคลรับเร่ืองจากเจ้าของเร่ือง

งานบุคคลตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบ
และลงนามผ่านเร่ือง

จบ

เลขานุการเสนอคณบดีลงนาม

คณบดีลงนาม

เลขานุการตรวจสอบและส่งเอกสาร
ไปยังงานธุรการ

งานธุรการส่งเอกสารไปยังมหาวทิยาลัย

งานธุรการสแกนเอกสารและ
จัดเก็บในฐานข้อมูล

เอกสาร
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
- ค าสั่งอนุมัติใหล้าศึกษาต่อ / 
อนุมัติใหข้ยายระยะเวลาศึกษาต่อ
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กระบวนการขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ / ประกาศ

เริ่มต้น

งานบุคคลรับเร่ืองจากเจ้าของเร่ือง

งานบุคคลตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ

งานบุคคลด าเนินการจัดท าค าสัง่ / 
ประกาศ

จบ

เลขานุการเสนอคณบดีลงนาม

คณบดีลงนาม

เลขานุการตรวจสอบและส่งเอกสาร
กลับมายังงานธุรการ

งานธุรการสแกนเอกสารและ
จัดเก็บในฐานข้อมูล

เอกสาร
- บันทึกข้อความขออนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการ / 
ประกาศ

งานบุคคลจัดเก็บค าสั่ง / ประกาศ
และแจ้งเจ้าของเรื่อง

หนังสือราชการ/24.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน รวม   (สำหรับคณะ).doc .docx




เริ่มต้น

เลขาสาขาตรวจสอบเบื้องตน้
พร้อมออกเลข

งานกิจการนิสิต
ตรวจสอบ

เลขาคณบดี

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดี

N

สาขาวิชาจัดท าขออนุมัติจัด
โครงการ/กจิกรรม

Y

2

แบบฟอร์มการขออนุมัตกิิจกรรม/โครงการดูงาน

งานแผนฯ
ตรวจสอบงบและ
ตัดงบประมาณ

N

Y

โครงการในแผนและนอกแผนปฏิบัตการ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกกรรมของนสิิต

เสนอรองกจิการนิสิตลงนามก ากับ

WF 1.1

หนังสือราชการ/1.ฟอร์มหนังสือภายนอก.doc
หนังสือราชการ/1.ฟอร์มหนังสือภายนอก.doc


ธุรการสแกน

ส่งสาขาวิชา/เจ้าของเร่ือง

เลขาสาขา/เจ้าของเร่ือง

จบ

แจ้งฝา่ยกิจการนิสิตเพ่ือบันทึกข้อมูล

2

โครงการในแผนและนอกแผนปฏิบิตการ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกกรรมของนสิิต



กระบวนการการขอกู้ยมืเงิน กรอ. / กยศ. รายใหม่และรายเก่า

เริ่มต้น

นิสิตกรอกขอ้มูลในระบบ
www.e-studentloan และพิมพ์

งานทุนการศึกษา มหาวทิยาลัย

จบ

กส.คณะฯ
ตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง

ไม่ผ่าน

ผ่าน

เอกสารประกอบแบบค าข้อกู้ยืม
1) แบบค าขอกู้ยืมเงินที่พิมพ์จากระบบ e-
studentloan 1 ฉบับ 
2) แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศกึษา  
ติดรูปถ่าย 1 นิว้ (กยศ.101-1 ถึง กยศ.101-7) 
จ านวน 1 ชุด
3) หนังสอืรับรองรายได้ จ านวน 1 ฉบับ
4) ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้านของ
นิสติ 1 ฉบับ
5) ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้านของ
บิดา  1 ฉบับ
6) ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้านของ
มารดา 1 ฉบับ
7) ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้านของ
ผูป้กครองที่ไม่ใชบ่ิดา มารดา (ถ้าม)ี 1 ฉบับ
8) ส าเนาบัตรขา้ราชการของผู้รับรองรายได้ (ต้อง
ไม่หมดอายุ) หรอืหนังสือรับรองการเป็น
ข้าราชการ+ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ
9) ส าเนาแสดงผลการเรียนในปีการศกึษาที่ผ่านมา

