
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
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กระบวนการ : การสงเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย (คบม.) ใหรวดเร็ว 

 

 

 

 



 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ การสงเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ใหรวดเร็ว 

 

1. วัตถุประสงค   

1.1 เพ่ือใหผูปฏิบัติทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (คบม.) ใหปฏิบัติงานรวดเร็วข้ึนและทํางานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

1.2 ใชเปนเครื่องมือในการฝกปฏิบัติแกเจาหนาท่ีหรือบุคลากรใหม และเผยแพรข้ันตอนการปฏิบัติงานใหแก

หนวยงานอ่ืน หรือผูใชบริการเขาใจและสามารถใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู 

 1.3 ใชเปนเอกสารอางอิงการปฏิบัติงาน 

 

 

2. บุคลากรกลุมเปาหมาย 

2.1 ผูทรงคุณวุฒิท่ีกลั่นกรองความรู ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย และผูอํานวยการกองกลาง 

2.2 ผูเรียนรูในประเด็นความรู คือ บุคลากรกองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตฐานและคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวของ

1. การเชิญประชุมไดตาม

จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ระยะเวลาที่กําหนดไว

3 สัปดาห ประชุมตามปฏิทินกําหนดการประชุมผูบริหาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 2. คณะกรรมการบริหารฯ ปฏิทินกําหนดการประชุม

กอนประชุม พรอมกําหนดใหคณะกรรมการบริหารฯ เสนอวาระเขาที่ประชุม คบม.  เสนอวาระเขาที่ประชุมได ผูบริหาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามระยะเวลาที่กําหนดไว

จัดทําระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

2 สัปดาห 1. ติดตามวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว บรรจุวาระครบถวน ระเบียบวาระการประชุม

กอนประชุม 2. พิจารณาวาระจากการประชุมรองอธิการบดี เพื่อเสนอตอที่ประชุม คบม . ตามระยะเวลาที่กําหนดไว

3. บรรจุวาระที่คณะกรรมการบริหารเสนอเขาที่ประชุม

เสนอ เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ระเบียบวาระและ

10 วัน 1. พิจารณาเห็นชอบ : ใหดําเนินการจัดทําเอกสารตอไป เอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ

กอนประชุม 2. พิจารณาแกไข : ใหนํามาปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ ผอ.สนม. เสร็จเรียบรอบ เอกสารประกอบการประชุม

ตามระยะเวลาที่กําหนดไว

จัดทําเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้ 1. เลมเอกสารประกอบ ขอกําหนดตามเอกสารรูปแบบ

3-5 วัน 1. ทําเอกสารประกอบการประชุม (เลมเอกสาร) การประชุมเสร็จสมบูลย การประชุม คบม. ซึ่งมีกําหนดให 

กอนประชุม 2. นําขอมูลลงระบบประชุม SDU Meeting 2. ระบบ SDU Meeting สํานักงานมหาวิทยาลัย สงเอกสาร

3. นําสงเอกสารประกอบการประชุมตอคณะกรรมการบริหารฯ (เลมเอกสาร) พรอมใชงาน ประกอบการประชุมถึงคณะกรรมการฯ

ตามระยะเวลาที่กําหนดไว ลวงหนาอยางนอย 3 วัน กอน

การประชุม
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ผังกระบวนการ

3. Work flow กระบวนการการจัดการความรูสํานักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง การสงเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ใหรวดเร็ว

1

2

3

เห็นชอบ

เสนอ

เลขานุการ คบม.
(ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย)

แกไข

สงหนังสือเชิญประชุม คบม. พรอมกําหนดให

คณะกรรมการเสนอวาระการประชุม

จัดทําระเบียบการประชุม 

จัดทําเอกสารประกอบการประชุม และ

จัดสงเอกสารประกอบการประชุม
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การสงเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ใหรวดเร็ว

รายละเอียดงาน   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. สงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)  พรอม

กําหนดใหคณะกรรมการบริหารฯ เสนอ

วาระการประชุม  

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จัดทําหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) โดยเชิญประชุมตามปฏิทิน

กําหนดการประชุมผูบริหาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมกําหนดให

คณะกรรมการบริหารฯ เสนอวาระเขาท่ีประชุม กอนการประชุม คบม. 

