คํานํา
คู่มอื ปฏิบัติงานถือว่าเป็นคู่มอื ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะสามารถ
ทําให้ผปู้ ฏิบัติงานหลัก และผูป้ ฏิบัติงานร่วมได้ทราบถึงขึ้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่ วยให้ทราบระยะเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้ การมี คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านยั ง จะช่ ว ยทํ า ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านทดแทนกั น ได้ แ ละยั ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเผยแพร่ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทราบขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานจนสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ ได้ พั ฒ นาริ เ ริ่ ม ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรทุ ก คนใน
กองการเจ้ าหน้าที่ ถือเป็ น ผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็ นอย่างยิ่ง กองการเจ้ าหน้าที่
จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดทําคู่มือนี้ไว้ ณ ที่นี้ แต่อย่างไรก็ตามสมควรที่จะ
มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม หรือปรับให้ เป็นคู่มือที่เหมาะสมต่ อภารกิจของกองการเจ้ าหน้าที่ต่อไป
อย่างต่อเนื่องในอนาคต
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ประวัตคิ วามเป็นมา กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ซึ่งเดิมชื่อว่าสานักงานบริหาร
ซึ่งใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ทาการชั่วคราว
สาหรับการจัดการเรียนการสอนและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา
เขตสารสนเทศพะเยา พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการรับ – ส่งเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และบริการให้ขอ้ มูลข่าวสาร อานวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่เดินทางจาก
จังหวัดพิษณุโลกมาสอนที่จังหวัดพะเยาด้วย และในปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้ทาการย้ายที่ตั้งจากที่ทาการชั่วคราว (โรงเรียนพะเยาพิทยาคม) มายังที่ตั้งถาวร
ณ ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ต่อมาในปีก ารศึก ษา 2544 ได้ป รับ เปลี่ย นโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกั บ การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สานัก
คือ สานักบริหาร และสานักวิชาการ โดยที่ส่วนงานบริการกลางอยู่ภายใต้การบริหารงานของสานัก
บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการ
เจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจาหน่ายของที่ระลึก และงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิท ยาลัย นเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ป รับ เปลี่ย น
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยส่วนงานบริการกลาง
(ส่วนงานบริหารกลาง ) อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ สานักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งได้แบ่ง
การบริหารจัด การออกเป็น 8 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งาน
ประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและขายของที่ระลึก
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาใหม่ ตามมติสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่
137(4/255 ) เมื่ อวั น ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่ อให้ ก ารบริหารจั ดการมี ความคล่ อ งตั ว และ
สอดคล้องกับภารกิจ จากเดิม 9 หน่วยงาน ปรับเป็น 12 หน่วยงาน ดังนี้
1. ส่วนงานบริการกลาง
2. ส่วนนโยบายและแผน
3. ส่วนงานกิจการนิสิต
4. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
5. ส่วนงานอาคารสถานที่
6. ส่วนงานบริการการศึกษา
7. ส่วนงานห้องสมุด
8. ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
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9. ส่วนงานปฏิบัติการ
10. ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
11. ส่วนงานคลังและพัสดุ
12. ส่วนงานบริการวิชาการจังหวัดเชียงราย
และในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงาน
ในก ากั บ ของรัฐ ซึ่งไม่เ ป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บบริหารราชการแผ่นดิน และได้
เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงได้มีการแบ่ง หน่วยงาน
ภายในส่ ว นงานบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 และได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเพิ่ ม ขึ้ น
ในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จานวน 23 หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและสอดคล้อง
กับภารกิจในปัจจุบัน ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองกิจการนิสิต
4. กองคลัง
5. กองแผนงาน
6. กองอาคารสถานที่
7. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 8. กองบริการการศึกษา
9. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
10. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติ พิการ
12. สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
13. โครงการจัดตั้งศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) 14. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
15. ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
16. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา
17. ศูนย์เครื่องมือกลาง
18. อุทยาวิทยาศาสตร์
19. ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพืน้ ที่แบบสร้างสรรค์
20. หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
21. หน่วยตรวจสอบภายใน
22. หน่วยธาลัสซีเมีย
23. หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยกองการเจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้ก ารกากับดูแลของผู้อานวยการกองการเจ้าหน้า ที่
และกองการเจ้าหน้าที่ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 9 งาน คือ งานธุรการ, งานทะเบียนประวัติ
และสารสนเทศ, งานสวั สดิการบุคลากร, งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม, งานนิติการ, งานบริหาร
ต าแหน่ ง และอั ต ราก าลั ง งานระบบเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทน, งานติ ด ตามและประเมิ น ผล และ
งานสภาพนักงาน

3
ชื่อหน่วยงาน
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

กองการเจ้าหน้าที่
Division of Personnel

 วิสัยทัศน์
“ส่งเสริม มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลW
 ปรัชญา
“เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ฉับไวทันเวลา มุ่งพัฒนาบุคลากร”
 พันธกิจ
“มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในการสนับ สนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์”
 ภารกิจหลัก
กองการเจ้าหน้าที่มงุ่ เน้นภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
ทางด้านระบบบริหารที่จะต้องมีความคล่องตัว ในการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิท ธิ ผล ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีภารกิจที่ต้องรับ ผิดชอบ 9 หน่วยงานคือ งานธุ รการ, งาน
ทะเบียนประวัติและสารสนเทศ, งานสวัสดิการบุคลากร, งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม, งานนิติการ,
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง , งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน, งานติดตามและประเมินผล
และงานสภาพนักงาน โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้
1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดทาทะเบียนประวัติบุคลากร ตัง้ แต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน จนกระทั่งเกษียณอายุ
ลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในรายการทะเบียนประวัติ ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทาสถิติข้อมูลบุคลากร การออกรายงานข้อมูลบุคลากร และดาเนินการ
เกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานทุนการศึกษาและฝึกอบรมงานทุนการศึกษาและ
ฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยจากแหล่ง
ทุนทั้งภายในและภายนอก ดาเนินการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
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รวมทั้งประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงาน
ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานธุรการ รับผิดชอบในงานด้านสารบรรณและงาน
ธุรการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล งานเบิก – จ่ายวัสดุ จัดส่งแฟูม คัดแยกแฟูม เสนอผู้บริหารตามสาย
บังคับบัญชา
4. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานนิติการซึ่งประกอบด้วยงานด้านนิติกรรม-สัญญา
งานวินัย และงานคดีและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
5. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสรรหา การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การจ้าง การจัดทากรอบอัตรากาลัง
การโอนย้าย เปลี่ยนตาแหน่ง การจัดทาบัตรประจาตัวพนักงานและการลาออกของพนักงาน
6. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การจัด ท าบัญ ชีอั ตราเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆของบุคลากรมหาวิท ยาลัย พะเยา ให้
คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชีแ้ จงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงให้บริการ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรได้รับเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการ
ดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคั บและหลัก เกณฑ์ที่ท างมหาวิท ยาลัย พะเยา
กาหนด
7. เป็นหน่วยงานที่ให้บ ริก ารด้านงานสภาพนักงาน ดาเนินการประสานงาน ในการ
เลือกตั้งสภาพนัก งานมหาวิท ยาลั ย พะเยา ดาเนินการจั ดประชุม สภาพนัก งาน การรวบรวมข้อมู ล
ประสานงานในเรื่องการร้องเรียนต่อสภาพนักงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและการติดตาม
การด าเนินงานด้าน คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณ พนัก งานจัด ท าสถิติ รายงานผลการ
ดาเนินงานของสภาพนักงาน
8. เป็นหน่ว ยงานที่ใ ห้บ ริก ารด้านงานสวัสดิก าร และสิท ธิป ระโยชน์เ กื้อกู ลให้แก่
พนั ก งาน ลู ก จ้ า งและบุ ค ลากรประจ าตามสั ญ ญาของ มหาวิ ท ยาลั ย รวบรวมข้ อ มู ล ท าการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรูท้ ี่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดทาโครงการ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะและ ประสานการจัดสวัสดิการ กับ
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
9. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา การติดตามและ
ประเมินผลพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่ง การติดตามและประเมินผล
การฝึกอบรมและพัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของ
กองการเจ้าหน้าที่
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 โครงสร้างและการจัดองค์กรและการบริการงาน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของกองการเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น ไปตามแผน บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ และกองการ
เจ้าหน้าที่ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 9 งาน คือ
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
3. งานสวัสดิการบุคลากร
4. งานนิติการ
5. งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม
6. งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
7. งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
8. งานติดตามและประเมินผล
9. งานสภาพนักงาน
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งานธุรการ
งานธุรการรับผิดชอบในงานด้านสารบรรณและงานธุรการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
งานเบิก – จ่ายวัสดุ จัดส่งแฟูม คัดแยกแฟูม เสนอผูบ้ ริหารตามสายบังคับบัญชา โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
1. นายฤกษ์ดี
แก้วมาเมือง
ตาแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
2. นางสาวฉัตรมาส นันทะเดช
ตาแหน่ง บุคลากร
3. นางสาวชณภิชฌา สัตย์สม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการแบ่งหน่วยย่อยออกเป็น 2 หน่วย มีผรู้ ับผิดชอบ ดังนี้
1.หน่วยสารบรรณ
นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง
- ดูแลด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายภายในกองการเจ้าหน้าที่
- จัดเตรียมการประชุมหัวหน้างานประจาเดือน
- จัดทาวาระการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ดูแลความสะอาดภายใน และภายนอกห้องกองการเจ้าหน้าที่
- ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในงานธุรการ
- ดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือเข้าภายในและภายนอก
- จัดทาทะเบียน รับ – ส่ง ของกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวชณภิชฌา สัตย์สม
- ตรวจสอบใบลงเวลาการปฏิบัติงาน ของลูกจ้าง พนักงาน ของมหาวิทยาลัย
- ตรวจสอบการไปปฏิบัติงาน ของลูกจ้าง พนักงาน
- สรุปการลาปุวย ลากิจ ลาคลอด และลาพักผ่อน ประจาเดือนของบุคลากร
- ดูแลเกี่ยวกับงานพัสดุภายในกองการเจ้าหน้าที่
- สรุปการใช้พัสดุประจาเดือน
- ออกเลขหนังสือออกของกองการเจ้าหน้าที่
- จัดรวบรวมแฟูมเรื่องต่าง ๆ
- จัดแยกแฟูมเสนอผูบ้ ริหารตามสายการบังคับบัญชา
- จัดเก็บเอกสารที่ดาเนินการแล้ว
- การโต้ตอบหนังสือของกองไปยังหน่วยงานต่างๆ
- แจ้งเวียนเอกสารภายในกองการเจ้าหน้าที่
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2.หน่วยตรวจสอบ พัสดุ และการเงิน
นางสาวฉัตรมาศ นันทะเดช
- ทาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ภายในกองการเจ้าหน้าที่
- การขออนุมัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิก-จ่าย
- ดูแลเกี่ยวกับงานการเงินภายในกองการเจ้าหน้าที่
- เบิกเงินค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ภายในกองการเจ้าหน้าที่
- ดาเนินการขออนุมัติเงินยืมหมุนเวียนและส่งใช้เงินยืมเพื่อใช้ในราชการของกองการเจ้าหน้าที่
- ทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- จัดทาใบเบิกจ่ายเงินในระบบ ERP
- คุมเลขครุภัณฑ์และวัสดุสานักงานภายในกองการเจ้าหน้าที่

8

ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ
ขั้นตอนการตรวจสอบวันลา
บุคลากรภายในกองการเจ้าหน้าที่การขออนุมัติลา ปุวย กิจ พักผ่อน
คลอด และอุปสมบท กจ 01-01-01,กจ 01-01-02,
กจ 01-01-03,กจ 01-01-04

งานธุรการดาเนินการตรวจสอบจานวนวันลา ที่
เคยลามาแล้ว

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน ให้ความเห็น

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุมัติ /ไม่อนุมัติ

งานธุรการ แจ้งบุคลากรที่ขออนุมัตลิ า ว่าได้รับการพิจารณา
อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

9
รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบวันลา
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4

5

6

รายละเอียด
ส่งเอกสารการขออนุมัติ
ลา ปุวย กิจ พักผ่อน คลอด
และอุปสมบท
รับเอกและดาเนินการ
ตรวจสอบจานวนวันลา
หัวหน้างาน อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
ให้ลา
ผูอ้ านวยการกองฯ/ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
ให้ลา
แจ้งผลการขออนุมัติ ให้
บุคลากรที่ขออนุมัติลา ทราบ
ว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่
เก็บรวบรวมเอกสารการลา
เข้าแฟูม และทาสรุป
ประจาเดือน

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

หน่วยงานภายใน
กองการเจ้าหน้าที่

5 นาที

งานธุรการ

5 นาที

ส่วนงานเกี่ยวข้อง

10 นาที

งานธุรการ

ผูอ้ านวยการฯ /
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

10 นาที

งานธุรการ

นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม

1 ชั่วโมง

งานธุรการ

นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม

นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม

10
ขั้นตอนการเสนอหนังสือ
รับหนังสือหน่วยงานภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่งเอกสาร
งานธุรการ ลงทะเบียนรับ
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
ส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานภายใน
กองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
นาเสนอผูบ้ ริหาร

แก้ไข

งานธุรการ ตรวจสอบเอกสารที่
นาเสนอผูอ้ านวยการกองฯ

ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่

อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา

ส่งมอบให้กับเจ้าของเรื่อง / ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ส่งหนังสือให้แก่
หน่วยงานภายในเพื่อ
ดาเนินการแก้ไข

11
รายละเอียดขั้นตอนการเสนอหนังสือ
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียด
ตรวจสอบเอกสารและลงรับ
เอกสาร
ส่งเอกสารที่ลงรับแล้วให้กับ
งานที่เกี่ยวข้อง
งานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตรวจสอบ และเสนอ
ความเห็น
ตรวจสอบเอกสารก่อน
นาเสนอผูอ้ านวยการกองฯ
เสนอผูอ้ านวยการกองเพื่อ
พิจารณา
ผูบ้ ริหารพิจารณาเห็นชอบ
ส่งเอกสารคืนให้กับงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 นาที

งานธุรการ

5 นาที

งานธุรการ

1 วัน

ส่วนงานเกี่ยวข้อง

10 นาที

งานธุรการ

10 นาที

งานธุรการ

10 นาที

เลขานุการ
ผูบ้ ริหาร

10 นาที

งานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม
นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม

นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม
ผูอ้ านวยการกอง
/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม

12
ขั้นตอนการการแจ้งเวียนหนังสือ
ลงรับหนังสือและดาเนินการทาหนังสือแจ้งเวียน
เอกสาร หนังสือ ประกาศ คาสั่ง

เสนอผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
ไม่
ถูกต้
อง

ตรวจสอบ

ดาเนินการแก้ไข

ถูกต้อง

ดาเนินการแจ้งเวียน หนังสือ ประกาศ คาสั่ง
ให้ วิทยาลัย/ศูนย์/กอง/คณะ
รายละเอียดขั้นตอนการแจ้งเวียนหนังสือ
ขั้นตอน
ที่
1
2

3

4

รายละเอียด
- ส่งเอกสาร หนังสือ เวียน
แจ้ง ,ประกาศ,คาสั่ง
- เซ็นรับหนังสือและ
ดาเนินการทาหนังสือแจ้ง
เวียน เอกสาร หนังสือ
- เซ็นรับหนังสือและ
ดาเนินการทาหนังสือแจ้ง
เวียน เอกสาร หนังสือ
ประกาศ คาสั่ง
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- ดาเนินการแจ้งเวียน
หนังสือ ประกาศ คาสั่ง ให้
ศูนย์ กอง คณะ วิทยาลัย

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานภายใน
10-20 นาที
กองการเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม

10-20 นาที งานธุรการ

นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม

5-10 นาที

งานธุรการ

นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม

30 นาที

งานธุรการ

นางสาวชณภิชฌา
สัตย์สม

13
ขั้นตอนการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง, การเบิก-จ่าย

บุคลากรภายในกองการเจ้าหน้าที่ มีความประสงค์
จัดซื้อจัดจ้าง,การเบิกจ่าย,เดินทางไปราชการ

งานธุรการจัดทาขออนุมัติ
แก้ไข
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่

อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง, การเบิก-จ่าย
ขั้นตอน
ที่
1
2
3

4

รายละเอียด
ส่งเอกสารที่จะขออนุมัตกิ ารจัดซื้อ
จัดจ้าง,การเบิก – จ่าย
จัดทาหนังสือขออนุมัตแิ ละตัด
งบประมาณ
เสนอผูอ้ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่
นาเอกสารที่ได้รับการพิจารณาจาก
ผูบ้ ริหารเสร็จแล้ว ไปลงคุมออก
เลขหนังสือขอซือ้ /จ้างกับ
ผูร้ ับผิดชอบงานพัสดุ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
5 นาที

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
บุคลากรภายใน
กองการเจ้าหน้าที่

5 - 20 นาที

งานธุรการ

10 นาที

งานธุรการ

5 นาที

งานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ

14
ขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัสดุสานักงาน
บุคลากรภายในกองการเจ้าหน้าที่
ขอเบิกวัสดุสานักงาน

ส่งหนังสือให้แก่
หน่วยงานภายในเพื่อ
ดาเนินการแก้ไข

งานธุรการ

ผูอ้ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่

บุคลากรภายในกองการเจ้าหน้าที่
รายละเอียดขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัสดุสานักงาน
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียด
ส่งเอกสารการขอเบิกวัสดุสานักงาน
ดาเนินการตรวจสอบ
ขออนุมัติ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ในการ
เบิก-จ่ายวัสดุสานักงาน
พิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ
จ่ายวัสดุสานักงานให้บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติ
ลงชื่อขอเบิกวัสดุ
ดาเนินการลงทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ
เก็บเอกสารการเบิก-จ่ายวัสดุแฟูม
สรุปการเบิก-จ่ายวัสดุสานักงานภายในกอง
การเจ้าหน้าที่ประจาเดือนให้ผู้อานวยการกอง
การเจ้าหน้าที่ทราบ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

1-5 นาที

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แต่ละหน่วยงาน
ภายในกอง
งานธุรการ

1-5 นาที

งานธุรการ

1-5 นาที
1-5 นาที
1-5 นาที
1-5 นาที
1-5 นาที

งานธุรการ
งานธุรการ
งานธุรการ
งานธุรการ
งานธุรการ

30-60
นาที

งานธุรการ

1-5 นาที

ผู้รับผิดชอบ
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งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
งานทะเบี ย นประวั ติ แ ละสารสนเทศ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ด้านจัดทาทะเบียนประวัติบุคลากร ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน จนกระทั่งเกษียณอายุ
ลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในรายการทะเบียนประวัติ ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทาสถิติข้อมูลบุคลากร การออกรายงานข้อมูลบุคลากร และดาเนินการ
เกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1. นางสาวสมาพร วรรณโวหาร ตาแหน่ง หัวหน้างานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
2. นางสาวศุภมาส ด่านพิทักษ์กุล ตาแหน่ง บุคลากร
3. นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห์ ตาแหน่ง บุคลากร
4. นายนพรัตน์ พระดวงงาม
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1. หน่วยทะเบียนประวัติ
นางสาวศุภมาส ด่านพิทักษ์กุล
- จัดทาทะเบียนประวัติบุคลากรใหม่ และรับโอน
- จัดทาการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ใน ก.ม.1
- ดาเนินการเกี่ยวกับขอเปลี่ยนแปลงคานาหน้าชื่อ-ชื่อสกุลในหลักฐานประวัติของบุคลากร
- ดาเนินการเกี่ยวกับการขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในหลักฐานประวัตขิ องบุคลากร
- ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการขอถ่ายสาเนาทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ ก.ม.1) และ
เอกสารอื่น ๆ
2. หน่วยระบบสารสนเทศ
นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห์
- ทาการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประวัติ ของบุ คลากรทุกประเภทลงในฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์
- จัดเก็บข้อมูลสถิตขิ องบุคลากรทุกประเภท
- การจัดทารายงานข้อมูลบุคลากรทุกประเภท
- ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร
- ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
นายนพรัตน์ พระดวงงาม
- ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของกองการเจ้าหน้าที่
- ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ
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- ฝึกอบรมแก่บุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และระบบสารสนเทศที่
รับมอบหมายให้จัดการดูแล
- ดูแลเว็บไซต์ของการเจ้าหน้าที่
- ดูแลระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- ให้บริการรับแจ้งปัญหา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่
3. หน่วยกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
นางสาวสมาพร วรรณโวหาร
- ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.
- ประสานงานกับผูข้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและคณะ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิฯ
- ประสานและด าเนิ นการทาบทามผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ และจั ด ท าค าสั่ งแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิฯ
- จัดส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผูข้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินและ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
- จัด ทาเอกสารขออนุมัติเ บิก ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการให้แก่คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิฯ
- จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
ขั้นตอนการขอถ่ายทะเบียนประวัติ(สมุดประวัติ/ก.ม.1) และ เอกสารอื่น ๆ
ผูม้ ีความประสงค์ขอถ่ายทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.ม.1) และเอกสารอื่น ๆ
กรอกรายละเอียดการขอถ่ายทะเบียนประวัติ ตามแบบฟอร์มคาร้องฯ
(กจ 03-01-01 หรือ กจ 03-01-02)
ยื่นแบบฟอร์มคาร้องฯ ที่งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กองการเจ้าหน้าที่

งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ ตรวจสอบและเสนอเรื่อง
ให้ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุมัติ

งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ แจ้งผู้มคี วามประสงค์
ขอถ่ายทะเบียนประวัติฯ มารับเอกสาร

ผูม้ ีความประสงค์ขอถ่ายทะเบียนประวัติฯ ส่งคืนเอกสาร
ให้งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
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รายละเอียดขั้นตอนการขอถ่ายทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.ม.1)
และเอกสารอื่น ๆ
ขั้นตอน
ที่