เอกสารแนบ

หนังสือราชการ/1.ฟอร์มหนังสือภายนอก.doc


กระบวนการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุน 5 % เรียนดี / ขาดแคลนทุนทรัพย์)

เริ่มต้น

นิสิตกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มและ
พิมพ์

งานทุนการศึกษา มหาวทิยาลัย

จบ

กส.คณะฯ
ตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง

ไม่ผ่าน

ผ่าน

เอกสารประกอบใบสมัคร
1) รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป
2) แผนที่แสดงที่อาศัยของครอบครัวนิสติ พร้อม
ติดรูปถ่ายบ้าน
3) ประวัติและความจ าเป็นในการขอรับ
ทุนการศึกษา เขียนด้วยลายมือตนเอง
4) ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5) ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
6) ใบรายงานผลการเรียนของปีการศกึษาที่ผ่านมา 
1 ฉบับ 
7) เอกสารประกอบการกู้เงินของสถาบันต่างๆ
8) ผลคะแนน O-Net ,Gat ,Pat (ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 
1 ที่สมัครทุน 5% ประเภทเรียนดี เพื่อประกอบการ
พิจารณา)

หนังสือราชการ/1.ฟอร์มหนังสือภายนอก.doc


กระบวนการการบรกิารและสวัสดิการให้กับนิสิต กรณีขอทุนกู้ยืมฉุกเฉิน

เริ่มต้น

นิสิตท าบันทกึข้อความร้องขอ

กส.คณะฯด าเนินการตรวจสอบ

รองกจิการ
นสิติ 

พิจารณา
เบือ้งตน้

กส.คณะฯ ท าหนังสือเสนอคณบดี

เลขาคณบดีเสนอแฟม้

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดีรับเร่ือง

ส่งคืน กส.คณะฯ

ธุรการสแกน

ส าเนาแจ้ง
เจ้าของเร่ือง

ส่งงานบริการและ
สวัสดการให้กับนิสิต

จบ

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ดูจาก WF สาขา



กระบวนการการบรกิารและสวัสดิการให้กับนิสิต กรณีขอรับเงินรางวัลผลงานดีเด่นด้านกจิกรรมหลักสูตร 
และกิจกรรมที่สร้างช่ือเสยีงให้แก่มหาวิทยาลัย

เริ่มต้น

รองกิจการ
นสิติ ลง
ความเห็น
เบือ้งตน้

กส.คณะฯ ท าหนังสือเสนอคณบดี

เลขาคณบดีเสนอแฟม้

คณบดีลงนาม

เลขาคณบดีรับเร่ือง

ส่งคืน กส.คณะฯ

ธุรการสแกน

ส าเนาแจ้ง
เจ้าของเร่ือง

ส่งงานบริการและ
สวัสดิการให้กับนิสิต

จบ

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ดูจาก WF สาขาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนิสิตท าบันทกึ
ข้อความร้องขอเบื้องต้น

เอกสารประกอบใบสมัคร
1) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
2) รูปถ่ายตอนรับรางวัล
3) ก าหนดการโครงการ/กิจกรรม
4) ใบส าคัญรับเงนิพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน
นิสติและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม

กส.
ด าเนินการ
ตรวจสอบ

หนังสือราชการ/1.ฟอร์มหนังสือภายนอก.doc


กระบวนการการโอนย้ายชั่วโมงกิจกรรมนิสิต

เริ่มต้น

นิสิตย่ืนแบบค าร้องขออนุมัตเิทียบโอน
ชั่วโมงกิจกรรม (AT08)

ส่งคืนเจ้าของเรื่อง

จบ

กส.คณะฯ
ตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง

พิมพ์

เอกสารแนบ
1) ช่ัวโมงกิจกรรมจากระบบ REG

ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา

ผ่านความเห็นชอบของคณบดี หรือ
รองกิจการนิสิต

ถูกต้อง

หนังสือราชการ/1.ฟอร์มหนังสือภายนอก.doc


ยื่นค าร้อง ที่ กส.คณะเพื่อเสนอผูบ้ริหารอนุมัติ
เอกสารแนบเพื่อเสนออนุมัติ
1.ส าเนาโครงการที่ไดร้ับอนุมัติแล้ว
2.แบบฟอร์ม AT-01 พิมพ์ออกจากระบบ (กส.คณะเป็นคนท าให้)