ประมาณ 3 สัปดาห 

2. จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรม

บริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) 

จัดทําระเบียบวาระการประชุม โดยฝายเลขานุการดําเนินการ ดังนี ้

1. ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คบม. ครั้งท่ีแลว โดยประสาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการสงขอมูลมาเพ่ือบรรจุเปนวาระสืบเนื่อง 

2. พิจารณาวาระจากการประชุมรองอธิการบดี ท่ีตองนําเสนอตอท่ี

ประชุม คบม.  

ตามระบบงาน เชน เรื่องท่ีเก่ียวกับ (ราง) กฏหมายลําดับรอง เปนตน 

3. นําวาระท่ีคณะกรรมการบริหารฯ เสนอมา (จากข้ันตอนท่ี 1 ) บรรจุ

ในระเบียบวาระการประชุม คบม. 

  จากนั้นฝายเลขานุการดําเนินการจัดทําระเบียบวาระการประชุม กอนกา

คบม. ประมาณ 2 สัปดาห 

3. เสนอ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ผอ.สนม) พิจารณาระเบียบ

วาระการประชุม คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการดําเนินการจัดทําระเบียบวาระการประชุม คบม. เสนอ

ตอเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ผอ.สนม) พิจารณา

กอนการประชุม คบม. ประมาณ 10 วัน โดยจะพิจารณา ตามระเบียบ

วาระ ประกอบดวย 

   วาระท่ี 1  เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

   วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

   วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

   วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

โดยผลการพิจารณา แลวใหดําเนินการดังนี้ 

1. พิจารณาเห็นชอบ : ใหดําเนินการจัดทําเอกสารตอไป
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รายละเอียดงาน   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. พิจารณาแกไข : ใหนํามาปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ ผอ.สนม.

แลวดําเนินการจัดทําเอกสารตอไป 

4. จัดทําเอกสารประกอบการประชุม และ

จัดสงเอกสารประกอบการประชุม 

ฝายเลขานุการดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (เลมเอกสาร) 

และ นําขอมูลลงระบบประชุม SDU Meeting  จากนั้นทําหนังสือนําสง

เอกสารประกอบการประชุม พรอมท้ังแจงใหคณะกรรมการบริหารฯ 

เขาใชระบบประชุม SDU Meeting กอนการประชุม 5 วัน ตามขอกําหนด

ในเอกสารรูปแบบการประชุม คบม. ซ่ึงมีกําหนดใหสํานักงาน

มหาวิทยาลัย สงเอกสารประกอบการประชุมถึงคณะกรรมการฯ 

ลวงหนากอนการประชุม อยางนอย 3 วัน  

5. การนําไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

การนําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) มาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพ  บุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และสามารถนําคูมือมาใชขับเคลื่อนสําหรับการปฏิบัติงานของ

ตนเองได โดย 

5.1 ผูปฏิบัติงานไดรับทราบภาระหนาท่ีของตนเองชัดเจนข้ึน มีข้ันตอนการปฏิบัติงานทํางานไดงายข้ึนรวดเร็ว

ข้ึน รูจักวางแผนการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

5.2 เปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหแกผูเขามาปฏิบัติงานใหมได ซ่ึงสามารถเรียนรูจาก

คูมือผูปฏิบัติงานเดิมท่ีมีแนวทางพัฒนางาน และสามารถวิเคราะหงาน ปรับปรุงการทํางานอยางสมํ่าเสมอ      

สรางความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานได 

5.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงเวลาปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก    คําสั่งการจัดการความรู KM ของหนวยงาน 

ภาคผนวก ข    ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน 

ภาคผนวก ค    รูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

5



ภาคผนวก ก : คําสั่งการจัดการความรู KM ของหนวยงาน 
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ภาคผนวก ข : ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของกิจกรรม 

ตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน 
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ภาคผนวก ค  

รูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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