1

2
3

4

5

รายละเอียด
ผูม้ ีความประสงค์ขอถ่ายทะเบียนประวัติ
(สมุดประวัติ/ก.ม.1) และเอกสารอื่น ๆ
กรอกรายละเอียดการ ขอถ่ายทะเบียน
ประวัติตามแบบคาร้องฯ
( กจ 03-01-01 หรือ กจ 03-01-02)
ยื่นแบบคาร้องฯ ที่งานทะเบียนประวัติและ
วารสนเทศ กองการเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนประวัติฯ ตรวจสอบ และเสนอ
เรื่องให้ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุมัติ
งานทะเบียนประวัติฯ แจ้งผู้มีความ
ประสงค์ขอถ่ายทะเบียนประวัติฯ
มารับเอกสาร
ผูม้ ีความประสงค์ขอถ่ายทะเบียนประวัติ
ส่งคืนเอกสารให้งานทะเบียนประวัติและ
สารสนเทศ

ช่วงเวลา หน่วยงานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ผูป้ ระสงค์ขอถ่าย
ทะเบียนประวัติฯ

1 วัน

ผูป้ ระสงค์ขอถ่าย
ทะเบียนประวัติฯ
นางสาวศุภมาส
ด่านพิทักษ์กุล
นางสาวศุภมาส
ด่านพิทักษ์กุล

3 วัน

นางสาวศุภมาส
ด่านพิทักษ์กุล
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ขั้นตอนการดาเนินงานด้านประวัติบุคลากรในระบบฐานข้อมูล

รับเอกสารรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงาน,ลูกจ้าง
จากงานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง

หน่วยระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบฐานข้อมูล

ส่งเอกสารรายงานตัวให้หน่วยทะเบียนประวัติ

หน่วยทะเบียนประวัติตั้งแฟูมประวัตบิ ุคลากรและจัดเก็บเอกสาร

รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานด้านประวัติบุคลากรในระบบฐานข้อมูล

ขั้นตอน
1
2
3
4

รายละเอียด
รับเอกสารรายงานตัวของผู้ที่รับการคัดเลือกเป็น
พนักงาน,ลูกจ้าง จากงานบริหารตาแหน่งและ
อัตรากาลัง
หน่วยระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูลบุคลากรลงใน
ระบบฐานข้อมูล
ส่งเอกสารรายงานตัวให้หน่วยทะเบียนประวัติ
หน่วยทะเบียนประวัติ ตั้งแฟูมประวัตบิ ุคลากรและ
จัดเก็บเอกสาร

ช่วงเวลา
10-20 นาที

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยระบบ
สารสนเทศ

หน่วยระบบ
สารสนเทศ
หน่วยระบบ
10-20 นาที
สารสนเทศ
หน่วยทะเบียน
3-5 นาที
ประวัติ
5-10 นาที

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกาญจนา
สุดเสน่ห์
นางสาวกาญจนา
สุดเสน่ห์
นางสาวกาญจนา
สุดเสน่ห์
นางสาวศุภมาส
ด่านพิทักษ์กุล
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
1. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ
ผูเ้ สนอขอตาแหน่งทางวิชาการส่งเรื่องให้คณะพิจารณา ตามองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่
(1) คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(2) ผลการสอน
(3) ผลงานทางวิชาการ
(4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(1) คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี
หรือเทียบเท่า

ดารงตาแหน่งอาจารย์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งอาจารย์

ไม่น้อยกว่า 9 ปี

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท
หรือเทียบเท่า

ดารงตาแหน่งอาจารย์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งอาจารย์

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ผูผูส้ ส้ าเร็
าเร็จจการศึ
การศึกกษาระดั
ษาระดับบป.โท
ป.เอก
หรืหรืออเทีเทียยบเท่
บเท่า า

ดารงตาแหน่งอาจารย์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งอาจารย์

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
ผูดส้ ารงต
าเร็จการศึ
าแหน่กงษาระดั
ผศ. บ ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง ผศ.

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ตาแหน่ง ศาสตราจารย์
ผูดส้ ารงต
าเร็จการศึ
าแหน่กงษาระดั
รศ. บ ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง รศ.

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
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อื่น ๆ
1. ผู้ ใ ดโอนหรื อ ย้ า ยมาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด า รงต าแหน่ ง อาจารย์ ป ระจ าใน
สถาบันอุดมศึกษา หากเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง
และได้สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งเทียบค่าไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค สามารถนาระยะเวลาที่สอน
มาเป็นเวลาในการขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้เวลา 3 ใน 4 ของเวลาที่ทาการสอน
2. กรณีที่อาจารย์ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ให้นับเวลาในตาแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
และเวลาหลังได้รับวุฒิเพิ่มขึน้ รวมกัน เพื่อขอแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ตามอัตราส่วนของ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(2) ผลการสอน
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
 มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
 มีความชานาญในการสอนและเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึน้ ตามภาระงานสอน
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
 มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
 มีความชานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึน้ ตามภาระงานสอน
กรณี สอนหลายวิชา และมี ผู้ สอนร่ วมกั นหลายคน ต้ องเสนอเอกสารประกอบการสอน (ผศ.)
หรือเอกสารคาสอน (รศ.) ทุกหัวข้อที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดีได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้วโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
ตาแหน่ง ศาสตราจารย์
 มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
 มีความเชี่ยวชาญในการสอน
โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
(3) ผลงานทางวิชาการ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วยผลงานข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
(1) ผลงานแต่ง หรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี
และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
(2) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้
ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ
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(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ง มีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด
(4) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภาระงานซึ่งสภาสถาบันอุดม ศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ตอ่ สังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ตอ่ สาธารณะ
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประกอบด้วยผลงาน
(1) 1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสภาสถาบันอุดมศึก ษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับ การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมิ น ได้ เ ป็ น รู ป ธรรมโดยประจั ก ษ์ ต่อ สาธารณะ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ย
ประกาศ ก.พ.อ. นี้ หรือ
1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
(2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผลงานวิชาการตามข้อ (1) และ(2) ต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สาหรับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับแต่ งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ด้วย
ตาแหน่งศาสตราจารย์ มี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(1) 1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับ การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสภาสถาบันอุดม ศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ ต่อสาธารณะ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
ก.พ.อ. นี้ หรือ
1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
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(2) ผลงานแต่งตารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด
วิธีที่ 2 ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสภาสถาบันอุดม ศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับ การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมิ น ได้ เ ป็ น รู ป ธรรมโดยประจั ก ษ์ ต่อ สาธารณะ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ย
ประกาศ ก.พ.อ. นี้ หรือ
(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(4) ผลงานแต่งตารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผลงานทางวิชาการ ตามข้อ (1) (2) (3) และ(4) ต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สาหรับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่ว ยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่เพิ่มขึน้ หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย
(4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การพิ จ ารณาก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการทุ ก ต าแหน่ ง จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกีย รติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผูอ้ ื่นและสิทธิมนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการ วิจัยโดยหวัง ผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
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(5) การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพเิ ศษ
การขอกาหนดตาแหน่งโดยวิธีพิเศษ ผู้เสนอสามารถดาเนินการเสนอขอได้ในกรณีที่มี
เหตุผลและความจาเป็น ต่อไปนี้
(1) การเสนอขอตาแหน่งในกรณีที่ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์การขอโดยวิธี
ปกติ เช่ น ระยะเวลาไม่ ค รบ (ตั ว อย่ า งเช่ น จบปริ ญ ญาโทยั ง ไม่ ค รบ 5 ปี เสนอขอต าแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์)
(2) การเสนอขอตาแหน่งในกรณีเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา เช่น ผู้เสนอขอได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประสงค์จะเสนอขอตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
(3) การเสนอขอตาแหน่งในกรณีที่ตาแหน่งของผู้เสนอขอไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
เช่น ผู้เสนอขอมีตาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์จะเสนอขอกาหนดตาแหน่งเป็นศาสตราจารย์
เป็นต้น
(6) การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์โดยวิธีพเิ ศษ
ให้ผู้เสนอขอ เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีป กติโ ดยอนุ โ ลม โดยให้แตงตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จานวน 5 คน โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีป ริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงมนทางวิชาการต้องมีคุณภาพระดับดีมาก
(7) การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพเิ ศษ
ให้ผู้เสนอขอ เสนอผลงานทางวิชาการได้ตามเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 เท่านั้น และให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธี ป กติโ ดยอนุโ ลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิเ พื่อท าหน้า ที่
ประเมิน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จานวน 5 คน โดยการตัดสิน
ของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 4 ใน 5 เสียง
งานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีเด่น
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ขัน้ ตอนการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ
ผู๑.เ้ สนอขอ เสนอแบบ ก.พ.อ. 03 พร้อมเอกสาร
ประกอบการสอน
และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
๒.
ก.พ.อ.ต่อคณะที่สังกัด

กจ.
๓. ประสานขอรายชื่อ
ผู๔.้ทรงคุณวุฒฯิ (ผู้อา่ น)
ตามสาขาวิชาจาก
๕.
ประธาน คณะกรรมการ
ผู๖.้ทรง คุณวุฒสิ าขาวิชา
นัน้ ๆ
เมื่อได้รายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒฯิ กจ.
ดาเนินการทาบทาม
และจัดทาคาสัง่ แต่งตัง้
ผู้ทรงคุณวุฒฯิ

คณะตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารประกอบ
การสอน และผลงานทางวิชาการ และให้มีการ
ประเมินผลการสอนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ประจาคณะ
คณะ/วิทยาลัย ส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่
(กจ.) ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร
ประกอบการสอน และผลงานทางวิชาการ
ครบ

นาเสนอรองอธิการบดี
ฝุายวิชาการพิจารณา

ผลการประเมินไม่เอกฉันท์
ส่งผลงานทางวิชาการให้
ผู้ทรงคุณวุฒฯิ ประเมิน
(กาหนดไม่เกิน 60วัน)
ผลการประเมินเอกฉันท์

ไม่ครบ

นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ
เพื่อประชุมร่วมกัน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการฯ เพื่อพิจารณา
ผลการประเมินฯ (การขอกาหนด
ตาแหน่งระดับ ศ. ต้องนาผลการประเมิน
เสนอ
ที่ประชุมทุกกรณี)
เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ

กรณี ผศ., รศ.

กรณี ศ.

กจ. ออกคาสั่งแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
(กรณีผ่าน)

กระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งให้ผู้ขอตาแหน่งฯ

เสนอนายกรัฐมนตรี

ทราบ (กรณีไม่ผ่าน)

เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เสนอ รมต.
ผ่าน ก.พ.อ.
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กรอบระยะเวลาการดาเนินงานการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียด
ฝุา ยเลขานุ ก ารรั บ เรื่อ งและตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานของผู้ขอฯ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบ
ฝุ า ยเลขานุ ก ารเสนอเรื่ อ งไปยั ง รองอธิ ก ารบดี
ฝุายวิชาการเพื่อพิจารณา
ฝุ า ยเลขานุ ก ารจั ด ส่ ง หนั ง สื อ ให้ ป ระธานกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ฯ
เมื่อทราบรายชื่ อผู้ท รงคุ ณวุฒิแ ล้ว ฝุายเลขานุก าร
ประสานงานพร้อมส่งหนังสือทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
และจัดทาคาสั่งแต่งตัง้
ฝุายเลขานุการจัดส่งผลงานฯให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ท รงคุ ณวุฒิป ระเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ฝุายเลขานุการนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ฝุ า ยเลขานุ ก ารเสนอมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิแก่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งฯ
ฝุ า ยเลขานุ ก ารเสนอมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งฯแก่สภามหาวิทยาลัยพะเยา
ฝุ า ยเลขานุ ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง พร้ อ มแจ้ ง คณะ
กรรมการบริห าร และแจ้ง ให้ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง
ทราบต่อไป
รวมระยะเวลาในการดาเนินการ ไม่เกิน

ระยะเวลาดาเนินการ
1 สัปดาห์
3 วัน
2 สัปดาห์
1 เดือน
3 วัน
2 เดือน
1 เดือน
ตามปฏิทินการประชุม
ตามปฏิทินการประชุม
1 สัปดาห์
8 เดือน
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งานสวัสดิการบุคลากร
งานสวัสดิการบุคลากร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ คือ ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ตามสัญญาของมหาวิทยาลัย ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ทาการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ที่
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และดาเนินการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะและประสานการจัดสวัสดิการ กับหน่วยงานและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
1. นางปิยฉัตร พุทธวงศ์
ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร
2. นางศิวพร โภชน์เจริญ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นางสาวสุกัญญา เชียงคา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางสาวกอบแก้ว ชื่นสมพงษ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสวัสดิการบุคลากร ได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 4 หน่วย คือ
1. หน่วยสวัสดิการบริการ ผูร้ ับผิดชอบ : นางศิวพร โภชน์เจริญ
1.1 สวัสดิการหอพักของมหาวิทยาลัย
- การรับจอง และขอคืนห้องพัก
- การจัดทาสัญญาเช่าหอพัก
- การขอเปลี่ยนแปลงห้องพัก
- การดูแลพัสดุและครุภัณฑ์ของหอพัก
1.2 การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ดาเนินการพิจารณาขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรที่มสี ิทธิขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.3 ประสานงานเรื่องกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ (กบข.)
1.4 ดูแลเรื่องเครื่องหมายชุดปกติขาว
1.5 จัดทาการ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
1.6 โครงการอยู่รัก จากอาลัย
1.7 โครงการ มพ. เยีย่ มไข้ และให้กาลังใจให้แก่บุคลากร
1.8 โครงการประกวดบุคลากรแต่งกายดีเด่น (Neat Project) ประจาปี 2558
2. หน่วยสิทธิการรักษาพยาบาล ผูร้ ับผิดชอบ : นางสาวสุกัญญา เชียงคา
2.1 งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
- ดาเนินการตรวจสอบ ขออนุมัติ และเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทั่วไป
- จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทั่วไป
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- การขอยกเว้นเกณฑ์ทหาร
- การขอลาอุปสมบท
- การขอลาไปช่วยเหลือภริยาเพื่อเลีย้ งดูบุตร
2.3 งานประกันสังคม
- การขึ้นทะเบียนประกันสังคม และการแจ้งออกประกันสังคม
- การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผูป้ ระกันตน
- การขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล
- การจัดส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
- ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนสาหรับบุคลากร
2.4 ดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
2.5 โครงการการประกันภัยอุบัติเหตุสว่ นบุคคลกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
2.6 โครงการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัย
2.7 โครงการการตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
3. หน่วยยานพาหนะ ผูร้ ับผิดชอบ : นางสาวกอบแก้ว ชื่นสมพงษ์
3.1 ยานพาหนะ
- ดาเนินการควบคุมดูแลกากับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์
- ดาเนินการจัดตารางการให้บริการยานพาหนะ
- การเบิกจ่ายเงินค่าทางานล่วงเวลาของพนักงานขับรถยนต์(OT)
- ดาเนินการบารุงรักษา และตรวจสภาพยานพาหนะ ตามวิธีการซ่อมบารุง
ยานพาหนะ หรือเข้าศูนย์บริการรถยนต์
- การต่อทะเบียน พ.ร.บ. และต่อประกันรถยนต์
- ดาเนินการทาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของยานพาหนะ
3.2 โครงการอบรมพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
3.3 โครงการ มพ. ห่วงใย ทุกชีวิตปลอดภัย ใส่ใจบุคลากร
4. หน่วยกองทุนสงเคราะห์ ผูร้ ับผิดชอบ : นางปิยฉัตร พุทธวงศ์
4.1 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
- การรับสมัครสมาชิก
- การจัดทาทะเบียนสมาชิก
- การขอลาออกจากสมาชิก
- การจัดทาข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบ
- ประสานงานคณะกรรมการ
- ประสานงานกับ บลจ.ไทยพาณิชย์
- จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสารองเลีย้ งชีพฯ

29
- จัดประชุมสามัญประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกทราบ
4.2 โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี 2558
4.3 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครัง้ ที่ 34
ความหมายของสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูล
คาว่า สวัสดิการ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
หมายถึง สิ่งที่เอื้ออานวยให้คนมีชีวิตและสภาพการทางานที่ดีและสะดวกสบาย ดังนั้นสวัสดิการหรือ
ประโยชน์เกือ้ กูล จึงมีความหมายในทางที่ดีและสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ในองค์กรภาครัฐและเอกชนมี
หน้าที่จะต้องจัดสวัส ดิการหรือประโยชน์เกื้อกู ลให้แก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการ
ดารงชีวิต สร้างขวัญ แรงจูงใจ และความผูกพันแก่ผู้ปฏิบัติงาน และยังเป็นปัจจัยชักจูงคนเข้ามาสมัคร
งาน ซึ่งองค์กรอาจจัดสวัสดิการให้ในรูปของตัวเงิน สิทธิ หรือกิจกรรมอย่างอื่น ๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานะ
ขององค์กร ข้อกฎหมาย ความสามารถขององค์กร แนวนโยบายของฝุายบริหาร และความต้องการของ
บุคลากร
.

สวัสดิการสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบัน
1. สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
ดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการภารกิจด้านบริการหอพัก เพราะการให้สวัสดิการที่พักใน
มหาวิทยาลัย เป็นการจัดสวัสดิการที่ดีและต้องมีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดถึง
ความปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพ ย์สิน ของหอพัก บุคลากรมหาวิทยาลั ยซึ่งจัดให้สาหรับ บุคลากรสาย
วิชาการนั้น ปัจจุบันมีหอพักที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 10 อาคาร รวม 260 ห้อง
1) การจองห้องพัก
หลักฐานที่แนบ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ
- แบบฟอร์มการจองหอพัก กจ 06-01-02
เมื่อได้รับ การอนุมัติ ห้องพัก แล้ ว ผู้เ ช่าจะต้องดาเนินการเซ็ น เอกสารสัญ ญาหอพั ก
ซึ่งมีกาหนดระยะเวลา 10 ปี หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เกษียณอายุการปฏิบัติงาน หรือครบ
กาหนดสัญญาจ้าง เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดครบกาหนดก่อน
2) การคืนห้องพัก
หลักฐานที่แนบ
- แบบฟอร์มการคืนห้องพัก กจ 06-01-03
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3) การขอเปลี่ยนแปลงห้องพัก
- การเปลี่ยนแปลงห้องพัก ดาเนินการโดยวิธีการทาบันทึกข้อความ ระบุหอ้ งที่
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงห้องพัก
- เสนอต่ออธิการบดี และการอนุมัติให้อยู่ในดุลพินจิ ของผู้มอี านาจอนุมัติ
2. สวัสดิการการรักษาพยาบาล
ประกันสังคม ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคม บุคลากรผู้จะได้รับสวัสดิการจาก
ประกันสังคม ต้องเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2537
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
การเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลส าหรั บ โรงพยาบาลในสั ง กั ด
สาธารณสุขเพื่อเป็นสวัสดิการสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถขอเบิกได้
เที ย บเท่ า กั บ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาลของข้ า ราชการ การขอรั บ สวั ส ดิ ก ารการ
รักษาพยาบาล เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
3. สวัสดิการทั่วไป
1. เงินสมทบช่วยเหลือกรณีสมาชิกเจ็บปุวยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วันรายละไม่เกิน 1,000 บาท
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล
- สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เงิ น แสดงความยิ น ดี กรณี บุ ค ลากรท าการสมรสระหว่ า งพนั ก งานด้ ว ยกั น และ
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ให้จ่ายเงินขวัญถุง คู่ละ 5,000 บาท และให้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้ง
เดียว หรือ กรณีบุคลากรทาการสมรสกับบุคคลภายนอกและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายให้จ่ายเงิน
ขวัญถุง คนละไม่เกิน 1,000 บาท และให้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สาเนาทะเบียนสมรส
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. เงินแสดงความยินดีกรณีบุคลากรมีบุตร วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท และถ้าบิดาและ
มารดาเป็ นสมาชิก ทั้ ง 2 คน ให้มีสิ ท ธิเ บิก เพี ย งคนเดี ย วเท่ านั้น ทั้งนี้ ใ ห้จ่ ายเงิ นแสดงความยิ นดี แ ก่
บุคลากรที่มบี ุตรจากสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน 3 คน
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หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สาเนาใบสูติบัตร
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. กรณีส มาชิ ก พ้น จากราชการเนื่อ งจากเกษีย ณอายุ ราชการ วงเงิน ไม่เ กินรายละ
2,000 บาท
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
5. เงินสมทบกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จัดหาพวงหรีดในนามของมหาวิทยาลัย วงเงิน
ไม่เกินรายละ 1,000 บาท
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สาเนาใบมรณะบัตร
- ใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
6. เงินสมทบกรณีคู่สมรส บุตร บิ ดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตรบุญ ธรรม) ของสมาชิก
ถึงแก่กรรม ในวงเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท ให้สมาชิกใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สาเนาใบมรณะบัตร
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
7. ค่าจัดหาพวงหรีดในนามของมหาวิทยาลัยกรณีคู่สมรส บุตร ธิดา มารดา (ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรม) ของบุคลากรถึงแก่กรรม ในวงเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สาเนาใบมรณะบัตร
- ใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
8. เงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกทัย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือใน
วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- หนังสือรับรองของเจ้าหน้าที่ปกครองชุมชน
- สาเนาบัตรของเจ้าหน้าที่ปกครองชุมชน
- สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
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- รูปถ่ายสถานที่ประสบภัย
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเสียหายและ
นาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตติ ่อไป
9. เงินสมทบกรณีบุคลากรลาอุปสมบทตามประเพณี ให้จ่ายเงินเพื่อช่วยงานหรือร่วม
ทาบุญในการอุปสมบท ในวงเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท และให้ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว
หลักฐานการประกอบการพิจารณา
- สาเนาใบอนุญาตอุปสมบทหรือใบฉายาบัตร
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
10. เงินสมทบกรณีร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสานักงาน บุคคลที่ทาคุณประโยชน์
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเป็นประจา ให้จัดหาของที่ระลึกตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่
เกิน 2,000 บาท
11. เงินสมทบกรณีร่วมทาบุญตักบาตรในวันสาคัญต่าง ๆ ของทางราชการหรือองค์กร
ต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายเงินร่วมสมทบได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
12. เงินสมทบกรณีร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมทอดกฐิน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้จา่ ยเงินสมทบในวงเงินรายละไม่เกิน 2,000 บาท
13. สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ ค่ า เล่ า เรี ย นบุ ต รของบุ ค ลากร ซึ่ ง ประเภทและอั ต ราตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
13.1 ให้ใช้สิทธิเฉพาะบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามเรียงลาดับก่อน หลัง
13.2 ต้ อ งเป็ น บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมาย อายุ ไ ม่ เ กิ น 25 ปี บ ริ บู ร ณ์ ใ นวั น ที่ 1
พฤษภาคมของ ทุกปี แต่ไม่รวมถึงบุตร บุญธรรมและบุตรที่ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปแล้ว
บุตรซึ่งมิได้อยู่ในอานาจปกครองของตน และบุตรซึ่งสมรสหรือบุตรซึ่งมีงานทาแล้ว
13.3 ให้สวัสดิการเฉพาะบุตรที่กาลังศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและ
เอกชนและมหาวิทยาลัยกาหนด
หลักฐานประกอบการพิจารณา
- ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับสวัสดิการค่า รักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
(แบบฟอร์ม กจ-06-01-07)
- ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล
- ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล
- ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของบิ ด า มารดา คู่ ส มรสและหรื อ บุ ต ร
(กรณีบุตรไม่มบี ัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้สาเนาสูติบัตร) ที่ขอรับสิทธิ์
- สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา คู่สมรสและหรือบุตร ที่ขอรับสิทธิ์
- สาเนาทะเบียนสมรส
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14. กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับบุคลากรเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม
ทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกตาย หรือเมื่อสมาชิกออก
จากงาน
คุณสมบัติของสมาชิก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเป็นพนักงานราชการ และได้
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ยกเว้นเคยเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพอื่นมาก่อน
การนับอายุสมาชิก ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก
เงินสะสม สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง โดยให้
มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค่าจ้าง ที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
เงินสมทบ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในวันเดียวกันกับที่สมาชิกจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกภาพจะสิน้ สุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ออกจากงาน
3. ลาออกจากสมาชิก
4. กองทุนเลิก ตามข้อบังคับนี้
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสมในทุก
กรณีสาหรับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับในอัตราตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้ สมาชิก ไม่ มีสิทธิได้ รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในกรณีก ระทาผิดต่อ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1. ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาผิดอาญาโดยเจตนาต่อมหาวิทยาลัยหรือกองทุน
2. จงใจทาให้มหาวิทยาลัยหรือกองทุนได้รับความเสียหาย
3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
4. ฝุาฝืน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยในกรณีรา้ ยแรง
5. ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงสมาชิกผูน้ ั้นจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
อายุสมาชิก
ไม่เกิน 1 ปี
ตัง้ แต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
ตัง้ แต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
ตัง้ แต่ 10 ปีขนึ้ ไป

เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ (ร้อยละ)
0
20
60
100
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อนึ่ง สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่คานึงถึงอายุ
สมาชิกในกรณี ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เจ็บปุวยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และทุพล
ภาพ กองทุนเป็นอันยกเลิก
4. สวัสดิการรถยนต์ส่วนกลาง
มีบริการรถยนต์สว่ นกลางแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จานวน 10 คัน ดังนี้
1. รถยนต์ตสู้ ่วนกลาง
จานวน 5 คัน
2. รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง จานวน 3 คัน
3. รถมินบิ ัสปรับอากาศ 25 ที่นั่ง จานวน 2 คัน
5. สวัสดิการเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
พนั ก งานหากปฏิ บั ติ ง านจนมี ค วามดี ค วามชอบและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ
จะมี สิ ท ธิ ข อพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ตามระเบี ย บส านั ก งานนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ง ช้ า งเผื อ กและเครื่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์
อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. 2536 และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
6. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและ
จิตใจให้มีความแข็งแรง ซึ่งกิจกรรมการออกกาลังกายยังเป็นการสร้างสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การทางานร่วมกันต่อไปในอนาคต
7. สวัสดิการเงินกู้ (หน่วยงานภายนอก)
7.1 โครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย โดย
จัดทาสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ
7.2 โครงการเงิ น กู้ ชพค. ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้เปิดให้สมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ยื่นกู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
7.3 โครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลง
การให้สนิ เชื่อแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยพะเยา
7.4 โครงการสิ น เชื่ อ ธนาคารกรุ ง ไทย ตามข้ อ ตกลงการให้ สิ น เชื่ อ แก่ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างธนาคารกรงไทยกับมหาวิทยาลัยพะเยา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานสวัสดิการบุคลากร
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการ (กจ 06-01-01)
ผู้มีสทิ ธิ ยื่นใบขอเบิก
สวัสดิการ(กจ 06-01-01)
พร้อมแนบหลักฐาน

เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เพื่อให้พจิ ารณา

เจ้าหน้าทีง่ านสวัสดิการ
ตรวจสอบหลักฐาน

งานธุรการ เพื่อตัด
งบประมาณฯ

เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อขออนุมัติ

ลงคุมใบขอเบิกสวัสดิการที่
ได้รับการอนุมัตแิ ล้ว

ติดต่อผู้ขอใช้สิทธิสวัสดิการ
เพื่อรับเอกสารคืน

ผู้ขอสวัสดิการดาเนินการเบิก
เงินที่กองคลัง
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รายละเอียดขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการ
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียด
ผูม้ ีสทิ ธิ ยื่นใบขอเบิกสวัสดิการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
-

นาเอกสารเสนอต่อคณบดี/ผอ.
10-20
เพื่อให้พิจารณา
นาที
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการตรวจสอบ
5-10 นาที
หลักฐานและความถูกต้อง
ให้ธุรการดาเนินการตัด
5 นาที
งบประมาณฯ
เสนอเอกสารต่อผูอ้ านวยการกอง
10-20
การเจ้าหน้าที่เพื่ออนุมัติ
นาที
เสนอเอกสารต่ออธิการบดีเพื่อขอ
10-20
อนุมัติ
นาที
ลงคุมใบขอเบิกสวัสดิการที่ได้รับ
5 นาที
อนุมัตแิ ล้ว/สาเนาเก็บหลักฐาน 1 ชุด
ส่งเอกสารเพื่อทาการเบิกจ่ายที่
5 นาที
กองคลัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
กอง/คณะ ที่ขอ
รับสวัสดิการฯ

งานธุรการประจา
หน่วยงาน

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

ผู้รับผิดชอบ

งานธุรการ
งานธุรการ
งานธุรการ
งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

หมายเหตุ การเบิกจ่ายดังกล่าวให้ยื่นเอกสารภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่มเี หตุ
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ขั้นตอนการขอจองห้องพัก (กจ 06-01-02)
ผู้มีสทิ ธิ ยื่นใบขอจอง
(กจ 06-01-02)
พร้อมแนบหลักฐาน

แจ้งผู้ขอจองให้ทราบ
กรณีห้องพักไม่วา่ ง

งานสวัสดิการบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

เสนอผู้อานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
มอบกุญแจห้อง/ค่ามัดจา
ทาสัญญาที่พักอาศัย

แจ้งผู้ย่นื ขอ

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
ตรวจสอบความถูกต้อง

ลงคุมและสาเนาใบขอจองห้องพักที่
ได้รับการอนุมัติ
ส่งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
กองอาคารสถานที่

งานสวัสดิการเก็บต้นฉบับ
จัดเข้าแฟูมตามชื่อหอพัก

เสนออธิการบดี
เพื่อลงนาม /ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
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รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการขอจองห้องพัก/เปลี่ยนแปลงห้องพัก
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายละเอียด
ผูม้ ีสทิ ธิ ยื่นใบขอจองห้องพัก/บันทึก
ข้อความขอเปลี่ยนแปลงห้องพัก
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการตรวจสอบ
หลักฐานและความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องพัก
แจ้งผูข้ อจองห้องให้ทราบ กรณีห้องพัก
ไม่ว่าง
เสนอเอกสารต่อผูอ้ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ติดต่อผูข้ อสิทธิจองห้องพักเพื่อมอบ
กุญแจ และจัดทาสัญญาหอพัก
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอสัญญาหอพักสวัสดิการต่อ
อธิการบดีเพื่อลงนาม
สาเนาสัญญาหอพักเก็บไว้ 1 ชุด
สาเนาเอกสารใบจองห้องพักที่อนุมัติ
มอบให้งานกองคลัง 1 ชุด กองอาคาร
ลงสมุดคุมเอกสารจองห้องพัก
สวัสดิการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรผูย้ ื่นขอสิทธิ

1-5 นาที

งานสวัสดิการฯ

นางศิวพร โภชน์เจริญ

5 นาที

งานสวัสดิการฯ

นางศิวพร โภชน์เจริญ

1-5 นาที

งานสวัสดิการฯ

นางศิวพร โภชน์เจริญ

10-20 นาที งานธุรการ
5-10 นาที

งานสวัสดิการฯ

นางศิวพร โภชน์เจริญ

1-5 นาที

งานสวัสดิการฯ

นางศิวพร โภชน์เจริญ

10-20 นาที งานธุรการ
5 นาที

งานสวัสดิการฯ

นางศิวพร โภชน์เจริญ

1-5 นาที

งานสวัสดิการฯ

นางศิวพร โภชน์เจริญ

1-5 นาที

งานสวัสดิการฯ

นางศิวพร โภชน์เจริญ
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ขั้นตอนการขอคืนห้องพัก (กจ 06-01-03)
ผู้ประสงค์คืนห้องพัก
ยื่นแบบฟอร์มพร้อมคืนกุญแจห้องพัก
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ ตรวจสอบข้อมูล

เข้าตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ
ภายในห้องพัก

ติดต่อกองคลัง ตรวจสอบยอดค้างชาระ

เสนอเรื่องอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อขออนุมัติ
กองคลัง
ลงคุมใบขอคืนห้องพัก/สาเนามอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองอาคารสถานที่

งานสวัสดิการเก็บต้นฉบับ จัดเข้าแฟูมตามชื่อหอพัก

รายละเอียดขั้นตอนการขอคืนห้องพัก
ขั้นตอน
ช่วงเวลา
หน่วยงานที่
รายละเอียด
ที่
ดาเนินการ รับผิดชอบ
1
ผูม้ ีสทิ ธิ ยื่นใบขอคืนห้องพัก
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการตรวจสอบ
2
5 นาที งานสวัสดิการฯ
หลักฐานและความถูกต้อง
ส่งเอกสารขอคืนห้องพักที่กองคลัง
3
10-15 นาที กองคลัง
เพื่อตรวจสอบค่าน้า,ค่าไฟ ที่ค้างชาระ
4
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
1-5 นาที งานสวัสดิการฯ
5
เสนอเอกสารคืนห้องพักเพื่อขออนุมัติ 10-20 นาที งานสวัสดิการฯ
ลงสมุดคุมเอกสารคืนห้องพักสวัสดิการ
6
1-5 นาที งานสวัสดิการฯ
ที่ได้รับการอนุมัตแิ ล้ว
สาเนาเอกสารใบคืนห้องพักที่อนุมัติ
7
1-5 นาที งานสวัสดิการฯ
แล้วให้งานกองคลัง 1 ชุด กองอาคารฯ

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรผูย้ ื่นขอสิทธิ
นางศิวพร โภชน์เจริญ
นางสาววิสุดา
โสดชัยชิด
นางศิวพร โภชน์เจริญ
นางศิวพร โภชน์เจริญ
นางศิวพร โภชน์เจริญ
นางศิวพร โภชน์เจริญ

40
ขัน้ ตอนการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แบบฟอร์ม สปส. 1-03 , สปส.1-03/1 และ สปส. 6-09
ผู้ขอกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบหลักฐาน
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อลงนาม

ส่งเอกสารให้กับงานสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้อง

ลงคุมเอกสาร/ส่งแบบฟอร์มไปที่สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน (สปส.1-03 และ สปส.1-03/1)
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6

รายละเอียด
บุคลากรขึน้ ทะเบียนใหม่กรอกแบบ ฟอร์ม
ตามที่กาหนดพร้อมแนบหลักฐาน
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการตรวจสอบหลักฐาน
และความถูกต้อง
เสนอเอกสารต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม
ลงคุมเอกสารบุคลากรขึน้ ทะเบียนใหม่
ที่ลงนามแล้ว
ส่งเอกสารแบบขึน้ ทะเบียนไปที่
สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
สาเนาเก็บหลักฐาน 1 ชุด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

3-5 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

5-10 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

10-20 นาที

งานธุรการ

1-3 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

1 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

1 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

รายละเอียดขั้นตอนการแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09)
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6

รายละเอียด
รับเอกสารแจ้งการลาออกของบุคลากรจาก
งานบริหารตาแหน่งฯ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการตรวจสอบรายชื่อ
กรอกหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็น
ผู้ประกันตน (สปส.6-09)
เสนอหนังสือต่ออธิการเพื่อลงนาม
ส่งหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้
ประกันตนที่สานักงานประกันสังคมพะเยา
สาเนาเก็บหลักฐาน 1 ชุด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

2-3 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

3-5 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

10-20 นาที

งานธุรการ

5 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา

5 นาที

งานสวัสดิการฯ

น.ส.สุกัญญา เชียงคา
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ขั้นตอนการขอสมัครและขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ผู้ขอกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบหลักฐาน
เสนอกรรมการกองทุนฯที่ได้รับมอบหมายลงนาม

ส่งเอกสารให้กับงานสวัสดิการบุคลากร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้อง

บันทึกข้อมูลลงในระบบ/จัดส่งข้อมูลและเอกสารไปที่ บลจ.ไทยพาณิชย์

รายละเอียดขั้นตอนการขอสมัครและขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4

รายละเอียด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

บุคลากร กรอกแบบ ฟอร์มตามที่กาหนด
3-5 นาที
พร้อมแนบหลักฐาน
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการตรวจสอบ
3-5 นาที
หลักฐานและความถูกต้อง
เสนอเอกสารกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
10-20 นาที
เพื่อลงนามอนุมัติ
บันทึกข้อมูลลงในระบบ/จัดส่งข้อมูลไปที่
5-10 นาที
บลจ.ไทยพาณิชย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการฯ

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์

งานสวัสดิการฯ

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์

งานสวัสดิการฯ

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์

งานสวัสดิการฯ

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์
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ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (กจ 06-02-01/กจ 06-02-02)
ผู้ขอใช้รถ,หน่วยงาน ยื่นใบขอ
ใช้รถยนต์สว่ นกลาง
แจ้งผู้ตดิ ต่อทันที
กรณีไม่สามารถจัดรถให้ได้

เจ้าหน้าที่หน่วยยานพาหนะ
ตรวจสอบตารางการใช้รถ
เสนอต่อผู้อานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมัติ
อนุมัติ
- แจ้งพนักงานขับรถ
- แจ้งผู้ขอใช้รถทราบ

รายละเอียดขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

ผูต้ ้องการใช้รถหรือหน่วยงาน ยื่นใบ
3 -5 นาที
ขอใช้รถยนต์สว่ นกลาง
3-5 นาที
ตรวจสอบตารางการใช้รถ
เจ้าหน้าที่หน่วยยานพาหนะ
5-10 นาที
ดาเนินการจัดรถ
เสนอเอกสารต่อผูอ้ านวยการกอง
10-20
การเจ้าหน้าที่เพื่ออนุมัติ
นาที
แจ้งหน่วยงานที่ขอใช้รถทราบกรณี
1-5 นาที
ไม่สามารถจัดรถให้ได้
แจ้งพนักงานขับรถเพื่อรับทราบงาน
10-20
และรับใบขอใช้รถ
นาที
5-10 นาที
แจ้งหน่วยงานที่ขอใช้รถทราบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยยานพาหนะ

น.ส.กอบแก้ว ชื่นสมพงษ์

หน่วยยานพาหนะ

น.ส.กอบแก้ว ชื่นสมพงษ์

งานธุรการ
หน่วยยานพาหนะ

น.ส.กอบแก้ว ชื่นสมพงษ์
น.ส.กอบแก้ว ชื่นสมพงษ์

หน่วยยานพาหนะ

น.ส.กอบแก้ว ชื่นสมพงษ์
และพนักงานขับรถ

หน่วยยานพาหนะ

น.ส.กอบแก้ว ชื่นสมพงษ์
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งานนิติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนิติกรรม-สัญญา งานวินัย และงานคดีและสิทธิประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1. นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
ตาแหน่ง
นิตกิ ร (หัวหน้างาน)
2. นายสุรชาติ ฟองแก้ว
ตาแหน่ง
นิตกิ ร
3. นายศตฉัน วรรณโวหาร ตาแหน่ง
นิตกิ ร
4. นายเฉลิมวัฒน์ สุวรรณ
ตาแหน่ง
นิตกิ ร
ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน
1. นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- วิทยาลัยการจัดการ
- วิทยาเขตเชียงราย
- กองคลัง
- กองบริการการศึกษา
- สานักงานสภามหาวิทยาลัย
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศูนย์เครื่องมือกลาง
- ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพืน้ ที่แบบสร้างสรรค์
- อุทยานวิทยาศาสตร์
- โครงการจัดตัง้ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศภาคเหนือ
- โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูท้ างอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการจัดตัง้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นายสุรชาติ ฟองแก้ว
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
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- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- กองอาคารสถานที่
- กองแผนงาน
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
- ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา
3. นายศตฉัน วรรณโวหาร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- วิทยาลัยการศึกษา
- กองกิจการนิสิต
- กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการจัดตัง้ ศูนย์ภาษา
- หน่วยธาลัสซีเมีย
- หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ
4. นายเฉลิมวัฒน์ สุวรรณ
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองกลาง
- ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติ พิการ
- โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)
- หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
งานนิติการแบ่งหน่วยย่อยออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้
หน่วยนิติกรรม-สัญญา
หน่วยนิติกรรม-สัญญา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- เสนอความเห็นกฎหมาย ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานนาเสนอ
- จั ด ท าร่ า ง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง และพิ จ ารณาตรวจร่ า งระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขออนุมัติ
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- ตรวจร่างคาสั่งที่มอบหมายให้นิติกรจัดทา ก่อนเสนอผู้บริหารลงนามตามสายบังคับ
บัญชา
- ควบคุ มและตรวจสอบ พร้อมกั บ ให้คาปรึก ษาในการดาเนินการจัดท าคาสั่งและ
ประกาศ
- จัดทาร่างสัญญาและพิจารณาตรวจร่างสัญญา ที่มหาวิทยาลัยกระทาต่อบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานภายนอก
- จัดทาร่างข้อตกลงและพิจารณาตรวจร่างข้อตกลง ที่มหาวิทยาลัยกระทาต่อบุคคล
อื่นหรือหน่วยงานภายนอก
- ตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงที่งานพัสดุ กระทาต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
ก่อนเสนอผูบ้ ริหารพิจารณาลงนาม
- ให้ความเห็นและวินจิ ฉัยปัญหากรณีเกิดข้อพิพาทในสัญญาวิจัยหรือข้อตกลงระหว่าง
มหาวิทยาลัยกระทาต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
- ให้คาปรึกษา และวินจิ ฉัย ปัญหาทางกฎหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยวินัย
หน่วยวินัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- เสนอความเห็นกฎหมาย ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานนาเสนอ
- เสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องวินัย ทั้งบุคลากร และนิสติ
- ให้คาปรึกษา และวินจิ ฉัย ปัญหาทางกฎหมาย
- หน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
- ตรวจสอบรายละเอียด และเอกสารเบือ้ งต้น (เสนอความเห็น)
- จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
- จัดทาบันทึกแจ้งคาสั่ง(กาหนดนัดประชุมกรรมการ)
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
- ประชุมคณะกรรมการสอบสวนฯ(สรุป)
- จัดทารายงานสรุปการสอบสวนเสนอมหาวิทยาลัย
- ติดตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
- จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัย และ/หรือ แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
ดาเนินการสอบสวนวินัย
- ตรวจสอบรายละเอียด และเอกสารเบือ้ งต้น (เสนอความเห็น)
- จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัย
- จัดทาบันทึกแจ้งคาสั่ง(กาหนดนัดประชุมกรรมการ)
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- จัดเตรียมเอกสารต่างๆประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
- ประชุมคณะกรรมการสอบสวนฯ(สรุป)
- จัดทารายงานสรุปการสอบสวนเสนอมหาวิทยาลัย
- ติดตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
- จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัย และ/หรือ แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
หน่วยคดีและสิทธิประโยชน์
หน่วยคดีและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- เสนอความเห็นกฎหมาย ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานนาเสนอ
- ให้คาปรึกษา และวินจิ ฉัย ปัญหาทางกฎหมาย
- หน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายคดี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการด้านคดี ดังต่อไปนี้
- คดีแพ่ง ในกรณีมหาวิทยาลัยเป็นโจทย์ฟูองร้องคดีหรือเป็นจาเลยถูกฟูองคดีในศาล
ยุติธรรม
- คดีอาญา ในกรณีมหาวิทยาลัยเป็นโจทย์ฟูองร้องคดีหรือเป็นจาเลยถูกฟูองคดีในศาล
ยุติธรรม
- คดีปกครอง ในกรณีมหาวิทยาลัยเป็นโจทย์ฟูองร้องคดีหรือเป็นจาเลยถู กฟูองคดีใน
ศาลปกครอง
- คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีมหาวิทยาลัยเป็นโจทย์ฟูองร้องคดีหรือเป็น
จาเลยถูกฟูองคดีในศาลชานัญพิเศษ
ฝ่ายบังคับคดีและเร่งรัดหนี้สิน
- ดาเนินการบังคับคดี
- ดาเนินการสืบทรัพย์สิน
- รายงานผลการสืบทรัพย์สิน
ฝ่ายดาเนินการกับบุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษาและหรือสัญญารับทุน
- ดาเนินการกับผูผ้ ดิ สัญญาลาศึกษา ทั้งสัญญาลาศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา
- ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- จัดหาสิทธิประโยชน์โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
- รับผิดชอบในการศึกษา วิจัย นโยบายและยุ ทธศาสตร์ด้านทรัพ ย์สินทางปัญญาใน
ระดับมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศ ฯลฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานนิติการ
ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานต้นเรื่องทาหนังสือขออนุมัตจิ ัดทาคาสั่ง
โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน

หน่วยงานต้นเรื่องเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านงานนิตกิ าร
กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อทาการตรวจสอบในเบือ้ งต้นก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
งานนิตกิ ารยกร่างคาสั่งเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาลงนามในคาสั่ง

มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามในคาสั่ง

งานนิตกิ าร กองการเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่ง
ให้หน่วยงานต้นเรื่องทราบ
เอกสารประกอบขออนุมัติจดั ทาคาสั่ง
กรณี คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
1. บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ (เรียนอธิการบดี)
2. สาเนาบันทึกอนุมัตโิ ครงการฯ
3. ร่างคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ (รายชื่อคณะกรรมการ)
กรณี คาสั่งแต่งตั้งโดยทั่วไป
1. บันทึกขออนุมัติจัดทาคาสั่ง
2. ร่างคาสั่ง

ไม่อนุมัติ
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รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4

5
6
7

รายละเอียด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานต้นเรื่องทาหนังสือขออนุมัติ
ตามขั้นตอนของ
จัดทาคาสั่งโดยผ่านความเห็นชอบของ
หน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงาน
หน่วยงานต้นเรื่องเสนอขออนุมัตจิ ัดทา ตามขั้นตอนของ
คาสั่งส่งผ่านมายังกองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเอกสารต่อให้งาน ตามขั้นตอนงาน
นิตกิ าร
ธุรการ
งานนิติการดาเนินการตรวจสอบใน
เบือ้ งต้นพร้อมเสนอมหาวิทยาลัย
2-3วัน
พิจารณาอนุมัติ
มหาวิทยาลัยอนุมัตใิ ห้จัดทาคาสั่ง มอบ
งานนิติการดาเนินการยกร่างคาสั่งเพื่อ
1 วัน
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
งานนิติการ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
2-3วัน
พิจารณาลงนาม
แจ้งคาสั่งให้หน่วยงานต้นเรื่อง
1-2วัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย/
กอง/ศูนย์

หน่วยงานต้นเรื่อง

คณะ/วิทยาลัย/
กอง/ศูนย์

หน่วยงานต้นเรื่อง

งานธุรการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร
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ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานต้นเรื่องทาหนังสือขออนุมัตจิ ัดทาประกาศ
โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน

หน่วยงานต้นเรื่องเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านงานนิตกิ าร
กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อทาการตรวจสอบในเบือ้ งต้นก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
งานนิตกิ ารยกร่างประกาศเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศ

มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามในประกาศ

งานนิตกิ าร กองการเจ้าหน้าที่เวียนแจ้งประกาศให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทราบ

ไม่อนุมัติ
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รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ขั้นตอน
ที่
1
2
3

4

5

6
7

รายละเอียด
หน่วยงานต้นเรื่องทาหนังสือขออนุมัติ
จัดทาประกาศโดยผ่านความเห็นชอบ
ของหัวหน้าหน่วยงาน
หน่วยงานต้นเรื่องเสนอขออนุมัตจิ ัดทา
ประกาศส่งผ่านมายังกองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเอกสารต่อให้งาน
นิตกิ าร
งานนิติการดาเนินการตรวจสอบใน
เบือ้ งต้นพร้อมเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ
กรณีร่างประกาศที่ต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอนุมัตใิ ห้จัดทาประกาศ
มอบงานนิติการดาเนินการยกร่าง
ประกาศเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงนาม
งานนิติการ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาลงนาม
เวียนแจ้งประกาศให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทราบ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ตามขั้นตอน คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงานต้นเรื่อง
ของหน่วยงาน กอง/ศูนย์
ตามขั้นตอน คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงานต้นเรื่อง
ของหน่วยงาน กอง/ศูนย์
ตามขั้นตอน
งานธุรการ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
งานธุรการ
2-3วัน

งานนิติการ

ตามขั้นตอน
กองกลาง
ของหน่วยงาน

นิตกิ ร
งานประชุม
และพิธีการ

1 วัน

งานนิติการ

นิตกิ ร

2-3วัน

งานนิติการ

นิตกิ ร

2-3วัน

งานนิติการ

นิตกิ ร

51
ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอให้ยก
ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง

งานนิตกิ ารตรวจสอบร่างระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศและคาสั่ง

งานนิตกิ ารดาเนินการเสนอร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคาสั่ง ต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบร่างระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสัง่
เห็นชอบ
งานนิตกิ าร กองการเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคาสั่ง ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ไม่เห็นชอบ

52
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง
ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ขั้นตอน
ที่
1
2

3

4
5

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเสนอให้ยกร่าง ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง
งานนิติการตรวจสอบร่างระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่ง
งานนิติการดาเนินการเสนอร่างระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่ง ต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบร่าง
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง
งานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ประกาศ
แจ้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
คาสั่ง ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามขั้นตอน คณะ/วิทยาลัย/
ของหน่วยงาน กอง/ศูนย์

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานต้นเรื่อง

1-2 วัน

งานนิติการ

นิตกิ ร

7-15 วัน

งานนิติการ

นิตกิ ร

30 วัน

งานนิติการ

นิตกิ ร

1-3 วัน

งานนิติการ

นิตกิ ร

53
ขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบเอกสาร
หรือวินจิ ฉัยข้อหารือในเรื่องเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง หรือ เอกสารอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
งานนิตกิ าร ทาความเห็นเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยพิจารณาความเห็น ตามที่งานนิติการเสนอ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
งานนิตกิ าร แจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงาน ที่เสนอเรื่องเข้ามาเพื่อทราบ
หรือหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ก็จะเสนอให้เวียนแจ้งผลการ
พิจารณานั้น ให้ทุกหน่วยงานสังกัดของมหาวิทยาลัยทราบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตทิ ี่ถูกต้องต่อไป

รายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย
ขั้นตอน
ที่
1
2
3

4

รายละเอียด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่อ
ตามขั้นตอน
มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบเอกสาร หรือ
ของหน่วยงาน
วินจิ ฉัยข้อหารือ
งานนิติการ ทาความเห็นเสนอมหาวิทยาลัย
1-3 วัน
เพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยพิจารณาความเห็นตามที่งาน
1-3 วัน
นิตกิ ารเสนอ
งานนิติการ แจ้งผลการพิจารณาต่อ
หน่วยงานที่เสนอเรื่องเข้ามาเพื่อทราบหรือ
หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ
1-2 วัน
ก็จะเสนอให้เวียนแจ้งผลการพิจารณานั้นให้
ทุกหน่วยงานสังกัดของมหาวิทยาลัยทราบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ/วิทยาลัย/
กอง/ศูนย์

หน่วยงานต้นเรื่อง

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร

54
ขั้นตอนการดาเนินการยกร่างหรือตรวจสอบสัญญาและบันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทาหนังสือ
ขอให้ กองการเจ้าหน้าที่ ยกร่างหรือตรวจสอบสัญญา หรือบันทึก
ข้อตกลงของมหาวิทยาลัย

งานนิตกิ ารดาเนินการยกร่าง หรือตรวจสอบสัญญา หรือ
บันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัย ตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของคูส่ ัญญา
งานนิตกิ ารเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาร่างสัญญา และบันทึกข้อตกลง

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เสนออธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามในสัญญาหรือบันทึก
ข้อตกลง /แจ้งให้หน่วยงานที่เสนอเรื่องเข้ามาไปดาเนินการต่อไป

รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการตรวจสอบร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน
ช่วงเวลา
รายละเอียด
ที่
ดาเนินการ
1
หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทาหนังสือขอให้ กองการ
ตามขั้นตอน
เจ้าหน้าที่ ยกร่างหรือตรวจสอบสัญญา หรือ
ของหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัย
2
งานนิติการดาเนินการยกร่างหรือตรวจสอบ
สัญญา หรือบันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัย
2-3 วัน
ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของคู่สัญญา
3
งานนิติการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาร่าง
2-3 วัน
สัญญา และบันทึกข้อตกลง
4
เสนออธิการบดีหรือผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจลง
นามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง/แจ้งให้
2-3 วัน
หน่วยงานที่เสนอเรื่องเข้ามาไปดาเนินการต่อไป

หน่วยงานที่
ผู้รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
คณะ/วิทยาลัย/
กอง/ศูนย์/
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ต้นเรือ่ ง
ภายนอก
งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร

55
ขั้นตอนการดาเนินการสอบสวน
การดาเนินการสอบสวน

1. สอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น
2. สอบวินัย
3. สอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการดาเนินการสอบสวน

หน่วยงานต้นเรื่องเสนอมูลกรณีตอ่ มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ

คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลการสอบสวนรายงานต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาสั่งการ

มหาวิทยาลัยมีคาสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

56
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการสอบสวน
ขั้นตอน
ที่
1
2

3

4

รายละเอียด
หน่วยงานต้นเรื่องเสนอมูลกรณีต่อ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
สอบสวนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลการ
สอบสวนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อสั่งการ
ต่อไป

ช่วงเวลา
หน่วยงานที่
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ตามขั้นตอนของ คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน
กอง/ศูนย์
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กาหนดไว้ตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
และกฎหมาย
-

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานต้นเรื่อง

-

งานนิติการ

คณะกรรมการ
สอบสวน

คณะกรรมการ
สอบสวน

-

-

57
ขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับบุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษาและหรือสัญญารับทุน
งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม จัดส่งข้อมูลการไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือการรับทุน ของผู้ผิดสัญญาลาศึกษามาให้
งานนิตกิ ารพิจารณา

งานนิตกิ าร ดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการผิดสัญญา หากพบว่ามีการผิดสัญญารับ
ทุน จะดาเนินการประสานกับงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม เพือ่ ดาเนินการคิดคานวณยอดเงินที่
ผู้ผิดสัญญาต้องชาระตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา

งานนิตกิ ารจะทาการทวงถามไปยังผู้ผิดสัญญาลาศึกษา และหรือสัญญารับทุน พร้อมกับทวง
ถามไปที่ผู้คาประกั
้
นสัญญาด้วย ตามที่อยูท่ ี่ให้ไว้พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการให้ผู้ผิด
สัญญานาเงินมาชาระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

เมื่อพ้นเวลาที่กาหนดผู้ผิดสัญญามิได้ชดใช้ตามที่แจ้งไปงาน
นิติการจะทวงถามไปอีกครัง้ หนึง่ โดยไม่ต้องกาหนด
ระยะเวลาการเรียกชดใช้อกี

กรณีที่แจ้งภาระหนี้ไปแล้ว ผู้ผิดสัญญาลาศึกษาและหรือสัญญารับทุน ปฏิเสธไม่ชาระหนี้
งานนิตกิ าร หรือ เลยระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ผผู้ ิดสัญญาได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่ 2
งานนิตกิ ารจะดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
ขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดฟูองร้องดาเนินคดี ปกครองต่อไป

ในระหว่างการดาเนินการ หากผู้ผิดสัญญาลาศึกษามีการเสนอผ่อนชาระหนี้จะจัดทา หนังสือรับสภาพหนี้
และผ่อนชาระตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด และจัดทาข้อมูลลูกหนี้ผ่อนชาระหนีเ้ พื่อควบคุมการ
ชาระหนีใ้ นแต่ละงวด

58
รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับบุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษาและหรือสัญญารับทุน
ขั้นตอน
รายละเอียด
ช่วงเวลา
ที่
ดาเนินการ
1
งานทุนการศึกษาและฝึกอบรมจัดส่งข้อมูลการ
ตามขั้นตอน
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการรับทุน ของผู้ผดิ
ของหน่วยงาน
สัญญาลาศึกษามาให้งานนิติการพิจารณา
2
2.1 งานนิติการ ดาเนินการตรวจสอบ
2 วัน
รายละเอียดเกี่ยวกับการผิดสัญญา
2.2 รวบรวมเอกสารจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
15 วัน
2.3 คานวณการชดใช้ทุน
3 วัน
2.4 ออกหนังสือทวงถาม
2 วัน
3
งานนิติการจะทาการทวงถามไปยังผูผ้ ดิ สัญญา
ลาศึกษา และหรือสัญญารับทุน พร้อมกับทวง
ถามไปที่ผู้ค้าประกันสัญญาด้วย ตามที่อยู่ที่ให้
30 วัน
ไว้พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการให้ผผู้ ดิ
สัญญานาเงินมาชาระ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
4
เมื่อพ้นเวลาที่กาหนดผู้ผิดสัญญามิได้ชดใช้
ตามที่แจ้งไปงานนิตกิ ารจะทวงถามไปอีกครั้ง
30 วัน
หนึ่งโดยไม่ได้กาหนดระยะเวลาการเรียกชดใช้
5
กรณีที่แจ้งภาระหนี้ไปแล้วผู้ผิดสัญญาลาศึกษา
และหรือสัญญารับทุนปฏิเสธไม่ชาระหนี้
งานนิติการ หรือ เลยระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันที่ผู้ผิดสัญญาได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่ 2
30 วัน
งานนิตกิ ารจะดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยขอ
ความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดฟูองร้อง
ดาเนินคดี ปกครองต่อไป
6
กรณีผผู้ ดิ สัญญาลาศึกษามีการเสนอผ่อนชาระ
หนี้จะจัดทา หนังสือรับสภาพหนี้และผ่อนชาระ
1 วัน
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งานทุนการศึกษา
และฝึกอบรม

งานทุน
การศึกษา
และฝึกอบรม

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร

งานนิติการ

นิตกิ ร
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งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ดาเนินการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงาน
ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1. นางณิธิมา ผัดวงศ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
2. นายคะนอง ปิงเมือง
ตาแหน่ง บุคลากร
3. นายนพรัตน์ จันทนาคม ตาแหน่ง บุคลากร
4. นางกนิษฐา รัตนพัทธยากร ตาแหน่ง บุคลากร
งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม ได้แบ่งหน่วยย่อยออกเป็น 2 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีหน้าที่ ดังนี้
1. หน่วยทุนการศึกษา
- ดาเนินการเรื่องทุนภายนอก เช่น ทุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทุน ก.พ. , ทุน พสวท. , ทุน สนพ.
- ดาเนินการเรื่องทุนของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายบริการ
- ตรวจสอบการขอสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อของบุคลากร
- ตรวจสอบการขอลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
- ตรวจสอบการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
- ตรวจสอบการขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา, ปรับวุฒิการศึกษา
- จัดทาคาสั่งลาศึกษาต่อ, คาสั่งขยายระยะเวลาศึกษาต่อ, คาสั่งกลับเข้าปฏิบัติงาน,
คาสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
- จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ, สัญญารับทุน
- ตรวจสอบการขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงินทุน
- คานวณระยะเวลาชดใช้ทุน
- จัดทาข้อมูลสถิตกิ ารลาศึกษาต่อการรับทุน
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2. หน่วยฝึกอบรม
- จัดทาโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- จัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
นางณิธิมา ผัดวงศ์ รับผิดชอบ ดังนี้
1) ข้อมูลการลาศึกษาต่อและรับทุนทั้งสายวิชาการและสายบริการ
2) กากับดูแลภาระงานงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม
นายคะนอง ปิงเมือง รับผิดชอบ ดังนี้
1) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
3) ฝึกอบรม
4) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
5) คณะวิทยาศาสตร์
6) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7) คณะทันตแพทยศาสตร์
8) วิทยาลัยการจัดการ
9) กองอาคารสถานที่
10) กองกิจการนิสิต
11) โครงการจัดตัง้ ศูนย์ภาษา
12) กองกลาง
13) วิทยาลัยการจัดการ
14) หน่วยตรวจสอบภายใน
15) ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนพรัตน์ จันทนาคม รับผิดชอบ ดังนี้
1) ทุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) การจัดทารายงานจานวนผูร้ ับทุนและลาศึกษาต่อประจาเดือน
3) ฝึกอบรม
4) คณะนิติศาสตร์
5) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
6) คณะเภสัชศาสตร์
7) คณะพยาบาลศาสตร์
8) คณะสหเวชศาสตร์
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9) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
10) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
11) วิทยาเขตเชียงราย
12) กองแผนงาน
13) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
14) โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)
15) สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
16) กองบริหารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
นางกนิษฐา รัตนพัทยากร รับผิดชอบ ดังนี้
1) ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
2) ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาปฏิบัติงาน) สาหรับพนักงานสายบริการ
3) ตรวจสอบการเบิกเงินทุนการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย
4) ฝึกอบรม
5) คณะศิลปศาสตร์
6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
7) คณะแพทยศาสตร์
8) คณะวิศวกรรมศาสตร์
9) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
10) กองบริการการศึกษา
11) โครงการจัดตัง้ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศภาคเหนือ
12) วิทยาลัยการศึกษา
13) กองคลัง
14) กองการเจ้าหน้าที่
15) ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติ พิการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม
ขั้นตอนการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ

บุคลากรกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ
กจ 02-01-01
ต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ส่งเรื่อง
คืนเจ้าตัว
ต้นสังกัดไม่เห็นชอบ

ต้นสังกัดเห็นชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

การพิจารณา
1. อายุงาน (ปฏิบัตงิ านมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี)
2. ความเห็นของต้นสังกัด

เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุญาต
ส่งเรื่องคืนต้นสังกัด

รายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อของบุคลากร
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียด
บุคลากรกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต
สมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ
ต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณา
ส่งเรื่องคืนต้นสังกัด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10-20 นาที

ต้นสังกัด

1 วัน
10-20 นาที

ต้นสังกัด
งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ
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ขัน้ ตอนการขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัตลิ าศึกษาต่อผ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

คุณสมบัตไิ ม่ผา่ น
ตามเกณฑ์
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส่งเรื่องคืนต้นสังกัด

เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. หนังสือที่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน
เพื่อศึกษาต่อ กจ-02-01-01
2. หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่จะไปศึกษาต่อ

คุณสมบัตผิ ่าน
ตามเกณฑ์
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส่งเรื่องคืนต้นสังกัด
พร้อมแจ้งให้มาทาสัญญา

กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ, คาสั่งลาศึกษาต่อ,
หนังสือตรวจร่างกาย (กรณีศกึ ษาต่อต่างประเทศ)
ส่งสาเนาคาสั่งให้ต้นสังกัด, เจ้าตัว, กองคลัง, กองบริการ
การศึกษา, งานระบบเงินเดือนฯ

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. ปฏิบัตงิ านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันลาศึกษาต่อ (กรณีศึกษาต่อด้วยทุนมหาวิทยาลัย ประเภท ก,
ทุนจากหน่วยงานภายนอก และทุนส่วนตัว)
2. ปฏิบัตงิ านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับถึงวันลาศึกษาต่อ (กรณีประสงค์จะขอทุนของมหาวิทยาลัย ประเภท
ข และ ค)
3. กรณีศกึ ษาต่อระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก ด้วยทุนของมหาวิทยาลัยประเภท ข ศึกษาต่อได้ทันที
4. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันลาศึกษาต่อ
หมายเหตุ
1. ตัวอย่างหนังสือนาไปตรวจร่างกาย ภาคผนวก 02-1
2. แบบฟอร์มสัญญาลาศึกษาต่อ (สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิ าร
วิจัยและดูงาน)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย และดูงาน พ.ศ.2554
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รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

8

9

รายละเอียด
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัติ
ลาศึกษาต่อผ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กองการเจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือให้
บุคลากรที่ได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ นาไปตรวจร่างกาย
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อลงนาม
ส่งเรื่องให้ตน้ สังกัดพร้อมแจ้งให้
บุคลากร มาทาสัญญา
กองการเจ้าหน้าที่จัดทา
สัญญาลาศึกษาต่อและคาสั่ง
ลาศึกษาต่อ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อลงนามในสัญญาลาศึกษาต่อ
และคาสั่งลาศึกษาต่อ
ส่งสาเนาคาสั่งให้ตน้ สังกัด, เจ้าตัว,
กองคลัง, กองบริการการศึกษา,
งานระบบเงินเดือนฯ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วัน

ต้นสังกัด

5 วัน

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

40 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอนการขออนุมัติลาฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัตผิ ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ส่งเรื่องคืนต้นสังกัด พร้อม
แจ้งให้มาทาสัญญา
กองการเจ้าหน้าที่ จัดทา
- สัญญา
- คาสั่ง

สาเนาคาสั่งให้ต้นสังกัด, เจ้าตัว

เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. หนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรม ปฏิบัตงิ านวิจัย และดูงาน
ประเภทการลาที่จดั ทาสัญญา
1. ไปดูงานต่างประเทศ เกิน 15 วัน
2. ไปปฏิบัตงิ านต่างประเทศ ที่เข้าข่ายไปปฏิบัตงิ านวิจัยหรือฝึกอบรม
3. ฝึกอบรมภายในประเทศ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมเกิน 6 เดือน หรือได้รับเงินจากมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมเกิน 50,000 บาท

66
รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติไปฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียด
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัติ
ผ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
ส่งเรื่องให้ตน้ สังกัดพร้อม
แจ้งให้บุคลากรมาทาสัญญา
กองการเจ้าหน้าที่จัดทา
สัญญาและคาสั่ง
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อลงนามใน
สัญญาและคาสั่ง
ส่งสาเนาคาสั่งให้ตน้ สังกัด
และเจ้าตัว

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วัน

ต้นสังกัด

10-20 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

40 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ

67
ขั้นตอนการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ

บุคลากรทาหนังสือขออนุมัตขิ ยายระยะเวลาศึกษาต่อผ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กองการเจ้าหน้าที่
จัดทาคาสั่งขยายระยะเวลาศึกษาต่อ