กองกิจการนิสิตพิจารณาโครงการ

ด าเนินโครงการตามปกติ
และได้รับจ านวนชั่วโมงกิจกรรม

อนุมัติ

ด าเนินโครงการตามปกติ
แต่ไม่ได้รับจ านวนกิจกรรม

ไม่อนุมัติ

เริ่มต้น

จบ

กระบวนการการระบบทรานสครปิกิจกรรมส าหรับคณะ,นสิิต หรือสโมสรนิสิต



น าส าเนาใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ และ File รหัสนิสติ
ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ สง่ที่ กส.คณะ
ภายใน 30 วันหลังเสร็จโครงการ

กส.คณะท าการบันทึกขอ้มูลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตลงในระบบ

เริ่มต้น

จบ

กระบวนการบรรจุทรานสคริปกิจกรรมส าหรับคณะ,นสิิต หรือสโมสรนิสิต





เริ่มตน้

ประกาศหลักเกณฑ์และรับข้อเสนอโครงการวจิัย

จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย

ส่งข้อเสนอให้ผู้ทรงฯ พิจารณา

ข้อเสนอโครงการวจิัย

ส่งข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้นักวิจัยแก้ไข

ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานวิจัยคณะ

2

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตรวจสอบ

งบประมาณและ

แผนการเบกิจา่ย

จัดท าประกาศคณะฯ เร่ืองแต่งตั้งผู้ทรงคุณวัฒิ

พิจาณาข้อเสนอโครงการวจิัย งบประมาณ

รายได้คณะฯ

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวจิัย ตามเวลาที่

ก าหนด (ผ่านทาง E-mail)

N

Y

แบบข้อเสนอโครงการวจิัยคณะ

นักวจิัยสง่ข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 ชุด

WF ที่  (ไปรษณยี)์

ท าหนังสือความอนุเคราะหเ์ป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

WF ที่  (หนังสือภายนอก และ ไปรษณย๊)์



กองบริหารงานวิจัย น าเสนอเข้า กบห

งานวิจัย จัดท าสัญญา จ านวน 4 ฉบับ

แจ้งให้นักวจิัยทราบและจัดท าเอกสาร เพื่อท า

การท าสัญญารับทุนวิจัย

นักวิจัยจัดท าหนังสือ เพื่อด าเนินโครงการวจิัย

นักวิจัยท าหนังสือเพื่อปดิโครงการ

2

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

ส่งบันทกึข้อความอนุมัติ พร้อมมติท่ีประชุม กบห 

มายังคณะฯ

นักวิจัยจัดท าหนังสือเพื่อขอเบิกทุนสนับสนุน 

งวดที่ 1, 2 และ 3

จบบ

งานวิจัยคณะฯ ด าเนินการขออนุมัติด าเนนิ

โครงการ ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ

ท าการเบิกจ่ายคา่ตอบแทนผู้ทรงฯ พิจารณา

ข้อเสนอโครงการวจิัย

WF ที่  การเบิกจ่าย)
บันทึก ขออนุมัติด าเนิน
โครงการวจิัย ประจ าปี .......

เอกสารแนบ
1. แบบวิจัย 1 สรุปข้อเสนอโครงการ จ านวน 4 ชุด
2. แบบวิจัย 2 รายละเอียดการจา่ยเงินอุดหนุน

โครงการวิจัย จ านวน 4 ชุด
3. แบบวิจัย 11 รายงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลส าเร็จของ

โครงการ จ านวน 4 ชุด

เอกสารแนบ
1. แบบวิจัย 3 ขออนุมัติด าเนิน

โครงการ จ านวน 1 ฉบับ

ตามเอกสารแนบท้าย



เร่ิมต้น

นักวิจัยวิจัยส่งเอกสารขออนุมัติเบิก

วิจัยคณะ

ตรวจสอบ

เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

Y

N

ส่งเลขาคณบดี

คณบดีลงนามอนุมัติ

ธุรการสแกน

วิจัยคณะรับเอกสาร

ส่งเอกสารให้การเงินคณะ

จบ

ขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย งบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลขาสาขาออกเลขสาขา

เลขาคณบดี

ตรวจสอบ
- เอกสารการการเบิกจ่าย
- งบประมาณท่ีเบิกจ่ายแตล่ะงวด



นักวิจัยจัดท าหนังสือเพ่ือขอเบกิทุนสนับสนุน งวดที่ 1, 2 และ 3
งวดที่ 1  เอกสารแนบ ดังนี้
1. แบบวจิัย 4 ขออนุมัตเิบิกเงิน  จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบส าคัญรับเงิน จ านวน 1 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ
4. ส าเนาสัญญา พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
5. ส าเนาแบบวจิัย 1 สรุปข้อเสนอโครงการ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
6. ส าเนา แบบวจิัย 2 รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
7. ส าเนาแบบวจิัย 11 รายงานตัวชี้วัดเพ่ือประเมนิผลส าเร็จของโครงการ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด

งวดที่ 2 เอกสารแนบ ดังนี้
1. แบบวจิัย 4 ขออนุมัตเิบิกเงิน  จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบส าคัญรับเงิน จ านวน 1 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ
4. ส าเนาสัญญา พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
5. ส าเนาแบบวจิัย 1 สรุปข้อเสนอโครงการ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
6. ส าเนา แบบวจิัย 2 รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
7. ส าเนาแบบวจิัย 11 รายงานตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
8. แบบวิจัย 5 รายงานความก้าวหนา้โครงการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ
9. แบบวจิัย 6 รายงานการเงิน จ านวน 1 ฉบับ

งวดที่ 3 เอกสารแนบ (รวมท้ังกรณีเบิกเงวดที่ 2 และงวดท่ี 3 พร้อมกัน) ดังนี้
1. แบบวจิัย 4 ขออนุมัตเิบิกเงิน  จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบส าคัญรับเงิน จ านวน 1 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ
4. ส าเนาสัญญา พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
5. ส าเนาแบบวจิัย 1 สรุปข้อเสนอโครงการ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
6. ส าเนา แบบวจิัย 2 รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
7. ส าเนาแบบวจิัย 11 รายงานตัวชี้วัดเพ่ือประเมนิผลส าเร็จของโครงการ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
8. แบบวจิัย 5 รายงานความก้าวหนา้โครงการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ
9. แบบวจิัย 6 รายงานการเงิน จ านวน 1 ฉบับ
10. แบบวจิัย 7 ขออนุมัตปิิดโครงการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ
11. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 4 เลม่
12. ผลงานวิจัยตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ จ านวน 1 ฉบับ
13. ไฟล์ข้อมูลผลงานวิจัย จ านวน 1 แผน่

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



เร่ิมต้น

นักวิจัยวิจัยส่งเอกสารขออนุมัติปิด

โครงการวิจัยฯ

วิจัยคณะ

ตรวจสอบ

เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

Y

N

ส่งเลขาคณบดี

คณบดีลงนามอนุมัติ

ธุรการสแกน

วิจัยคณะรับเอกสาร

ส่งคืนเลขาสาขา/นักวิจัย

จบ

ขั้นตอนการด าเนินการปิดโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลขาสาขาออกเลขสาขา

เลขาคณบดี

ตรวจสอบ
- เอกสารการปิดโครงการ
- ตวัชีว้ดั



การปดิโครงการวิจัยก่อน เอกสารแนบดังนี้
1. แบบวิจัย 7 ขออนุมัติปิดโครงการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 4 เลม่
3. ผลงานวิจัยตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ จ านวน 1 ฉบับ
4. ไฟล์ข้อมูลผลงานวิจัย จ านวน 1 แผน่
5. ส าเนาสัญญา พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
6. ส าเนาแบบวจิัย 1 สรุปข้อเสนอโครงการ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
7. ส าเนา แบบวจิัย 2 รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
8. ส าเนาแบบวจิัย 11 รายงานตัวชีว้ัดเพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
9. แบบวจิัย 5 รายงานความก้าวหนา้โครงการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ
10. แบบวจิัย 6 รายงานการเงิน จ านวน 1 ฉบับ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ขั้นตอนการด าเนินการปดิโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





เจา้หน้าที่พัสดุจัดท าใบเสนอซ้ือจ้าง/ใบขอซ้ือจ้าง

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบตรวจรบัพสัดุ ในระบบERP

สง่เอกสารเบกิ-จ่ายเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินคณะ 

จบ

เริ่มต้น

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา
ส ารวจความตอ้งการใช้วัสดุ

เจา้หน้าที่พัสดุหาข้อมูลวัสดุและร้านค้า

เสนอคณบดี

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบสั่งซือ้ ในระบบERP

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบเบกิวสัดุ

ไมอ่นมุตัิ
อนมุตัิ

งานวิเคราะห์นโยบายและ

แผนตรวจสอบงบประมาณ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ติดตอ่รา้นคา้ 
เพ่ือสง่ของ

วธิปีฏบิัติการจัดซื้อวัสดุ (การจัดซื้อวัสดุที่มรีาคาต่อหน่วย ไม่ถงึ 2,500 บาท)



เจา้หน้าที่พัสดุจัดท าใบเสนอซ้ือจ้าง/ใบขอซ้ือจา้ง

สง่เอกสารเบกิ-จ่ายเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินคณะ

จบ

เริ่มต้น

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา
ส ารวจความตอ้งการใช้วัสดุ

เจา้หน้าที่พัสดุหาข้อมูลวัสดุและร้านค้า

เสนอคณบดีอนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบสั่งซือ้ ในระบบERP

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบเบกิวสัดุ

ไมอ่นมุตัิ

อนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบตรวจรบัพสัดุ ในระบบERP

งานวิเคราะห์นโยบายและ

แผนตรวจสอบงบประมาณ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ติดตอ่รา้นคา้ 
เพ่ือสง่ของ

วธิปีฏบิัตกิารจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ (การจัดซื้อวัสดุที่มรีาคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึน้ไป 

แตไ่ม่ถงึ 5,0000 บาท หรือโดยสภาพเป็นครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์)



เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าใบเสนอซ้ือจา้ง/ใบขอซ้ือจ้าง

สง่เอกสารเบกิ-จ่ายเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินคณะ

จบ

เริ่มต้น

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา
ส ารวจความตอ้งการใช้วัสดุ

เจา้หน้าที่พัสดุหาข้อมูลวัสดุและร้านค้า

เสนอคณบดีอนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบสั่งซือ้ ในระบบERP

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบเบกิวสัดุ

ไมอ่นมุตัิ

อนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบตรวจรบัพสัดุ ในระบบERP

งานวิเคราะห์นโยบายและ

แผนตรวจสอบงบประมาณ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ติดตอ่รา้นคา้ 
เพ่ือสง่ของ

วธิปีฏบิัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ (การจัดซื้อวัสดุที่มรีาคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 5,0000 บาท ขึ้นไป) 



ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา จัดท าใบเบิกวัสดุ

สง่เอกสารจดัซือ้คืนเจา้ของเรื่อง

จบ

เจา้หน้าที่พัสดุลงคุมเอกสารจัดซ้ือ

เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา หาข้อมูลวัสดุและร้านค้า

ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา จัดท าใบเสนอซ้ือจ้าง/ใบขอซ้ือจ้าง

เสนอคณบดีอนมุตัิไมอ่นมุตัิ

อนมุตัิ

ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย/์เลขา
สาขาวิชา สง่เอกสารใบเสนอซ้ือจ้าง/            

ใบขอซ้ือจ้างใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดตุรวจสอบ

วธิปีฏบิัตกิารจัดซื้อวัสดุ (การจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ)



เจา้หน้าที่พัสดุจัดท าใบเสนอซ้ือจ้าง/ใบขอซ้ือจ้าง

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบตรวจรบัพสัดุ ในระบบERP

สง่เอกสารเบกิ-จ่ายเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินคณะ

จบ

เริ่มต้น

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา
ส ารวจความตอ้งการใช้วัสดุ

เจา้หน้าที่พัสดุหาข้อมูลวัสดุและร้านค้า

เสนอคณบดีอนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบสั่งจา้ง ในระบบERP