สาเนาเรื่องและคาสั่งให้ ต้นสังกัด,
เจ้าตัว, กองคลัง, กองบริการการศึกษา
และงานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ใบแสดงผลการเรียน
หมายเหตุ
1. การขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ขอขยายได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา โดยให้เสนอเรื่องต่อ
มหาวิทยาลัยก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
2. พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ดังนี้
ระดับปริญญาโท
ไม่เกิน 4 ปี
ระดับปริญญาเอก
ไม่เกิน 6 ปี
ระดับปริญญาโท-เอก ไม่เกิน 8 ปี

68
รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5

6

รายละเอียด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

บุคลากรทาหนังสือขออนุมัติผ่าน
1 วัน
ต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
10-20 นาที
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
1 วัน
มอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กองการเจ้าหน้าที่จัดทา
40 นาที
คาสั่ง
เสนออธิการบดีเพื่อลงนามใน
1 วัน
คาสั่ง
ส่งสาเนาคาสั่งให้ตน้ สังกัด,
เจ้าตัว, กองคลัง, กองบริการ
10-20 นาที
การศึกษา, งานระบบเงินเดือน
และค่าตอบแทน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ต้นสังกัด
งานทุนฯ
งานธุรการ
งานทุนฯ
งานธุรการ

งานทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ

69
ขั้นตอนการขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงาน
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัตผิ ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาคาสั่งกลับเข้าปฏิบัติงาน
สาเนาเรื่องและคาสั่งให้ต้นสังกัด, เจ้าตัว, กองคลัง,
กองบริการการศึกษา และงานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
เอกสารทีใ่ ช้เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
1. หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ศึกษาว่าศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว

รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6

รายละเอียด
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัติผ่าน
ต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กองการเจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่ง
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อลงนามในคาสั่ง
ส่งสาเนาคาสั่งให้ตน้ สังกัด,
เจ้าตัว, กองคลัง, กองบริการ
การศึกษา, งานระบบเงินเดือนฯ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วัน

ต้นสังกัด

10-20 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

40 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ

70
ขั้นตอนการขออนุมัติรับทุนของมหาวิทยาลัย
บุคลากรยื่นใบสมัครขอรับทุนที่ผ่านความเห็นชอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัดที่กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ทุนการศึกษาต่อ พิจารณา
กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
กองการเจ้าหน้าที่จัดทาสัญญา

เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อลงนามในสัญญา

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. กรณีขอทุนประเภท ก ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันลาศึกษาต่อ และต้องมีผลสอบ
TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 580 หรือผลสอบ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 7.0
2. กรณีขอทุนประเภท ข เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันลา
ศึกษาต่อ ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 513 หรือผลสอบ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 5.5 (กลุ่มประเทศทวีปยุโรป) และต้อง
มีผลสอบ TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 510 หรือผลสอบ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 5.0 (กลุ่มนอกเหนือกลุม่ ประเทศทวีปยุโรป)
*หากขอทุนประเภท ข เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาโท-เอก สามารถยื่นขอได้ทันที
3. กรณีขอทุนประเภท ค ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันลาศึกษาต่อ และต้องมีผลสอบ
TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 510 หรือผลสอบ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 5.0 *หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรร่วม ต้องมีผลสอบ TOEFL
ไม่นอ้ ยกว่า 513 หรือผลสอบ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 5.5
หมายเหตุ
1. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารรั บ ทุ น พั ฒ นาอาจา รย์ ข อง
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
2. แบบฟอร์มสัญญารับทุน

71
รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติรับทุนของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน
ที่
1

2
3
4
5

รายละเอียด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

บุคลากรยื่นใบสมัครขอรับทุนที่
ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน
1 วัน
ต้นสังกัดที่กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้
ทุนการศึกษาต่อ พิจารณา
กองการเจ้าหน้าที่ จัดทา
1 วัน
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับทุน
กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการ
10-20 นาที
จัดทาสัญญา
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อลงนามในสัญญา
1 วัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ต้นสังกัด

งานทุนฯ
งานทุนฯ
งานทุนฯ
งานธุรการ

นางกนิษฐา
รัตนพัทธยากร
นางกนิษฐา
รัตนพัทธยากร
นางกนิษฐา
รัตนพัทธยากร

72
ขั้นตอนการขออนุมัติยืม/เบิกเงินทุนของบุคลากร
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัตผิ ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทราบ

เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ส่งเรื่องคืนต้นสังกัด
ส่งเรื่องคืนต้นสังกัดเพื่อดาเนินการต่อไป
การตรวจสอบ
1.การยืมเงินทุนหรือเบิกเงินทุนอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนหรือไม่
เอกสารทีใ่ ช้
1. หนังสือที่ได้รับอนุมัตทิ ุน, สาเนาสัญญารับทุน, สาเนาสัญญาลาศึกษาต่อ
2. กรณียมื เงินทุน แนบใบแจ้งให้ชาระค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) และเอกสารการยืมเงินตามแบบของกองคลัง
3. กรณีเบิกเงินทุน แนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการเบิกเงินตามแบบของกองคลัง

รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติยืม/เบิกเงินทุนของบุคลากร
ลาดับ
ที่

รายละเอียด

1

บุคลากรทาหนังสือขออนุมัติผ่าน
ต้นสังกัด

2

กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

3
4

เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส่งเรื่องคืนต้นสังกัด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ต้นสังกัด
10-20 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

นางกนิษฐา
รัตนพัทธยากร

73
ขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒ/ิ ปรับวุฒกิ ารศึกษา
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัตผิ ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

กรณีเพิ่มวุฒิการศึกษา
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส่งต้นเรื่องให้งานทะเบียนประวัตแิ ละ
สารสนเทศ ,สาเนาเรื่องคืนต้นสังกัด

กรณีปรับวุฒกิ ารศึกษา
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณา
เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
จัดทาคาสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
สาเนาคาสั่งส่งให้เจ้าตัว, กองคลัง,
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

วุฒกิ ารศึกษา
จากต่างประเทศ
บุคลากรกรอก
แบบฟอร์ม
Letter of Authorization
กจ 02-01-02

จัดทาหนังสือ
ตรวจสอบไปยัง
มหาวิทยาลัย
ที่บุคลากรสาเร็จ
การศึกษา
กจ 02-01-02

เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. แบบฟอร์ม Letter of Authorization กจ 02-01-02
2. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 7 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2538 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

74
รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒ/ิ ปรับวุฒกิ ารศึกษา
ขั้นตอน
ที่
1
2
3

4

5

6
7
8
9

รายละเอียด
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัติ
ผ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
กรณีเพิ่มวุฒิการศึกษา เสนอ
อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส่งต้นเรื่องให้งานทะเบียนประวัติ
และสารสนเทศและสาเนาเรื่องคืน
ต้นสังกัด
กรณีปรับวุฒิการศึกษา เสนอ
อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณา
เสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
จัดทาคาสั่งให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อลงนามในคาสั่ง
สาเนาคาสั่งส่งให้ เจ้าตัว,
กองคลัง, งานระบบเงินเดือนฯ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วัน

ต้นสังกัด

10-20 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

20 วัน

งานบริหารตาแหน่ง
และอัตรากาลัง

10-20 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอนการขออนุมัติลาติดตามคู่สมรส
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัตผิ ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส่งเรื่องคืนต้นสังกัด

กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาคาสั่ง
สาเนาคาสั่งให้ต้นสังกัด, เจ้าตัว,
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน,
กองคลัง, กองบริการการศึกษา

หมายเหตุ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการลาติดตามคู่สมรสของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
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รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติลาติดตามคู่สมรส
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียด
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัติ
ผ่านต้นสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส่งเรื่องให้ตน้ สังกัด
กองการเจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่ง
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อลงนามในสัญญาและคาสั่ง
ส่งสาเนาคาสั่งให้ตน้ สังกัด,เจ้าตัว,
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน,
กองคลัง, และกองบริการการศึกษา

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วัน

ต้นสังกัด

10-20 นาที

งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที
40 นาที

งานทุนฯ
งานทุนฯ

1 วัน

งานธุรการ

10-20 นาที

งานทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ
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งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
การจ้าง การจัดทากรอบอัตรากาลัง การเปลี่ยนตาแหน่ง การโอนย้าย การปรับอัตราเงินเดือนกรณีมี
ผลภาษาอังกฤษ และกรณีมีประสบการณ์การทางาน จัดทาบัตรประจาตัวพนักงาน และการลาออก
ของพนักงาน โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1. นางวศิณีย์ สิรบิ รรสพ ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้างานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
2. นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกิด
ตาแหน่ง บุคลากร
3. นายวรปรัชญ์
ศรีดวงคา
ตาแหน่ง บุคลากร
4. นายจงรักไทย
เปลวทอง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เพื่อให้หน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริหารตาแหน่งและ
อัตรากาลัง ได้แบ่งหน่วยย่อยออกเป็น 3 หน่วย และมีผรู้ ับผิดชอบ ดังนี้
หน่วยอัตรากาลังพนักงาน (นางวศิณยี ์ สิริบรรสพ)
1. ควบคุมกรอบอัตรา /การขอเพิ่มอัตรากาลัง /การจ้างทดแทน
2. กาหนดเลขประจาตาแหน่ง บันทึกและควบคุมเลขประจาตาแหน่ง
3. ควบคุมจัดทาวาระเพื่อพิจารณานาเข้า กบม.
4. กากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และร่วมปฏิบัติการกับทุกหน่วยงานภายในงาน
บริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ควบคุมตรวจสอบการจ้าง ของพนักงาน / ลูกจ้างชั่วคราว
6. ควบคุมกรอบอัตรากาลังและประสานงานเรื่องกรอบอัตรากาลัง
7. ควบคุมเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนตาแหน่ง
8. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและจั ด โครงการ กิ จ กรรมพิ เ ศษให้ เ ป็ น ไปตามแผน
ปฏิบัติการ
9. จัดทารายงานการปฏิบัติงานและแสดงผลประกอบการประจาเดือน
10. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
11. รายงานการปฏิ บั ติ ง านของงานบริ ห ารต าแหน่ ง ฯ/สรุ ป งานประจ าเดื อ น /
รายงาน PDCA
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สายวิชาการ (นางสาวธันยาภรณ์ เสาร์เกิด)
1. การรับสมัครงาน
- ดาเนินการรับสมัครงานสายบริการ
- ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารการสมัคร
- บันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบจัดเก็บฐานข้อมูล (Hr.up.ac.th) ในคอมพิวเตอร์
- จัดทาสรุปรายละเอียดของผู้สมัครงาน
- รายงานผลผู้สมัครงานประจาเดือน
- สรุปประกาศรับสมัครฯ ตามระยะเวลาหมดเขตรับสมัคร
- จัดเก็บใบสมัครเป็นหมวดหมู่
- สาเนาใบสมัครงานของผู้สมัครงานกรณี ยืม/ขอคัดสาเนา
- สรุปรายละเอียดผูส้ มัครงานให้หน่วยงานที่ตอ้ งการข้อมูลตามคุณสมบัติที่ระบุมา
2. การสรรหา
- จัดทา/เสนอ/รับ/ลงคุมกรอบ บันทึกข้อความอนุมัตเิ พิ่มกรอบอัตรากาลัง
- ขออนุมัตสิ อบ/สัมภาษณ์ บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
- จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขออนุ มั ติ อั ต ราก าลั ง กรณี ทดแทนอั ต ราที่ ว่ า งลง และ
ลงทะเบียนคุม
- จั ด ท าและเวี ย นแจ้ ง ประกาศรายชื่ อ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดท าคาสั่ งแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์และ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เป็นพนักงาน
- แจ้งเวียนคาสั่งไปยังต้นสังกัด ที่ขอจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ อพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
- จัดเตรียม(เอกสาร /สถานที่ /อื่น ๆ) ในการสอบ/สัมภาษณ์
- ติดต่อและนัดหมายผู้สมัครงานเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
- จัดทาแฟูมเอกสารข้อมูลผู้เข้าสอบ/สัมภาษณ์
- สรุปคะแนนและรายงานสรุปผลการคัดเลือก
- สรุป รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ กเพื่อเข้า ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัยพะเยา (กบม.)
3. การบรรจุ
- แจ้งผลการคัดเลือกไปยังผูผ้ า่ นการคัดเลือก และรับรายงานตัว
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
- รับรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลั ย และทาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
บริการและเสนอผูบ้ ริหารลงนามในสัญญา
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- ลงคุมสัญญาจ้างพนักงาน
- ทาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติพนักงาน
- ลงทะเบียนคุมคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
- เวียนแจ้งคาสั่งบรรจุและแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทา/จัดเก็บ หนังสือส่งตัวและหนังสือตอบรับการส่งตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดส่งเอกสารการบรรจุและแต่งตัง้ ให้ งานทะเบียนประวัติฯ
- จัดส่งเอกสารการบรรจุและแต่งตัง้ ให้พนักงาน
- ตรวจสอบการขออนุมัตเิ ลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงานของพนักงาน
- สรุปและติดตามผลการขออนุมัตเิ ลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงานของพนักงาน
- แจ้งผลการขออนุมัตเิ ลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงานของพนักงาน
- รายงานภาระงาน/สรุปงานประจาเดือน /รายงาน PDCA
- ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สายบริการ (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคา)
1. การรับสมัครงาน
- ดาเนินการรับสมัครงานสายบริการ
- ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารการสมัคร
- บันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบจัดเก็บฐานข้อมูล (Hr.up.ac.th) ในคอมพิวเตอร์
- จัดทาสรุปรายละเอียดของผู้สมัครงาน
- รายงานผลผู้สมัครงานประจาเดือน
- สรุปประกาศรับสมัครฯ ตามระยะเวลาหมดเขตรับสมัคร
- จัดเก็บใบสมัครเป็นหมวดหมู่
- คัดสาเนาใบสมัครงานของผู้สมัครงานกรณี ยืม/ขอคัดสาเนา
- สรุปรายละเอียดผูส้ มัครงานให้หน่วยงานที่ตอ้ งการข้อมูลตามคุณสมบัติที่ระบุมา
2. การสรรหา
- จัดทา/เสนอ/รับ/ลงคุมกรอบ บันทึกข้อความอนุมัตเิ พิ่มกรอบอัตรากาลัง
- ขออนุมัตสิ อบ/สัมภาษณ์ บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
- จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขออนุ มั ติ อั ต ราก าลั ง กรณี ทดแทนอั ต ราที่ ว่ า งลงและ
ลงทะเบียนคุม
- จั ด ท าและเวี ย นแจ้ ง ประกาศรายชื่ อ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย
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- จัดท าคาสั่ งแต่งตั้ง กรรมการสัมภาษณ์และ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เป็นพนักงาน
- แจ้งเวียนคาสั่งไปยังต้นสังกัด ที่ขอจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
- จัดเตรียม(เอกสาร /สถานที่ /อื่น ๆ) ในการสอบ/สัมภาษณ์
- ติดต่อและนัดหมายผู้สมัครงานเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
- จัดทาแฟูมเอกสารข้อมูลผู้เข้าสอบ/สัมภาษณ์
- สรุปคะแนนและรายงานสรุปผลการคัดเลือก
- สรุป รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ กเพื่อเข้า ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัยพะเยา (กบม.)
3. การบรรจุ
- แจ้งผลการคัดเลือกไปยังผูผ้ า่ นการคัดเลือก และรับรายงานตัว
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
- รับรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย และทาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
บริการ และเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
- ลงคุมสัญญาจ้างพนักงาน
- ทาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติพนักงาน
- ลงทะเบียนคุมคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
- เวียนแจ้งคาสั่งบรรจุและแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทา/จัดเก็บ หนังสือส่งตัวและหนังสือตอบรับการส่งตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดส่งเอกสารการบรรจุและแต่งตัง้ ให้ งานทะเบียนประวัติฯ
- จัดส่งเอกสารการบรรจุและแต่งตัง้ ให้พนักงาน
- ตรวจสอบการขออนุมัตเิ ลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงานของพนักงาน
- สรุปและติดตามผลการขออนุมัตเิ ลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงานของพนักงาน
- แจ้งผลการขออนุมัตเิ ลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงานของพนักงาน
- รายงานภาระงาน/สรุปงานประจาเดือน /รายงาน PDCA
- ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยบริหารตาแหน่ง (นายจงรักไทย เปลวทอง)
1. ดาเนินการโอนย้าย
- ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรุปเสนอพิจารณา
- สรุปเรื่องนาเข้า กบม.
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- จัดทาคาสั่งโอนย้าย
- เวียนแจ้งคาสั่งโอนย้าย
2. ดาเนินการขอเปลี่ยนตาแหน่ง
- ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรุปเสนอพิจารณา
- สรุปเรื่องนาเข้า กบม.
- จัดทาคาสั่งเปลี่ยนตาแหน่ง
- เวียนแจ้งคาสั่งเปลี่ยนตาแหน่ง
3. การขอปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่บัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย
- ตรวจสอบข้อมูลและหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนเพื่อสรุปเสนอพิจารณา
- สรุปเรื่องนาเข้า กบม.
- จัดทาคาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
- เวียนแจ้งคาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
4. การปรับอัตราเงินเดือนกรณีมีผลภาษาอังกฤษ
- ตรวจสอบข้อมูลและหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนเพื่อสรุปเสนอพิจารณา
- จัดทาคาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
- เวียนแจ้งคาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
5. การลาออกของพนักงาน
- ประสานกับกองคลังเพื่อทาเรื่องระงับการจ่ายเงินเดือน
- ตรวจสอบภาระ/หนี้สนิ ผูกพัน
- สรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอพิจารณาการลาออก
- จัดทาคาสั่งลาออก กรณีไม่มภี าระผูกพัน
- สรุปเรื่องให้นติ ิกรดาเนินการ กรณีมีภาระผูกพัน และติดตามผลการพิจารณาเพื่อ ทา
คาสั่งลาออก
- เวียนแจ้งคาสั่งลาออก
6. ตรวจสอบประวัติ และติดตามผลการตรวจสอบประวัติ
บันทึกข้อมูลการตรวจสอบประวัติ และรายงานผูบ้ ริหาร
7. บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย/ บัตรผู้บริหาร
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในแบบคาขอมีบัตร
- ตรวจสอบความถู ก ต้องรู ป ถ่ายเครื่องแบบพนัก งานและตัดรูป ให้พอดีกั บ ขนาดที่
กาหนด
- จัดทาบัตรพนักงานเพื่อเสนอลงนาม
- บันทึกข้อมูลการออกบัตรพนักงานในระบบ HR
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- คุมเลขทะเบียนบัตร และกาหนดอายุพนักงาน
- คุมการรับส่งบัตร
8. จัดทาประกาศรับสมัครงานพนักงาน
- ตรวจสอบการอนุมัตกิ รอบอัตรา
- สรุปข้อมูลเพื่อเสนอการขออนุมัติจัดทาประกาศ
- ประสานกั บ คณะ /กองตรวจคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ ความชั ด เจนในการก าหนด
คุณสมบัติ
- จัดทาประกาศรับสมัครงานเพื่อเสนอลงนาม
- ทาบันทึกเวียนแจ้งประกาศหน่วยงานภายใน 30 หน่วย และหน่วยงานภายนอก13
หน่วยงาน
- ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อนา ประกาศขึ้นเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย
9. จัดทาวาระเพื่อพิจารณานาเข้า กบม.
10. รายงานภาระงาน /สรุปงานประจาเดือน /รายงาน PDCA
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
ขั้นตอนการประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ
คณะ/ศูนย์/กอง
จัดทาหนังสือขออนุมัตริ ับสมัครพนักงาน

ไม่เห็นชอบ

งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
ตรวจสอบอัตรากาลัง/ภาระงาน/อัตราพึงมี

อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
งานบริหารตาแหน่งฯ จัดทาประกาศ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะ/วิทยาลัย

กอง/ศูนย์

วิทยาเขตฯ

Website /หน่วยงาน
ภายนอก
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รายละเอียดขั้นตอนการประกาศรับสมัครพนักงาน สายวิชาการ
ขั้นตอน
รายละเอียด
ที่
1
คณะ/วิทยาลัย/กอง ทาหนังสือขออนุมัติ
ขอประกาศรับสมัครพนักงาน
2
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
ตรวจสอบอัตรากาลัง /ภาระงาน /อัตรา
พึงมี
3
เสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณา
4
จัดทาประกาศรับสมัครงาน
5
6

เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาลงนาม
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะ/วิทยาลัย กอง ศูนย์ วิทยาเขตฯ
และ Website ของมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
10 นาที

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ผูป้ ระสงค์
ขอประกาศ

1 วัน

สรรหาและบรรจุฯ

1 วัน

สรรหาและบรรจุฯ

1 วัน

บริหารตาแหน่ง

1 วัน

บริหารตาแหน่ง

1 วัน

บริหารตาแหน่ง

ผู้รับผิดชอบ
ผูป้ ระสงค์
ขอประกาศ
ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด
ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด
จงรักไทย
เปลวทอง
จงรักไทย
เปลวทอง
จงรักไทย
เปลวทอง
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ขั้นตอนการรับพนักงานสายวิชาการ
กรอกแบบฟอร์มแบบแสดงความประสงค์ขอสมัครงานสาย
วิชาการ (กจ.04-01-01) พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ครบถ้วน
ไม่ผ่าน
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละความถูกต้องของเอกสาร
ผ่าน
ผู้สมัครงานชาระค่าธรรมเนียมการสมัครงานที่ กองคลัง

งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
รับเอกสารและลงทะเบียนคุม

งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง รวบรวมเอกสาร
จัดทาสรุปข้อมูลผ่านอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนาเรื่องเข้า
คณะกรรมการกลั่นกรองรายชือ่ ผู้สมัครอาจารย์ต่อไป

ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

นารายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติการบรรจุแต่งตั้งต่อไป