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบเบกิวสัดุ

ไมอ่นมุตัิ

อนมุตัิ

งานวิเคราะห์นโยบายและ

แผนตรวจสอบงบประมาณ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ติดตอ่รา้นคา้ 
เพ่ือสง่ของ

วธิปีฏบิัตกิารจัดจ้างท าวัสดุ (การจัดจ้างท าวัสดุที่มรีาคาต่อหน่วย ไม่ถึง 2,500 บาท)



เจา้หน้าที่พัสดุจัดท าใบเสนอซ้ือจ้าง/ใบขอซ้ือจ้าง

สง่เอกสารเบกิ-จ่ายเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินคณะ

จบ

เริ่มต้น

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา
ส ารวจความตอ้งการใช้วัสดุ

เจา้หน้าที่พัสดุหาข้อมูลวัสดุและร้านค้า

เสนอคณบดีอนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบสั่งจา้ง  ในระบบERP

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบเบกิวสัดุ

ไมอ่นมุตัิ

อนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบตรวจรบัพสัดุ ในระบบERP

งานวิเคราะห์นโยบายและ

แผนตรวจสอบงบประมาณ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ติดตอ่รา้นคา้ 
เพ่ือสง่ของ

วธิปีฏบิัตกิารจัดจ้างท าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ (การจัดจ้างท าวัสดุที่มรีาคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป 

แต่ไม่ถึง 5,0000 บาท หรือโดยสภาพเป็นครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์)



เจา้หน้าที่พัสดุจัดท าใบเสนอซ้ือจ้าง/ใบขอซ้ือจ้าง

สง่เอกสารเบกิ-จ่ายเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินคณะ

จบ

เริ่มต้น

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา
ส ารวจความตอ้งการใช้วัสดุ

เจา้หน้าที่พัสดุหาข้อมูลวัสดุและร้านค้า

เสนอคณบดีอนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบสั่งจา้ง ในระบบERP

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบเบกิวสัดุ

ไมอ่นมุตัิ

อนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบตรวจรบัพสัดุ ในระบบERP

งานวิเคราะห์นโยบายและ

แผนตรวจสอบงบประมาณ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ติดตอ่รา้นคา้ 
เพ่ือสง่ของ

วธิปีฏบิัตกิารจัดจ้างท าครุภัณฑ์ (การจัดจ้างท าวัสดุที่มรีาคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 5,0000 บาท ขึ้นไป)



ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา จัดท าใบเบิกวัสดุ

สง่เอกสารจดัจา้งคืนเจา้ของเรื่อง

จบ

เจ้าหน้าที่พัสดุลงคุมเอกสารจัดจ้าง

เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา หาข้อมูลวัสดุและร้านค้า

ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา จัดท าใบเสนอซ้ือจ้าง/ใบขอซ้ือจ้าง

เสนอคณบดีอนมุตัิ
ไมอ่นมุตัิ

อนมุตัิ

ผูร้บัผิดชอบโครงการ/อาจารย/์เลขา
สาขาวิชา สง่เอกสารใบเสนอซือ้จา้ง/            

ใบขอซือ้จา้งใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดตุรวจสอบ

วธิปีฏบิัตกิารจัดจ้างท าวัสดุ (การจัดจ้างท าวัสดุที่ใช้ในโครงการ)



เจา้หน้าที่พัสดุจัดท าใบเสนอซ้ือจ้าง/ใบขอซ้ือจ้าง

สง่เอกสารเบกิ-จ่ายเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินคณะ 

จบ

อนมุตัิ

ซอ่มไมไ่ด้

เริ่มต้น

ผู้ใช/้ผู้รับผิดชอบ/เลขาสาขาวิชา/เจา้หน้าที่พัสดุ
จัดท าใบแจง้ซอ่ม ส่งใหเ้จา้หน้าที่พัสดุ

ผู้ใช/้ผู้รับผิดชอบ/เลขาสาขาวิชา/เจา้หน้าที่พัสดุหาข้อมูลวัสดุและร้านค้า

เสนอคณบดีอนมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบสั่งจา้งในระบบERP

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบเบกิวสัดุ

ไมอ่นมุตัิ

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัท าใบตรวจรบัพสัดใุนระบบERP

เจา้หน้าที่พัสดุแจง้ใหช้า่งประจ าคณะ ด าเนินการ

ตรวจสอบความช ารุด และซ่อมแซมในเบื้องตน้

เจา้หนา้ท่ีพสัดตุรวจสอบประวตัิซอ่มในระบบ intra.up.ac.th/inv หรือระบบERP

เจา้หนา้ท่ีพสัดลุงคมุการซอ่มในระบบmanual และในระบบERP

งานวิเคราะห์นโยบายและ

แผนตรวจสอบงบประมาณ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ติดตอ่รา้นคา้ 
เพ่ือสง่ของ

วธิปีฏบิัตกิารจัดจ้างซ่อม (การจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ และครุภัณฑ์ ของคณะ



ผู้ใชเ้บิก-จา่ยวัสดุ ในทะเบียนคุมการเบิก-จา่ย

เริม่ตน้

เจา้หน้าที่พัสดุลงคุมการเบิก-จา่ย ในสมุดบัญชคีุมวัสดุ

เจา้หน้าที่พัสดุด าเนินการเบิก-จา่ยวัสดุในระบบ ERP

เจา้หน้าที่พัสดุจัดท าสรุปรายงานการเบิก-จา่ยประจ าเดือน ในระบบERP 

เจา้หน้าที่พัสดุจัดส่งสรุปรายงานการเบิก-จา่ยประจ าเดือน ใหง้านพัสดุ กองคลัง

จบ

วธิปีฏบิัตกิารจัดท าสรุปรายงานวัสดุส านักงานคงเหลือประจ าเดือน



เจา้หน้าที่พัสดุรับใบเบิกครุภัณฑ ์จากงานพัสดุกลาง

เริม่ตน้

เจา้หน้าที่พัสดุจัดท าข้อมูลผู้รับผิดชอบครุภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ์รายบุคคล

เจา้หน้าที่พัสดุ น าข้อมูลใหผู้้รับผิดชอบลงลายมือช่ือ

เจา้หน้าที่พัสดุจัดเก็บข้อมูลผูร้ับผิดชอบเข้าแฟ้ม

จบ

วธิปีฏบิัตกิารคุมครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ และครุภัณฑ์



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนินการพิจารณาวัสดุ หรือ

ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ ์หรือครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค

อนมุตัิ

เสนอคณบดี

งานธุรการรับหนังสือบริจาคจากหนว่ยงานภายนอก หรือภายในมหาวิทยาลัย

งานบุคคลจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับบริจาค

เจา้หนา้ท่ีพสัดรุบัเรื่อง และแจง้ใหค้ณบดีทราบ

ไมอ่นมุตัิ

เจา้หน้าที่พัสดุส่งส าเนาการรับบริจาคใหง้านพัสดุกลาง เพ่ืออกเลขครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ หรือครุภัณฑ์

เริ่มตน้

เจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัเก็บ
เอกสารตน้เรื่องเขา้แฟ้ม

จบ

วธิปีฏบิัตกิารรับบรจิาค



ประธานคณะกรรมการจัดท าบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบใหอ้ธกิารบดี
ทราบ

คณะกรรมการสรุปผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ และครุภัณฑ ์ประจ าปี

เจา้หน้าที่พัสดุรับไฟล์ข้อมูลครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ และครุภัณฑป์ระจ าปี จากงานพัสดุกลาง

เจา้หน้าที่พัสดุส่งเอกสารข้อมูลครุภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ์ 
และครุภัณฑป์ระจ าปีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

เริ่มตน้

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
จดัเก็บส าเนา
เขา้แฟม้

คณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจสอบครุภัณฑ์ต่ ากว่า

เกณฑ์ และครุภัณฑ ์ประจ าปี

จบ

วธิปีฏบิัตกิารตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี



อนมุตัิ

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์/เลขาสาขาวิชา/เจา้หน้าที่

ส่งใบยืม-คืน พัสดุ ใหเ้จา้หน้าที่พัสดุ

เสนอคณบดี

เริ่มตน้

เจา้หนา้ท่ีพสัดตุรวจสอบ
ขอ้มลูใบยืม-คืน พสัดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุออกเลขที่ใบยืม-คืนพัสดุ