ก
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งานบริหารตาแหน่งฯ ทาหนังสือแจ้งผลแก่ผู้ไม่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทราบ
และแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เพื่อดาเนินการดังนี้
- รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง โดยกรอกแบบฟอร์มรายงานตัว (กจ.04-01-02)
- ทาสัญญาจ้าง โดยกรอกแบบฟอร์มสัญญาจ้าง (กจ.04-01-03)
- กรอกประวัตใิ น กม.1 โดยกรอกแบบฟอร์ม กม.1 (กจ.04-01-04)
- ทาสัญญาค้าประกันการทางานพนักงานสายวิชาการ โดยกรอกแบบฟอร์มค้าประกัน
(กจ.04-01-05)

งานบริหารตาแหน่งฯ จัดทาคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง
แจ้งหน่วยงาน

กองคลัง

กองแผนงาน

กองบริการ

ผู้ได้รับการ

การศึกษา

บรรจุแต่งตั้ง

ภายในกองการเจ้าหน้าที่
- งานระบบเงินและค่า
ตอบแทน
- งานทะเบียนประวัติ
และสารสนเทศ
- งานติดตามและ
ประเมินผล
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รายละเอียดขั้นตอนการรับพนักงานสายวิชาการ
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

8

รายละเอียด
กรอกแบบฟอร์มแบบแสดงความประสงค์
ขอสมัครเป็นพนักงานสายวิชาการ
(กจ.04-01-01)
ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของ
เอกสาร
ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครงานที่กองคลัง
รับเอกสารและลงทะเบียนคุมเอกสารสมัครงาน
จัดทาสรุปข้อมูลผ่านอธิการบดีเพื่อนาเรื่องเข้า
คณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผูส้ มัคร
อาจารย์
ผูผ้ ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สรุปรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง
งานบริหารตาแหน่งฯ ทาหนังสือแจ้งผลแก่ผู้
ไม่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตัง้ เพื่อ
ดาเนินการดังนี้
- รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง (กจ.04-01-02)
- ทาสัญญาจ้าง (กจ.04-01-03)
- กรอกประวัติใน กม.1 (กจ.04-01-04)
- ค้าประกันการทางานพนักงาน สายวิชาการ
(กจ.04-01-05)

ช่วงเวลา หน่วยงานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบ
10 นาที

ผู้รับผิดชอบ

ผูส้ มัครงาน

ผูส้ มัครงาน

สรรหาและ
บรรจุฯ
กองคลัง
สรรหาและ
บรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด
ผูส้ มัครงาน
ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

1 เดือน

สรรหาและ
บรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

5 นาที

สรรหาและ
บรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

1 สัปดาห์

สรรหาและ
บรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

30 นาที

สรรหาและ
บรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

1 นาที
5 นาที
1 นาที
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ขั้นตอน
ที่
9

10

รายละเอียด
งานบริหารตาแหน่งฯ จัดทาคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารตาแหน่งฯ เวียนแจ้งคาสั่งหน่วยงาน
ดังนี้
กองคลัง
กองแผนงาน
ผูไ้ ด้รับการบรรจุแต่งตั้ง
งานทะเบียนประวัติฯ (กองการเจ้าหน้าที่)
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
(กองการเจ้าหน้าที่)
งานติดตามและประเมินผล (กองการเจ้าหน้าที่)

ช่วงเวลา หน่วยงานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบ
สรรหาและ
1 วัน
บรรจุฯ

1 วัน

สรรหาและ
บรรจุฯ

ผู้รับผิดชอบ
ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด
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การสมัครงานสายวิชาการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. กรอกแบบฟอร์มแบบแสดงความประสงค์ขอสมั ครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม
แนบเอกสาร /หลักฐานที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จานวน 1 รูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
(4) สาเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
(5) ใบรับรองการตรวจร่างกายและใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาล
(6) สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ
(7) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ระบุ)
2. งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสาร
3. ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน ที่กองคลัง
4. งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลังรับเอกสารและลงทะเบียนคุม
5. งานบริหารตาแหน่งและอัตราก าลัง จัดท าสรุป ข้อมูลผ่ านอธิก ารบดี เพื่อนาเรื่องเข้า
คณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผูส้ มัครอาจารย์ต่อไป
6. น ารายชื่ อ ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ า
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัตกิ ารบรรจุแต่งตัง้ ต่อไป

90
การรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ขั้นตอนการดาเนินการ
กรอกเอกสารรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมแนบเอกสาร/
หลักฐานที่ลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5
ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
4
ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิว้
7
รูป
(ชุดปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา)
(4) สาเนาใบปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทุกปริญญา 2
ฉบับ
(5) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทุกปริญญา 2
ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ออกให้ไม่เกินกว่า 1 เดือน
1
ฉบับ
(7) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
4
ฉบับ
(8) อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท
4
ดวง
(9) ผลสอบภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
1
ฉบับ
กรณีท่เี คยเป็นข้าราชการ
ให้ยื่นเอกสาร 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บรรจุ (กรณีลาออกจากข้าราชการมาไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาคาสั่งลาออก
1 ฉบับ
สาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ม.1
1 ฉบับ
*** โดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสาเนาเอกสารมาด้วย
- กรณีที่เคยมีประสบการณ์ในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ให้ยื่นเอกสาร ภายใน 60 วัน
หนังสือรับรองระยะเวลาการทางาน ฉบับจริง 1 ฉบับ
เอกสารคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
1. สาเนาใบสาคัญการสมรส
4 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนคู่สมรส
4 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านคูส่ มรส
4 ฉบับ
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ขั้นตอนการสมัครงานสายบริการ
กรอกแบบแสดงความประสงค์ขอสมัครงาน
(กจ 04–01–01) พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน
ไม่ผ่าน
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละความถูกต้องของเอกสารสมัครงาน
ผ่าน
ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครงานที่ กองคลัง

งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลังรับเอกสารและลงทะเบียนคุม

งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
จัดทาสรุปข้อมูลผู้สมัครงานรายงานอธิการบดี
เพื่อพิจารณาคุณสมบัตแิ ละดาเนินการการคัดเลือกต่อไป
นารายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาดาเนินการ ขออนุมัตจิ ้างตามคุณสมบัตแิ ละวุฒกิ ารศึกษา
ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัตงิ าน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้าง
และทาสัญญาจ้างต่อไป

งานบริหารตาแหน่งฯ แจ้งให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือก เพื่อดาเนินการดังนี้
- รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัตงิ าน โดยกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวพนักงาน
(กจ 04–01–02) และแบบฟอร์มรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว (กจ 04–02–01)
- ทาสัญญาจ้าง โดยกรอกแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงาน (กจ 04–01–03) และ
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว(กจ 04–02–02)
- ทาสัญญาค้าประกันการทางาน โดยแบบฟอร์มค้าประกัน (กจ 04–01–05)

กองการเจ้าหน้าที่ส่งตัวเข้าปฏิบัตงิ านในหน่วยงานสังกัด

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
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รายละเอียดขั้นตอนการสมัครงานสายบริการ
ขั้นตอน
ที่
1

2
3
4

5

6

7

8
9

รายละเอียด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรอกแบบฟอร์มแบบแสดงความประสงค์ขอ
สมัครงาน (กจ 04–01–01) พร้อมแนบ
30 นาที สรรหาและบรรจุฯ
เอกสาร/หลักฐาน ให้ครบถ้วน
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของ
10 นาที สรรหาและบรรจุฯ
เอกสารสมัครงาน
ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครงานที่กองคลัง
10 นาที สรรหาและบรรจุฯ
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
10 นาที สรรหาและบรรจุฯ
รับเอกสารและลงทะเบียนคุม
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลังจัดทา
วันที่ 1-3
สรุปข้อมูลผู้สมัครงานรายงานอธิการบดี
ของทุก สรรหาและบรรจุฯ
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและดาเนินการ
เดือน
คัดเลือกต่อไป
นารายชื่อผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกมาดาเนินการ
ขออนุมัตจิ ้างตามคุณสมบัติและวุฒิ
การศึกษาของผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
1 สัปดาห์ สรรหาและบรรจุฯ
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจ้างและทาสัญญาจ้างต่อไป
การรายงานตัวกรอกเอกสารรายงานตัว
พนักงาน หรือลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ
1 วัน
สรรหาและบรรจุฯ
การทาสัญญาจ้างทาสัญญาจ้างพนักงาน
สายบริการ หรือลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ
ทาสัญญาค้าประกันการทางาน
กองการเจ้าหน้าที่ ส่งตัวเข้าปฏิบัติงานใน
1 วัน
สรรหาและบรรจุฯ
หน่วยงานสังกัด
ตลอดระยะ
ตรวจสอบและติดตาม
เวลาใน
สรรหาและบรรจุฯ
การปฏิบัติงานของบุลากร
สัญญาจ้าง

ผู้รับผิดชอบ
จงรักไทย เปลวทอง

จงรักไทย เปลวทอง
จงรักไทย เปลวทอง
จงรักไทย เปลวทอง

จงรักไทย เปลวทอง

วรปรัชญ์ ศรีดวงคา

วรปรัชญ์ ศรีดวงคา

วรปรัชญ์ ศรีดวงคา

วรปรัชญ์ ศรีดวงคา
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การสมัครงานสายบริการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. กรอกแบบแสดงความประสงค์ ข อสมั ค รเป็ น พนั ก งานสายบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
(ใบสมัคร) พร้อม
ให้แนบเอกสาร / หลักฐานที่ลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิว้
จานวน 1 รูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
(4) สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
สาเนาปริญญาบัตร (ทุกปริญญา) หรือ หนังสือรับรอง
อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สาเนา Transcribe (ทุกปริญญา) (เอกสารแสดงผลการเรียน) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม
จานวน 1 ฉบับ
(ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
(7) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
อย่างละ 1 ฉบับ
เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ระบุ)
2. งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสาร
3. ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน ที่กองคลัง
4. งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลังรับเอกสารและลงทะเบียนคุม
5. งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง จัดทาสรุปข้อมูลผู้สมัครงานรายงานอธิก ารบดี
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและดาเนินการการคัดเลือกต่อไป
6. มหาวิทยาลัยดาเนินการคัดเลือกบุคคล ที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม
7. กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
8. กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งบุคคลที่ได้รับการอนุมัติจ้างให้มารายงานตัว พนักงาน (กจ 04–01–
02) หรือลูกจ้างชั่วคราว (กจ 04–02–01) กับมหาวิทยาลัย พร้อมทาสัญญาพนักงาน (กจ 04–01–03)
หรือสัญญาลูกจ้างชั่วคราว (กจ 04–02–02) และการค้าประกันการทางานลูกจ้างชั่วคราว(กจ 04–01–
05) โดยมีเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ก. การรายงานตัว
- พนักงานสายบริการ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
4 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิว้
7 รูป
(ชุดปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา)
(4) สาเนาใบปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทุกปริญญา
1 ฉบับ
(5) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทุกปริญญา
1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม ออกให้ไม่เกินกว่า 1 เดือน 1 ฉบับ
(7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
4 ฉบับ
(8) อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท
4 ดวง
- กรณีที่เคยเป็นข้าราชการ ให้ยื่นเอกสาร 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บรรจุ (กรณีลาออกจาก
ข้าราชการมา ไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาคาสั่งลาออก
จานวน 1 ฉบับ
สาเนา ก.พ.7 (รับรองสาเนาเอกสารโดยเจ้าหน้าที่) หรือ ก.ม.1
จานวน 1 ฉบับ
- กรณีที่เคยมีประสบการณ์ในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ให้ยื่นเอกสาร ภายใน 60 วัน
หนังสือรับรองระยะเวลาการทางานฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีมคี ู่สมรส ให้คู่สมรสลงลายมือชื่อยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่
เอกสารคู่สมรส
1. สาเนาใบสาคัญการสมรส
4 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนคู่สมรส
4 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านคูส่ มรส
4 ฉบับ
- ลูกจ้างชั่วคราว สายบริการ
ให้แนบเอกสาร / หลักฐานที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 2 ใบ
- ผู้หญิง (เสื้อเชิต้ สีขาว สวมสูทสีดาหรือกรม)
- ผู้ชาย (สูทสีดาหรือกรม ผูกเนคไท)
(4) สาเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ (ทุกปริญญา) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สาเนาใบ Transcript (ทุกปริญญา)
อย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม
จานวน 1 ฉบับ
(ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
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(7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (ถ้ามี)
(8) หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
(9) อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 6 ดวง

ข. การทาสัญญาจ้าง
ให้แนบเอกสาร / หลักฐานที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
(1) เอกสารรายงานตัว
จานวน 1 ชุด
(2) แบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นพนักงานสายบริการ จานวน 1 ชุด
(3) สัญญาค้าประกันการทางาน พร้อมเอกสาร
จานวน 1 ชุด
(4) สาเนาขออนุมัติจา้ งพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ จานวน 1 ฉบับ
(5) เอกสารประกันสังคมและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด
9. กองการเจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด ส่งให้คณะ
หรือ บุคลากรที่ได้รับการจ้าง เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับบุคลากรเข้าทางานได้รับทราบ
10. ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

96
ขั้นตอนการตรวจสอบลายนิ้วมือ
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
จัดทาหนังสือขอตรวจสอบประวัติ

อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม

ส่งหนังสือถึง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา

หน่วยงานตารวจ ดาเนินการตรวจสอบประวัตแิ ละแจ้งผลให้มหาวิทยาลัย

งานบริหารตาแหน่งฯ แจ้งผลการตรวจสอบประวัตใิ ห้มหาวิทยาลัยทราบ
ไม่พบความผิด
เก็บเข้าแฟูมประวัติ

พบความผิด
แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

97
รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบลายนิ้วมือ
ขั้นตอน
ที่
1
2
3

4

5

รายละเอียด
เมื่อบุคคลได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย งานบริหารตาแหน่งฯทาหนังสือ
ขอตรวจสอบประวัติ
อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อโปรดลงนาม
ส่งหนังสือให้บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เพื่อไปพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ พิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดพะเยา
ดาเนินการตรวจสอบ ประวัติตามขั้นตอนของ
ราชการและแจ้งผลการตรวจสอบประวัติให้
มหาวิทยาลัย
งานบริหารตาแหน่งฯ รวบรวมและรายงานผล
ให้อธิการบดีทราบทุกรอบ (รอบละ 15 วัน)

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 วัน

บริหารตาแหน่ง

วรปรัชญ์
ศรีดวงคา

1 วัน

บริหารตาแหน่ง

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

2 วัน

บริหารตาแหน่ง

จงรักไทย
เปลวทอง

3 เดือน

พิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดพะเยา
และกองทะเบียน
ประวัติ
อาชญากรรม

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ

วรปรัชญ์
ศรีดวงคา และ
บริหารตาแหน่ง
ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

98
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจาตัว
กรอกแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจาตัว ดังนี้
- บัตรผู้บริหาร (กจ-04-03-01)
- บัตรข้าราชการผู้รับบาเหน็จบานาญ (กจ-04-03-02)

- บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย (กจ-04-03-03)
- บัตรลูกจ้างชั่วคราว (กจ-04-03-04)

กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารการขอมีบัตรประจาตัว

ดาเนินการจัดพิมพ์บัตรประจาตัวรวบรวมเอกสารฯนาเสนออธิการบดีลงนาม

ดาเนินการแจ้งผู้ขอมีบัตรประจาตัว ให้ติดต่อขอรับบัตรได้ที่กองการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดขั้นตอนการขอมีบัตรประจาตัว
ขั้นตอน
ที่

1

2
3
4

รายละเอียด
กรอกแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจาตัว
พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิว้ จานวน 2 รูป
- บัตรผู้บริหาร
- บัตรข้าราชการผูร้ ับบาเหน็จบานาญ
- บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
- บัตรลูกจ้างชั่วคราว
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการขอมีบัตรประจาตัว
ดาเนินการจัดพิมพ์บัตรประจาตัว
รวบรวมเอกสารฯนาเสนออธิการบดีลงนาม
ดาเนินการแจ้งผูข้ อมีบัตรประจาตัว
ให้ตดิ ต่อขอรับบัตรได้ที่กองการเจ้าหน้าที่

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 นาที

ผูป้ ระสงค์
ขอมีบัตร

1 วัน

บริหารตาแหน่ง

5 วัน
1 วัน

ผู้รับผิดชอบ

ผูป้ ระสงค์
ขอมีบัตร

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด
ธันยาภรณ์
บริหารตาแหน่ง
เสาร์เกิด
ธันยาภรณ์
บริหารตาแหน่ง
เสาร์เกิด

99
ขั้นตอนการโอนย้าย/เปลี่ยนตาแหน่ง
คณะ/ศูนย์/กอง จัดทาหนังสือขออนุมัติโอนย้าย/เปลี่ยนตาแหน่ง

งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
ดาเนินการเพื่อเสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลังจัดทาคาสัง่ โอนย้าย/เปลี่ยนตาแหน่ง

อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาลงนาม

งานบริหารตาแหน่งฯ แจ้งหน่วยงาน

แจ้งหน่วยงาน

กองคลัง

กองแผนงาน

กองบริการ
การศึกษา

ผู้ประสงค์โอนย้าย/
เปลี่ยนตาแหน่ง

หน่วยงานต้น
สังกัดของผู้
โอนย้าย
และหน่วยงาน
รับโอน

ภายในกองการเจ้าหน้าที่
- งานระบบเงินและ
ค่าตอบแทน
- งานทะเบียนประวัติ
และสารสนเทศ
- งานติดตามและ
ประเมินผล

100
รายละเอียดขั้นตอนการขอโอนย้าย/เปลี่ยนตาแหน่ง
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4

5

รายละเอียด
จัดทาหนังสือขออนุมัตโิ อนย้าย/เปลี่ยน
ตาแหน่ง จากหน่วยงานต้นสังกัด
ส่งเอกสาร ให้งานบริหารตาแหน่งและ
อัตรากาลัง ดาเนินการเพื่อเสนออธิการบดี/
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลังจัดทา
คาสั่ง ปรับประสบการณ์
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณา
แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 กองคลัง
5.2 กองแผนงาน
5.3 กองบริการการศึกษา
5.4 ผูไ้ ด้รับการโอนย้าย/เปลี่ยนตาแหน่ง
5.5 หน่วยงานต้นสังกัดของผูโ้ อนย้าย
5.6 หน่วยงานที่รับโอน
5.7 งานภายในกองบริการงานบุคคล
- งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
- งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
- งานติดตามและประเมินผล

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
5 นาที

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ผูป้ ระสงค์
ขอลาออก

1 วัน

บริหารตาแหน่ง

1 ชั่วโมง

บริหารตาแหน่ง

1 วัน

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ผูป้ ระสงค์
ขอลาออก
จงรักไทย
เปลวทอง

จงรักไทย
เปลวทอง
จงรักไทย
บริหารตาแหน่ง
เปลวทอง

บริหารตาแหน่ง

จงรักไทย
เปลวทอง

101
ขั้นตอนการรายงานตัวของผู้รับทุนที่จบการศึกษา
กรอกแบบฟอร์มขอรายงานตัว และขออนุมัตบิ รรจุ
แต่งตัง้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (กจ 04-01-06)

ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม /งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
ตรวจสอบ

อธิการบดี/ผู้ได้มอบหมาย พิจารณาสั่งการ

รวบรวมเพื่อรอเข้ารับการสัมภาษณ์

เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ จึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป

102
รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวของผู้รับทุนที่จบการศึกษา
ขั้นตอน
ที่
1

2
3

4

5
6

รายละเอียด
กรอกแบบฟอร์มขอรายงานตัว
และขออนุมัตบิ รรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง เสนอ
ผ่านหัวหน้าผูบ้ ังคับบัญชาชั้นต้น(หัวหน้า
สาขาวิชา/หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า)
เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขั้นไป
(คณบดี/ผู้อานวยการหรือเทียบเท่า)
- งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม
ตรวจสอบภาระหนี้สนิ สัญญาทุน ความ
ผูกพันทางสัญญา ของผู้มารายงานตัว
- งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง
ตรวจสอบอัตรากาลังปัจจุบัน ภาระงานของ
สาขาวิชาที่ผเู้ ข้ามารายงานตัวประสงค์จะเข้า
ปฏิบัติงาน
เสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาสั่งการ /รวบรวมเพื่อรอเข้ารับการ
สัมภาษณ์
เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ จึงจะได้รับการบรรจุ
แต่งตัง้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผูป้ ระสงค์
ขอรายงานตัว

ผูป้ ระสงค์
ขอรายงานตัว

1 วัน

สรรหาและบรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

1 วัน

สรรหาและบรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

1 วัน

สรรหาและบรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

1 วัน

สรรหาและบรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

1 เดือน

สรรหาและบรรจุฯ

ธันยาภรณ์
เสาร์เกิด

10 นาที

103
ขั้นตอนการขอลาออก
กรอกแบบฟอร์มการลาออก
- พนักงานมหาวิทยาลัย (กจ 04-05-01)
- ลูกจ้างชั่วคราว (กจ 04-05-02)

ผู้บังคับบัญชาขัน้ ต้น
(หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน)

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
(คณบดี/ผู้อานวยการ)
ไม่ผ่าน (กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง
เพื่อชาระหนี้สนิ ผูกพัน)
งานบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง ประสานงานการตรวจสอบภาระผูกพัน/หนี้สนิ
จากหน่วยงานดังนี้
1. กองคลัง
2. กองบริการงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบภาระผูกพัน/
3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หนี้สนิ
ผ่าน
งานบริหารตาแหน่งฯ จัดทาหนังสือขออนุมัตลิ าออก/คาสั่งอนุญาตให้ลาออก
อธิการบดี/ผู้ได้มอบหมายพิจารณาอนุมัต/ิ ลงนาม
แจ้งหน่วยงาน

กองคลัง

กองแผนงาน

กองบริการ
การศึกษา
หน่วยงานของ
ผู้ลาออก

ผู้ลาออก

ภายในกองการเจ้าหน้าที่
- งานระบบเงินและค่า
ตอบแทน
- งานทะเบียนประวัติ
และสารสนเทศ
- งานสวัสดิการ
บุคลากร
- งานติดตามและประเมินผล

104
รายละเอียดขั้นตอนการลาออก
ขั้นตอน
ที่
1
2
3

4

5

รายละเอียด
กรอกแบบฟอร์มหนังสือลาออกจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว
เสนอผ่านหัวหน้าผูบ้ ังคับบัญชาชั้นต้น(หัวหน้า
สาขาวิชา/หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า)
เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขั้นไป(คณบดี/
ผูอ้ านวยการหรือเทียบเท่า)
คณะ/หน่วยงาน ส่งเอกสารให้งานบริหาร
ตาแหน่งฯ เพื่อประสานงานการตรวจสอบภาระ
ผูกพัน/หนี้สิน กับหน่วยงาน ดังนี้
4.1 งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ เพื่อ
ตรวจสอบประวัติเบือ้ งต้น ,การประเมินทดลอง
การปฏิบัติงาน ,สิทธิการรับบาเหน็จบานาญ
4.2 งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อ
ตรวจสอบภาระผูกพันในเรื่องทุนการศึกษาต่อ
การฝึกอบรม การดูงาน
4.3 งานนิติการ เพื่อตรวจสอบกรณีถูกกล่าวหา
ในเรื่องทางวินัย
4.4 กองคลัง เพื่อตรวจสอบยอดเงินยืมจาก
มหาวิทยาลัยคงค้าง เช่น หนีค้ ้างจ่าย ค่าน้า ค่า
ไฟ เงินยืมไปราชการ งานวิจัย
4.5 กองบริการงานวิจัยฯ เพื่อตรวจสอบ
งานวิจัยคงค้าง และหนี้เงินยืมจากการทาวิจัย
4.6 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง และหนีค้ ่าปรับหนังสือ
กรณีมีภาระผูกพัน หนีส้ ิน
หน่วยบริหารตาแหน่งทาหนังสือแจ้งภาระหนี้สนิ
แก่ผู้บังคับบัญชาผู้ประสงค์ลาออกและผู้
ประสงค์ลาออก ต่อไป

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ผูป้ ระสงค์
ขอลาออก

ผูป้ ระสงค์
ขอลาออก

1 ชั่วโมง

ต้นสังกัด

ต้นสังกัด

1 ชั่วโมง

ต้นสังกัด

ต้นสังกัด

5 วัน

บริหารตาแหน่ง

จงรักไทย
เปลวทอง

1 วัน

บริหารตาแหน่ง

จงรักไทย
เปลวทอง

5 นาที

ผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอน
ที่
6

7

รายละเอียด
กรณีไม่มภี าระผูกพัน หนีส้ ิน
หน่วยบริหารตาแหน่ง ทาหนังสือขออนุมัตใิ ห้
ลาออกและคาสั่งลาออก
หน่วยบริหารตาแหน่งแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ดังนี้
5.1 กองคลัง
5.2 กองแผนงาน
5.3 กองบริการการศึกษา
5.4 ผูล้ าออก
5.5 หน่วยงานต้นสังกัดของผูล้ าออก
5.6 งานภายในกองการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
- งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
- งานสวัสดิการบุคลากร
- งานติดตามและประเมินผล

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

2 วัน

บริหารตาแหน่ง

จงรักไทย
เปลวทอง

1 วัน

บริหารตาแหน่ง

จงรักไทย
เปลวทอง

ผู้รับผิดชอบ
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งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงาน ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆตามสิทธิ
ที่บุค ลากรมหาวิท ยาลั ยพะเยาพึงได้รับ รวมทั้งให้คาปรึก ษาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ย วกั บ
ประเด็ น ด้ า นเงิน เดื อนและค่ า ตอบแทน โดยการด าเนิ น งานดัง กล่ าวเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยากาหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1. นายณัฐวุฒิ สมยาโรน ตาแหน่ง หัวหน้างานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
2. นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
ตาแหน่ง บุคลากร
3. นางสาวเสาวลั กษณ์ กาติน
ตาแหน่ง บุคลากร
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย คือ
หน่วยเงินเดือน (นายณัฐวุฒิ สมยาโรน)
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาบัญชีอัตราเงินเดือนของ ผู้บริหาร พนั กงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ผูม้ ีความรูค้ วามสามารถพิเศษ และผูท้ รงคุณวุฒิ
2. เลื่อ นขั้ นเงิ นเดือ นประจ าปี ใ ห้ กั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย พนัก งานราชการ และ
ผูม้ ีความรูค้ วามสามารถพิเศษ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนให้กับบุคลากรตามนโยบายของรัฐบาล
4. ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน
5. จัดทาสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินเดือนบุคลากรประจาเดือน / ประจาปีงบประมาณ
จัดทาประมาณการงบประมาณรายจ่ายบุคลากรประจาปีงบประมาณ
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยค่าตอบแทน (นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า)
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จั ด ท าประกาศและค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนต่ า ง ๆ ที่
นอกเหนือจากเงินเดือน
2. จัด ท าบัญ ชีร ายละเอี ย ดผู้มี สิท ธิไ ด้รั บ เงิน ประจ าต าแหน่ งบริห ารและเงิน ประจ า
ตาแหน่งทางวิชาการ
3. จัดท าบัญชีรายละเอีย ดผู้ที่ มีสิท ธิไ ด้รับเงินเพิ่มสาหรับ ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผูป้ ฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
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4. จัดทาบัญชีรายละเอียดผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับศพ
5. จัดทาบัญชีรายละเอียดผูท้ ี่มสี ิทธิได้รับเงินเพิ่มวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
6. จัดทาบัญชีรายละเอียดผูท้ ี่มสี ิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
7. จัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายค่าที่พักสาหรับผูท้ รงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ
8. จัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
9. จั ด ท าบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดส าหรั บ ข้ า ราชการระดั บ 8 ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เงิ น ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ และบริหาร เพื่อทาการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
10. จัดทาสรุปงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนประจาเดือน
11. การจ้างผูท้ รงคุณวุฒิ ผูม้ ีความรูค้ วามสามารถพิเศษ และผูเ้ กษียณอายุราชการ
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยบริการสิทธิประโยชน์ (นางสาวเสาวลักษณ์ กาติน )
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างผู้บริหาร ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และพนักงานราชการ
2. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข องผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถพิเศษและพนักงานราชการ
3. จัดทาหนังสือรับรองและหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้ยืมเงินกับธนาคารต่าง ๆ
4. จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน ของงานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารภายในงานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
ขั้นตอนการดาเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจาปี
หน่วยงานสรุปข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา
1. อัตราที่ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน
2. เงินเดือนปัจจุบัน
3. สรุปวันลาประจาปี
4. สรุปข้อมูลการลาศึกษาต่อ (ไป-กลับ)
5. สรุปข้อมูลการเลื่อนขั้นย้อนหลัง 3 ปี

งานระบบเงินเดือนฯ เวียนแจ้งหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงาน ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

คณะกรรมการของหน่วยงาน
ดาเนินการพิจารณาขัน้ เงินเดือน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

สาเนาคาสั่งแจ้ง
พนักงานทุกคน

สาเนาคาสั่งให้กองคลัง
เพือ่ ดาเนินการเบิกจ่าย

สาเนาคาสั่งให้
งานทะเบียนประวัติ

งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการจัดทาคาสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน / งดเลื่อนขั้นเงินเดือน

หน่วยงานส่งผลการพิจารณา
มาที่งานระบบเงินเดือนฯ
(เป็นเรื่องปกปิด)

งานระบบเงินเดือนฯ รวบรวมผลการ
พิจารณานาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

หมายเหตุ
1. กรณีมกี ารปรับวุฒิ ปรับประสบการณ์ย้อนหลัง ภายในปีงบประมาณที่มี
การพิจารณาขั้นเงินเดือน
2. งานระบบเงินเดือนฯ จะดาเนินการจัดทาคาสั่งแก้ไขคาสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือน
หรือ งดเลื่อนขั้นเงินเดือน ย้อนหลัง (เฉพาะราย)
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รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจาปี
ขั้นตอน
ที่
1

2

3
4
5
6

7

รายละเอียด
งานระบบเงินเดือนฯ เวียนแจ้งหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงาน ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงานสรุปข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา
1. อัตราที่ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน
2. เงินเดือนปัจจุบัน
3. สรุปวันลาประจาปี
4. สรุปข้อมูลการลาศึกษาต่อ (ไป-กลับ)
5. สรุปข้อมูลการเลื่อนขั้นย้อนหลัง 3 ปี
คณะกรรมการของหน่วยงานดาเนินการ
พิจารณาขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หน่วยงานส่งผลการพิจารณา
มาที่งานระบบเงินเดือนฯ (เป็นเรื่องปกปิด)
งานระบบเงินเดือนรวบรวมผลการ
พิจารณานาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
งานระบบเงินเดือน ดาเนินการจัดทาคาสั่ง
เลื่อนขัน้ เงินเดือน /งดเลื่อนขั้นเงินเดือน
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการแจ้งเวียน
คาสั่งให้ 1. กองคลัง
2. งานทะเบียนประวัติฯ
3. พนักงานทุกคน

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ช่วงเดือน
สิงหาคม

หน่วยบริการ
สิทธิฯ

เสาวลักษณ์

ช่วงเดือน
สิงหาคม

ต้นสังกัด

เจ้าหน้าที่บุคคล
ประจาหน่วยงาน

ช่วงเดือน
กันยายน

ต้นสังกัด

คณะกรรมการ
ของหน่วยงาน

ช่วงเดือน
กันยายน

ต้นสังกัด

ช่วงเดือน
กันยายน

งานระบบ
เงินเดือน

ช่วงเดือน
ตุลาคม

หน่วย
เงินเดือน

ณัฐวุฒิ

ช่วงเดือน
ตุลาคม

หน่วยบริการ
สิทธิฯ

เสาวลักษณ์

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บุคคล
ประจาหน่วยงาน
1. ณัฐวุฒิ
2. พัฒนพงศ์
3. เสาวลักษณ์
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ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
งานระบบเงินเดือนฯ เวียนแจ้งแนวทางการ
ประเมิน ผลการปฏิบัตงิ านพนักงานราชการ
พร้อมแนบแบบฟอร์มการประเมิน ให้หน่วยงาน

หน่วยงาน ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
(วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม)

หน่วยงาน รวบรวมผลการประเมิน
ครัง้ ที่ 1 ของพนักงานราชการในสังกัดไว้

หน่วยงาน ดาเนินการประเมิน
ผลการปฏิบัตงิ านพนักงานราชการ ครัง้ ที่ 2
(วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน)

หน่วยงาน รวบรวมผลการประเมิน
ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องต่อให้
งานระบบเงินเดือนฯ
งานระบบเงินเดือนฯ รวบรวมผลการประเมิน
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
พนักงานราชการ

งานระบบเงินเดือนฯ นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ
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รายละเอียดขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ขั้นตอน
ที่
1

2

3

4

5

6

7

รายละเอียด
งานระบบเงินเดือนฯ เวียนแจ้งแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการ ครั้งที่ 1 พร้อมแนบแบบฟอร์ม
การประเมิน ให้หน่วยงาน
หน่วยงาน ดาเนินการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม)
กองการเจ้าหน้าที่ เวียนแจ้งแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการ ครั้งที่ 2 พร้อมแนบแบบฟอร์ม
การประเมิน ให้หน่วยงาน
หน่วยงาน ดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครัง้ ที่ 2
(1 เมษายน ถึง 30กันยายน)
หน่วยงาน รวบรวมผลการประเมิน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ส่งให้กองการ
เจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องต่อให้งาน
ระบบเงินเดือนฯ
งานระบบเงินเดือนฯ รวบรวมผลการ
ประเมิน เพื่อประกอบ การพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

หน่วยบริการสิทธิฯ

เสาวลักษณ์

ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์
ถึงมีนาคม

หน่วยงานที่มี
พนักงานราชการ
สังกัดอยู่

คณะกรรมการ
ประจา
หน่วยงาน

1 วัน

หน่วยบริการสิทธิฯ

เสาวลักษณ์

ช่วงเดือน
สิงหาคม
ถึงกันยายน

หน่วยงานที่มี
พนักงานราชการ
สังกัดอยู่
หน่วยงานที่มี
พนักงานราชการ
สังกัดอยู่

คณะกรรมการ
ประจา
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
บุคคลประจา
หน่วยงาน

ตามขั้นตอน
ของ
งานธุรการ

งานธุรการ

งานธุรการ

ภายในเดือน
กันยายน

หน่วยเงินเดือน

ณัฐวุฒิ

ไม่เกินวันที่
15 กันยายน

112
ขั้นตอนการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการประจาปี

งานระบบเงินเดือนฯ เวียนแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการพร้อมแนบ
แบบฟอร์ม ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีพนักงานราชการ
สังกัดอยู่

หน่วยงานสรุปข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. อัตราที่ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน
2. เงินเดือนปัจจุบัน
3. สรุปวันลาประจาปี

คณะกรรมการของหน่วยงานดาเนินการ
พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หน่วยงานส่งผลการพิจารณา
มาที่งานระบบเงินเดือนฯ
(เป็นเรื่องปกปิด)

สาเนาคาสั่งแจ้ง
พนักงานราชการ
เป็นรายบุคคล

สาเนาคาสั่งส่งให้
สานักงาน ก.พ.

งานระบบเงินเดือนฯ รวบรวมผลการ
พิจารณานาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการจัดทา
คาสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือน
สาเนาคาสั่งให้กองคลัง
เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย

สาเนาคาสั่งให้
งานทะเบียนประวัติ
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รายละเอียดขั้นตอนการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการประจาปี
ขั้นตอน
ที่

1

2

3

4

5
6

7

รายละเอียด
งานระบบเงินเดือนฯ เวียนแจ้ง
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเพิ่ม
ค่าตอบแทนพนักงานราชการพร้อม
แนบแบบฟอร์ม ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มพี นักงานราชการสังกัดอยู่
หน่วยงานสรุปข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา
1. อัตราที่ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน
2. เงินเดือนปัจจุบัน
3. สรุปวันลาประจาปี
คณะกรรมการของหน่วยงาน
ดาเนินการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หน่วยงานส่งผลการพิจารณา
มาที่งานระบบเงินเดือนฯ
(เป็นเรื่องปกปิด)
งานระบบเงินเดือนฯ รวบรวมผลการ
พิจารณานาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการจัดทา
คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการแจ้ง
เวียนคาสั่งให้
1. กองคลัง
2. งานทะเบียนประวัติฯ
3. พนักงานราชการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเดือน
สิงหาคม

หน่วยบริการ
สิทธิฯ

เสาวลักษณ์

ช่วงเดือน
สิงหาคม
ถึงกันยายน

หน่วยงานที่มี
พนักงาน
ราชการ
สังกัดอยู่

เจ้าหน้าที่
บุคคลประจา
หน่วยงาน

ช่วงเดือน
กันยายน

ช่วงเดือน
กันยายน

หน่วยงานที่มี
พนักงาน
ราชการ
สังกัดอยู่
หน่วยงานที่มี
พนักงาน
ราชการ
สังกัดอยู่

คณะกรรมการ
ของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
บุคคลประจา
หน่วยงาน

ช่วงเดือน
กันยายน

งานระบบ
เงินเดือน

1. ณัฐวุฒิ
2. พัฒนพงศ์
3. เสาวลักษณ์

ช่วงเดือน
ตุลาคม

งานระบบ
เงินเดือน

ณัฐวุฒิ

1 วัน

หน่วยบริการ
สิทธิฯ

เสาวลักษณ์

114
ขั้นตอนการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามนโยบายรัฐบาล
การปรับอัตราเงินเดือน
ตามนโยบายรัฐบาล

กระทรวงการคลัง เวียนแจ้งมาที่
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ลงรับเอกสาร
ส่งมาที่กองการเจ้าหน้าที่
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
ประมาณการงบประมาณ
ที่จะใช้ในการปรับอัตราเงินเดือน

อนุมัติ

กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องต่อให้
งานระบบเงินเดือนฯ

งานระบบเงินเดือนฯ เสนอเรื่องถึง
อธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัตใิ ห้ปรับอัตราเงินเดือน

งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
จัดทาคาสั่งปรับอัตราเงินเดือน

งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
แจ้งเวียนคาสั่งให้
1. กองคลัง
2. งานทะเบียนประวัตฯิ
3. บุคลากร

ไม่อนุมัติ

งานระบบเงินเดือนฯ
รวบรวมเพื่อประกอบ
การพิจารณาในครั้ง
ต่อไป
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รายละเอียดขั้นตอนการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามนโยบายรัฐบาล
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4

5

6

7

8

รายละเอียด

ช่วงเวลา
หน่วยงานที่
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ตามขั้นตอนของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง เวียนแจ้ง
มายังมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงรับ
ตามขั้นตอนของ
เอกสาร และส่งมาที่กองการ
กองกลาง
เจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องต่อให้ ตามขั้นตอนของ
งานระบบเงินเดือนฯ
งานธุรการ
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
ประมาณการงบประมาณที่จะใช้
1-3 วัน
ในการปรับอัตราเงินเดือน
งานระบบเงินเดือนฯ เสนอเรื่อง
ถึงอธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณา
1-3 วัน
อนุมัตใิ ห้ปรับอัตราเงินเดือน
กรณีอนุมัติ งานระบบเงินเดือนฯ
ดาเนินการจัดทาคาสั่งปรับอัตรา
1–3 วัน
เงินเดือน
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
แจ้งเวียนคาสั่งให้
1. กองคลัง
1 วัน
2. งานทะเบียนประวัติฯ
3. บุคลากร
กรณีไม่อนุมัติ
งานระบบเงินเดือนรวบรวม
ตามขั้นตอนของ
เพื่อประกอบการพิจารณา
มหาวิทยาลัย
ในครั้งต่อไป

กองกลาง

กองกลาง

งานธุรการ

งานธุรการ

หน่วยเงินเดือน

ณัฐวุฒิ

หน่วยเงินเดือน

ณัฐวุฒิ

หน่วยเงินเดือน

ณัฐวุฒิ

หน่วยบริการสิทธิฯ เสาวลักษณ์

หน่วยเงินเดือน

ณัฐวุฒิ
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ขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

พนักงานที่จะขอรับ พ.ต.ส. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ และมีคุณลักษณะตรงตามลักษณะ
กลุ่มงานที่ พ.ต.ส. กาหนด

พนักงานที่มสี ิทธิได้รับ พ.ต.ส. ตามเกณฑ์
ส่งเอกสารที่สานักงานคณะ

อนุมัติ

สานักงานคณะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเอกสาร
และทาบันทึกขออนุมัติ พ.ต.ส. พร้อมจัดกลุ่ม
ตามลักษณะงาน
ผ่าน คณบดีลงนาม เรียนอธิการบดี ส่งผ่านมาที่กอง
การเจ้าหน้าที่ งานระบบเงินเดือนฯ

งานระบบเงินเดือนฯดาเนินการจัดทาคาสั่งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้รับเงิน พ.ต.ส.
ตามลักษณะกลุ่มงาน

สาเนาคาสั่งให้กองคลัง
เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
สาเนาคาสั่งให้คณะ
จัดเก็บ และแจ้งให้
บุคลากรทราบ

ไม่อนุมัติ

สานักงานคณะจัดทา
สรุปวันลาของผู้มีสิทธิ
ได้รับ พ.ต.ส.
ส่งกองการเจ้าหน้าที่
งานระบบเงินเดือน
และค่าตอบแทน
(ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

งานระบบเงินเดือนฯ รวบรวมสรุป
วันลาส่งกองคลังทุกเดือนเพื่อเป็น
เอกสารประกอบ การเบิกจ่าย

117
รายละเอียดขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ขั้นตอน
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

รายละเอียด
พนักงานที่มีสทิ ธิได้รับ พ.ต.ส. ตาม
เกณฑ์ ส่งเอกสารที่สานักงานคณะ
สานักงานคณะดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเอกสาร และทาบันทึกขออนุมัติ
พ.ต.ส. พร้อมจัดกลุ่มตามลักษณะงาน
ส่งผ่านมาที่กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเอการต่อให้งาน
ระบบเงินเดือนฯ
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเสนอ
อธิการบดี / ผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
งานระบบเงินเดือนฯจัดทาคาสั่งให้
พนักงานได้รับเงิน พ.ต.ส. ตามลักษณะ
กลุ่มงาน
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการแจ้งเวียน
คาสั่งให้ 1. กองคลัง
2. งานทะเบียนประวัติฯ
3. หน่วยงาน
สานักงานคณะจัดทาสรุปวันลาของผูม้ ี
สิทธิได้รับ พ.ต.ส. ส่งกองการเจ้า หน้าที่
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบ แทน
(ทุกวันที่ 5 ของเดือน)
กองการเจ้าหน้าที่ งานระบบเงินเดือนฯ
รวบรวมสรุปวันลาส่งกองคลังทุกเดือน
เพื่อเป็นเอกสารประกอบ การเบิกจ่าย

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ตามขั้นตอน
ต้นสังกัด
เจ้าหน้าที่บุคคล
ของหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย ประจาหน่วยงาน
ตามขั้นตอน
ต้นสังกัด
เจ้าหน้าที่บุคคล
ของหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย ประจาหน่วยงาน
ตามขัน้ ตอนของ
งานธุรการ

งานธุรการ

งานธุรการ

1 – 2 วัน

หน่วย
ค่าตอบแทน

พัฒนพงศ์

1 – 2 วัน

หน่วย
ค่าตอบแทน

พัฒนพงศ์

1 วัน

หน่วยบริการ
สิทธิฯ

เสาวลักษณ์

ไม่เกินวันที่ 5
ของทุกเดือน

หน่วยงานต้น
สังกัดที่มี
เจ้าหน้าที่บุคคล
พนักงานได้รับ ประจาหน่วยงาน
พ.ต.ส.