จดัเก็บใบยืม-
คืน พสัดเุขา้

แฟม้

จบ

ไมอ่นมุตัิ

การยืม-คนื พัสดุ



การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏิบัติงาน (KM) 

เริ่มต้น

ตดิตามและรวบรวมสื่อการเรียนรู้จากผู้ผ่านการอบรมฯ 
(ที่ได้ผ่านการอนุมัติเบกิจ่ายเงินค่าเดนิทางแล้ว)

นิยามศัพท์เฉพาะ
• สื่อการเรียนรู้ คือ Learning Log หรือ รายงานผลการอบรมสัมมนา (ตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหน้าที่) หรือ เอกสาร

ประกอบการอบรมสัมมนา
• ผู้ผ่านการอบรมฯ คือ ผู้ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ และได้ส่งเอกสาร

เบกิจ่ายเงินตามระเบยีบเรียบร้อยแล้ว 

งานบุคคล

ตรวจสอบสื่อการเรียนรู้

เผยแพร่ผ่านช่องทาง

Websitee-Mail

บุคลากรศึกษาเรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จบ

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

งานบุคคล

บุคลากรของคณะ

ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ No. 2.9 
กระบวนการการขออนุมัติไปพัฒนาศักยภาพ
สายวิชาการ  

Y

N



กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะฯ ออกสู่ภายนอก

1. บันทึกภาพกจิกรรมและโครงการต่างๆ

เริ่มต้น

ผู้ปฏิบัตงิานแทน

เจ้าของโครงการ

รับแบบฟอร์ม และน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

นักประชาสัมพันธ์

บันทึกลงปฏิทิน
พร้อมแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ

นักประชาสัมพันธ์

อนุมัติ

ผู้บังคับบัญชา พิจารณา

ไม่อนุมัติ

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ

ด าเนินงาน

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
และประชาสัมพันธ์

จัดเก็บภาพกิจกรรม/โครงการ
เข้า Server ของคณะ

แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ

จบ

บันทึกลงปฏิทิน
แจ้งเจ้าของงาน

ด าเนินงาน

ส่งมอบงานคืน



กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะฯ ออกสู่ภายนอก

2. รายงานประจ าปี/วารสาร

เริ่มต้น

นักประชาสัมพันธ์

ประชุมวางแผนการด าเนินงานคณะกรรมการ

ปฏทิินการด าเนินงาน

แจ้งให้แต่ละส่วนงานจัดเตรยีม
ข้อมูลผลการด าเนินงาน

นักประชาสัมพันธ์

จัดเตรยีมข้อมูล
ผลการด าเนินงานแต่ละด้าน

บุคลากรแต่ละส่วนงานที่เก่ียวข้อง

ถูก
ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วนงาน ตรวจสอบเนื้อหา

ผิด

ส่งข้อมูลผลการด าเนินงาน
ให้งานประชาสัมพันธ์

บุคลากรแต่ละส่วนงานที่เก่ียวข้อง

จัดท าโครงร่างนักประชาสัมพันธ์

รายงานผลการด าเนินงาน
ผู้บังคับบัญชา CIDTEC

ผู้บังคับบัญชา CIDTEC

เสนอคณบดีผู้บังคับบัญชา CIDTEC

อนุมัตดิ าเนินการคณบดี

น าเสนอผลงานผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆ ของคณะนักประชาสัมพันธ์

จบ

ออกแบบกราฟฟิกรูปเล่มนักประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบความถูกต้อง

ผิด

ถูก



กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้รับทราบ 

เริ่มต้น

ผู้บังคับบัญชา

ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง e-mail, Facebook, line, website

นักประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบและมอบหมาย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทราบบุคลากร

จัดท ารายงานประจ าเดือน
สรุปข่าวเวียนแจ้ง, สรุปข่าวคณะ

นักประชาสัมพันธ์

น าเสนอผู้บังคับบัญชา 
และน าเข้าทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะ

ผู้บังคับบัญชา รายงานการด าเนินงาน
กรรมการประจ าคณะ

จบ