ไม่เกินวันที่ 10
ของทุกเดือน

หน่วย
ค่าตอบแทน

พัฒนพงศ์
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ขั้นตอนการขออัตราค่าตอบแทนสาหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ท่ปี ฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตงิ านในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้องปฏิบัตกิ ารสาขากายวิภาคศาสตร์ มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทน
สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับศพ

อนุมัติ

สานักงานคณะดาเนินการตรวจสอบ และทาบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับศพ
ผ่านคณบดีลงนาม เรียนอธิการบดี
ส่งผ่านมาที่กองการเจ้าหน้าที่ งานระบบเงินเดือนฯ
(อาจารย์ 3,000 บาท/เดือน ,เจ้าหน้าที่ 1,500 บาท/เดือน)
งานระบบเงินเดือนฯ จัดทาคาสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ได้รับค่าตอบแทนฯตามที่สานักงานคณะทาบันทึกขออนุมัติ

สาเนาคาสั่งให้กองคลัง
เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
สาเนาคาสั่งให้
สานักงานคณะจัดเก็บ
งานระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน รวบรวมส่งกอง
คลังทุกเดือน เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
(ทุกวันที่ 10 ของเดือน)

ไม่อนุมัติ

งานระบบเงินเดือนฯ
จัดทาสรุปพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ที่มีสทิ ธิ์ได้รับค่าตอบแทนฯ
(สถานะปกติ
หรือลาศึกษาต่อ)
ของแต่ละเดือน
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รายละเอียดและขั้นตอนการขออัตราค่าตอบแทนสาหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
ขั้นตอน
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

รายละเอียด

ช่วงเวลา
หน่วยงานที่
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ รับผิดชอบ
ตามขั้นตอน
ต้นสังกัด
เจ้าหน้าที่บุคคล
ของ
คณะ/วิทยาลัย ประจาหน่วยงาน
หน่วยงาน

พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่มสี ิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
ตามเกณฑ์ ส่งเอกสารที่สานักงานคณะ
สานักงานคณะ ดาเนินการตรวจสอบ
ตามขั้นตอน
ข้อมูลเอกสาร และทาบันทึกขออนุมัติ
ต้นสังกัด
เจ้าหน้าที่บุคคล
ของ
เบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
คณะ/วิทยาลัย ประจาหน่วยงาน
หน่วยงาน
ส่งผ่านมาทีก่ องการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเอกสารต่อให้
ตามขัน้ ตอน
งานธุรการ งานธุรการ
ของงานธุรการ
งานระบบเงินเดือนฯ
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติพร้อมเสนออธิการบดี /
หน่วย
1 – 2 วัน
พัฒนพงศ์
ผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
ค่าตอบแทน
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
งานระบบเงินเดือนฯ จัดทาคาสั่งให้
หน่วย
พนักงานได้รับเงิน ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
30 นาที
พัฒนพงศ์
ค่าตอบแทน
เกี่ยวกับศพ
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการแจ้งเวียน
คาสั่งให้ 1. กองคลัง
หน่วยบริการ
1 วัน
เสาวลักษณ์
2. งานทะเบียนประวัติฯ
สิทธิฯ
3. หน่วยงาน
งานระบบเงินเดือนฯ จัดทาสรุปพนักงาน
ไม่เกินวันที่ 5
หน่วย
และเจ้าหน้าที่ ที่มสี ิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนฯ
พัฒนพงศ์
ของทุกเดือน ค่าตอบแทน
(ทุกวันที่ 5 ของเดือน)
งานระบบเงินเดือนฯ รวบรวมสรุป ส่งกอง ไม่เกินวันที่
หน่วย
คลังทุกเดือน เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
10 ของทุก
พัฒนพงศ์
ค่าตอบแทน
การเบิกจ่าย
เดือน
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ขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มค่าวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะขอรับเงินเพิ่มค่าวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
จะต้องเป็นอาจารย์ จบปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทางวิศวกรรมศาสตร์
สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา และมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ที่มีสทิ ธิ์ได้รับเงินเพิ่มฯ ตามประกาศฯ
ส่งเอกสารใบประกอบวิชาชีพ และสาเนาวุฒกิ ารศึกษาที่จบทุกปริญญา
ที่สานักงานคณะ

อนุมัติ

สานักงานคณะดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
และทาบันทึกขออนุมัติเบิกค่าวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านคณบดีลงนาม เรียนอธิการบดี
ส่งผ่านมาที่กองการเจ้าหน้าที่ งานระบบเงินเดือนฯ
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ดาเนินการ
จัดทาคาสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ได้รับเงินเพิ่มฯตามที่สานักงานคณะ
ทาบันทึกขออนุมัติ

ไม่อนุมัติ

กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาสรุป
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสทิ ธิ์
ได้รับเงินเพิ่มฯ
(สถานะปกติ หรือลาศึกษาต่อ)

สาเนาคาสั่งให้กองคลัง
เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
สาเนาคาสั่ง
ให้สานักงานคณะจัดเก็บ
และแจ้งให้บุคลากรทราบ

กองการเจ้าหน้าที่ งานระบบเงินเดือนฯ
รวบรวมส่งกองคลังทุกเดือน
เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
การเบิกจ่าย (ทุกวันที่ 10 ของเดือน)
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รายละเอียดขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอน
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

ช่วงเวลา
หน่วยงานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบ
พนักงานที่มีสทิ ธิได้รับ ค่าตอบแทน
ตามขั้นตอน
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ ส่ง
ของ
คณะ/วิทยาลัย
เอกสารที่สานักงานคณะ
หน่วยงาน
สานักงานคณะ ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเอกสาร และทาบันทึกขออนุมัติ
1 วัน
คณะ/วิทยาลัย
เบิกเงินค่าวิชาชีพฯ ส่งผ่านมาที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเอกสารต่อให้งาน
หน่วย
10 – 15 นาที
ระบบเงินเดือนฯ
ค่าตอบแทน
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเสนอ
หน่วย
1 – 2 วัน
อธิการบดี / ผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
ค่าตอบแทน
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
งานระบบเงินเดือนฯ จัดทาคาสั่งให้
หน่วย
พนักงานได้รับเงิน ค่าวิชาชีพ
30 นาที
ค่าตอบแทน
วิศวกรรมศาสตร์
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการแจ้ง
เวียนคาสั่งให้ 1. กองคลัง
หน่วยบริการ
1 วัน
2. งานทะเบียนประวัติฯ
สิทธิประโยชน์
3. หน่วยงาน
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
ไม่เกินวันที่ 5
หน่วย
จัดทาสรุปพนักงานที่มีสทิ ธิ์ได้รับเงิน
ของทุกเดือน ค่าตอบแทน
เพิ่มฯ (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)
งานระบบเงินเดือนฯ รวบรวมสรุปส่ง
ไม่เกินวันที่
หน่วย
กองคลังทุกเดือนเพื่อเป็นเอกสาร
10 ของทุก
ค่าตอบแทน
ประกอบ การเบิกจ่าย
เดือน
รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีบ่ ุคคล
ประจาคณะ/
วิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บุคคล
ประจาคณะ/
วิทยาลัย
พัฒนพงศ์

พัฒนพงศ์

พัฒนพงศ์

เสาวลักษณ์

พัฒนพงศ์

พัฒนพงศ์
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ขั้นตอนการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
และมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ที่มีสทิ ธิ์ได้รับเงินเพิ่มฯ ตามประกาศฯ
ส่งเอกสารใบประกอบวิชาชีพ สาเนาคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง ภาระงาน
ที่สานักงานคณะ

สานักงานคณะ ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
และทาบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพิเศษ
ผ่านคณบดีลงนาม เรียนอธิการบดี
ส่งผ่านมาที่กองการเจ้าหน้าที่ งานระบบเงินเดือนฯ

อนุมัติ

งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ดาเนินการ
จัดทาคาสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ
ตามที่สานักงานคณะ ทาบันทึกขออนุมัติ

ไม่อนุมัติ

กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาสรุป
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสทิ ธิ์
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
(สถานะปกติ หรือลาศึกษาต่อ)

สาเนาคาสั่งให้กองคลัง
เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
สาเนาคาสั่ง
ให้สานักงานคณะ จัดเก็บ
และแจ้งให้บุคลากรทราบ

กองการเจ้าหน้าที่ งานระบบเงินเดือนฯ
รวบรวมส่งกองคลังทุกเดือน
เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
การเบิกจ่าย (ทุกวันที่ 10 ของเดือน)
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รายละเอียดขั้นตอนการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
ขั้นตอน
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

รายละเอียด

ช่วงเวลา
หน่วยงานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบ
ตามขั้นตอน
ของ
คณะ/วิทยาลัย
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานที่มีสทิ ธิได้รับ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่บุคคล
พิเศษฯ ตามเกณฑ์ ส่งเอกสารที่
ประจาคณะ/
สานักงานคณะ
วิทยาลัย
สานักงานคณะ ดาเนินการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่บุคคล
ข้อมูลเอกสาร และทาบันทึกขออนุมัติ
1 วัน
คณะ/วิทยาลัย
ประจาคณะ/
เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ ส่งผ่านมาที่
วิทยาลัย
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเอกสารต่อให้งาน
หน่วย
10 – 15 นาที
พัฒนพงศ์
ระบบเงินเดือนฯ
ค่าตอบแทน
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเสนอ
หน่วย
1 – 2 วัน
พัฒนพงศ์
อธิการบดี / ผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
ค่าตอบแทน
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
งานระบบเงินเดือนฯ จัดทาคาสั่งให้
หน่วย
30 นาที
พัฒนพงศ์
พนักงานได้รับเงิน ค่าตอบแทนพิเศษฯ
ค่าตอบแทน
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการแจ้ง
เวียนคาสั่งให้ 1. กองคลัง
หน่วยบริการ
1 วัน
เสาวลักษณ์
2. งานทะเบียนประวัติฯ
สิทธิประโยชน์
3. หน่วยงาน
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
ไม่เกินวันที่ 5
หน่วย
จัดทาสรุปพนักงานที่มีสทิ ธิ์ได้รับเงิน
พัฒนพงศ์
ของทุกเดือน ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนฯ (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)
งานระบบเงินเดือนฯ รวบรวมสรุปส่ง
ไม่เกินวันที่
หน่วย
กองคลังทุกเดือนเพื่อเป็นเอกสาร
10 ของทุก
พัฒนพงศ์
ค่าตอบแทน
ประกอบ การเบิกจ่าย
เดือน

124
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการในตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานทะเบียนประวัตฯิ ส่งสาเนาคาสั่งผูไ้ ด้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ให้ งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน จัดทาบันทึกข้อความเบิก จ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ ตามอัตราที่กาหนดไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
จัดทาเอกสารทางการเงิน เพื่อเบิก จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
และให้ผู้ได้รับค่าตอบแทน ลงชือ่ ในใบสาคัญรับเงิน ผ่าน
งานธุรการ เพื่อตัดงบประมาณ และเสนอลงนาม

ส่งเอกสารให้กองคลัง ตรวจสอบ
และดาเนินการเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษฯ
มาติดต่อกองคลัง เพื่อรับค่าตอบแทน

ไม่อนุมัติ

125
รายละเอียดขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขั้นตอน
ที่

1

2

3

4
5

รายละเอียด
งานทะเบียนประวัติฯ ส่งสาเนาคาสั่ง
ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตาแหน่งศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ให้ งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
งานระบบเงินเดือนฯ จัดทาบันทึก
ข้อความเบิก จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ตามอัตราที่กาหนดไว้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ
จัดทาเอกสารทางการเงิน เพื่อเบิก จ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ และให้ผไู้ ด้รับ
ค่าตอบแทน ลงชื่อในใบสาคัญรับเงิน
ผ่านงานธุรการ เพื่อตัดงบประมาณ
และเสนอลงนาม
ส่งเอกสารให้กองคลัง ตรวจสอบ
และดาเนินการเบิก จ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ
ผูไ้ ด้รับค่าตอบแทนพิเศษฯ
มาติดต่อกองคลัง เพื่อรับค่าตอบแทน

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามขั้นตอนที่
งานทะเบียน
ประวัติฯ
ดาเนินการ

งานทะเบียน
ประวัติฯ

1-2 วัน

หน่วย
ค่าตอบแทน

พัฒนพงศ์

60 นาที

หน่วย
ค่าตอบแทน

พัฒนพงศ์

ตามขั้นตอน
ของกองคลัง

กองคลัง

ตามขั้นตอน
ของกองคลัง

กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ

126
ขั้นตอนขอหนังสือรับรอง และหนังสือผ่านสิทธิกู้ยืมเงิน

ฉบับภาษาไทย

ยื่นคาขอที่ งานระบบเงินเดือนฯ
กองการเจ้าหน้าที่

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือ
รับรองกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอ
หนังสือรับรอง โดยละเอียด
- แบบฟอร์ม
กจ 05-03-01 หนังสือรับรองต่างๆ
กจ 05-03-02 ผ่านสิทธิ์ ธ.ออมสิน
กจ 05-03-03 ผ่านสิทธิ์ ธ.ธอส.
กจ 05-03-04 ผ่านสิทธิ์ ธ.กรุงไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ยื่นคาขอที่ งานระบบเงินเดือนฯ
กองการเจ้าหน้าที่

งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด

งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด

งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการจัดทา

งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการ
ส่งคาร้องให้ งานวิเทศสัมพันธ์
แปลหนังสือรับรอง

หนังสือรับรองตามแบบคาร้อง

งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการเสนอ
เรื่อง เพื่อขอความอนุเคราะห์
อธิการบดีลงนามในหนังสือรับรอง

งานวิเทศสัมพันธ์ ดาเนินการ
แปลหนังสือรับรอง

งานระบบเงินเดือนฯ ส่งหนังสือรับรองพนักงาน
ไปที่ต้นสังกัด หรือผู้ขอ ติดต่อขอรับหนังสือรับรอง
ได้ภายใน 3 วัน หลังยื่นคาขอ เฉพาะเวลาทาการ
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รายละเอียดขั้นตอนขอหนังสือรับรอง และหนังสือผ่านสิทธิกู้ยืมเงิน
ขั้นตอน
ที่
1

2
3
4

5

6

7

8

รายละเอียด

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผูท้ ี่มคี วามประสงค์จะขอหนังสือรับรอง
เป็นไปตาม
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
กระบวนการ
ผูข้ อ
ผูข้ อ
(ฉบับภาษาไทย+ฉบับภาษาอังกฤษ)
ของผู้ขอ
โดยละเอียด
ผูม้ ีความประสงค์ขอหนังสือรับรองยื่น
หน่วยบริการ
คาขอที่งานระบบเงินเดือนฯ
5 นาที
เสาวลักษณ์
สิทธิประโยชน์
กองการเจ้าหน้าที่
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการตรวจสอบ
3 นาที /
หน่วยบริการ
เสาวลักษณ์
ข้อมูลโดยละเอียด
ฉบับ
สิทธิประโยชน์
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการจัดทา
3 นาที /
หน่วยบริการ
เสาวลักษณ์
หนังสือรับรองตามแบบคาร้อง
ฉบับ
สิทธิประโยชน์
งานระบบเงินเดือนฯ ดาเนินการเสนอเรื่อง
เพื่อขอความอนุเคราะห์อธิการบดี หรือ
หน่วยบริการ
1-3 วัน
เสาวลักษณ์
ผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมายลงนามในหนังสือ
สิทธิประโยชน์
รับรอง
กรณีขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษงาน
หน่วยบริการ
ระบบเงินเดือนฯ ส่งคาร้องให้งานวิเทศ
1 วัน
เสาวลักษณ์
สิทธิประโยชน์
สัมพันธ์แปล
งานวิเทศสัมพันธ์ ดาเนินการแปลหนังสือ
งานวิเทศ
งานวิเทศ
รับรอง แล้วส่งกลับมาที่กองการเจ้าหน้าที่
1 วัน
สัมพันธ์
สัมพันธ์
งานระบบเงินเดือนฯ
งานระบบเงินเดือนฯ จัดส่งหนังสือรับรอง
พนักงานไปที่ตน้ สังกัด หรือผูข้ อ ติดต่อ
หน่วยบริการ เสาวลักษณ์
1 วัน
ขอรับหนังสือรับรองได้ภายใน 3 วัน หลัง
สิทธิประโยชน์
ยื่นคาขอ เฉพาะเวลาทาการ

128
ขั้นตอนการจ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาหนังสือสารวจความต้องการ
การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ไปยัง คณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย แจ้งความประสงค์การจ้าง
มายัง กองการเจ้าหน้าที่ ตามแบบฟอร์ม
- แบบคาขอการจ้างกรณีขอจ้างใหม่
- แบบประเมินกรณีการจ้างต่อเนื่อง

กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจัดทาแบบสรุปคาขอกรอบ
อัตราจ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เพื่อเสนอขออนุมัติกรอบการจ้างต่อมหาวิทยาลัย

แจ้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
- รายงานตัวเข้าปฏิบัตงิ าน
- พร้อมทาสัญญาจ้างชาวไทย และชาวต่างประเทศ

กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาคาสั่งจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

กองคลัง

กองแผนงาน

กองบริการ
การศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
และผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้มีความรู้
ความสามารถ
พิเศษ

ภายในกองการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนประวัติ
และสารสนเทศ

129
รายละเอียดขั้นตอนการจ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ขั้นตอน
ที่
1

2

3

4

5

6

รายละเอียด
กองการเจ้าหน้าที่ จั ดทาหนังสือสารวจความ
ต้องการการจ้างผู้ทรงคณวุฒิ และผู้มีความรู้
ความสามารถพิเ ศษ ไปยั ง คณะ/วิท ยาลัย
คณะ/วิทยาลัย แจ้งความประสงค์การจ้างมายัง
กองการเจ้าหน้าที่ ตามแบบฟอร์มดังนี้
2.1 แบบคาขอการจ้างฯกรณีขอจ้างใหม่
2.2 แบบประเมินฯกรณีการจ้างต่อเนื่อง
กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจัดทาแบบสรุป
คาขอกรอบอัตราจ้างอาจารย์ผู้ท รงคณวุฒิ และ
ผู้มีความรู้ค วามสามารถพิเศษ
เพื่อเสนอขออนุมัติกรอบการจ้างต่อมหาวิทยาลัย
กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการแจ้งอาจารย์
ผู้ทรงคณวุ ฒิ และผู้มีค วามรู้ความสามารถ
พิเศษ
- รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
- จัดทาสัญญาจ้างชาวไทย และชาวต่างประเทศ
หน่วยประเมินผลดาเนินการจัดทาคาสั่งจ้าง
ผู้ทรงคณวุ ฒิ และผู้มีค วามรู้ความสามารถ
พิเศษ
หน่วยประเมินผลแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 กองคลัง
6.2 กองแผนงาน
6.3 กองบริการการศึกษา
6.4 ผู้มคี วามรูค้ วามสามารถพิเศษ
6.5 หน่วยงานต้นสังกัด
6.6 งานภายในกองการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ช่วงเดือน
กรกฎาคม

งานระบบ
เงินเดือนฯ

ภายใน
30 วัน

งานระบบ
เงินเดือนฯ

ช่วงเดือน
กันยายน

งานระบบ
เงินเดือนฯ

ช่วงเดือน
กันยายน

งานระบบ
เงินเดือนฯ

ช่วงเดือน
กันยายน

งานระบบ
เงินเดือนฯ

งานระบบ
เงินเดือนฯ

ผู้รับผิดชอบ

130
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าที่พักสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
และลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ
ผู้มีสทิ ธิ์ขอเบิกค่าที่พัก ต้องจองห้องพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดให้เข้าพักได้ จึงจะมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักได้
ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้

คณะ /วิทยาลัย ทาบันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกค่าที่พัก รายปีงบประมาณ โดยแนบเอกสารดังนี้
1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
2. สัญญาเช่าที่พัก แบบปีต่อปี
3. สาเนาคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง
4. สาเนาตอบกลับการจองห้องพักสวัสดิการ
ส่งเอกสารมายังงานระบบเงินเดือนฯ กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้มีสทิ ธิ์
และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งคณะ /วิทยาลัย ทราบ

ผู้มีสทิ ธิ์ได้เบิกค่าที่พัก ยื่นแบบคาขอเบิกค่าที่พัก ประจาเดือน ผ่านคณะ /วิทยาลัย
โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยแนบ
เอกสารดังนี้ 1. แบบคาขอ/ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเช่าที่พัก
2. ใบเสร็จรับเงิน (มีสทิ ธิ์เบิกเพียง อัตราไม่เกิน 3,000 บาท
3. สาเนาขออนุมัติค่าเช่าที่พัก รายปีงบประมาณ

หน่วยงานจัดทาเอกสารเบิก จ่าย
เสนอหัวหน้าส่วนงาน พิจารณาอนุมัติ
ส่งเอกสาร ให้กองคลังดาเนินการเบิก จ่าย
กองคลัง แจ้งผู้มีสทิ ธิ์
รับค่าตอบแทนที่พัก

ไม่อนุมัติ
แจ้งคณะ/
วิทยาลัย
ทราบ

131
รายละเอียดขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าที่พักสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
และลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ
ขั้นตอน
ที่

1

2

3
4
5

6

รายละเอียด
ผูม้ ีสทิ ธิ์ขอเบิกค่าที่พัก ต้องจองห้องพัก
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย
หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดให้เข้าพัก
ได้ จึงจะมีสทิ ธิ์เบิกค่าที่พักได้
ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้
คณะ /วิทยาลัย ทาบันทึกข้อความ
ขออนุมัตเิ บิกค่าที่พัก รายปีงบประมาณ
ส่งเอกสารมายังงานระบบเงินเดือนฯ
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูม้ ีสทิ ธิ์และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ
กรณีอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ แจ้งคณะ/
วิทยาลัยทราบ
มีสทิ ธิ์ได้เบิกค่าที่พัก ยื่นแบบคาขอเบิก
ค่าที่พัก ประจาเดือน ผ่านคณะ /
วิทยาลัย
หน่วยงาน ตรวจสอบเอกสาร และจัดทา
เอกสารเบิก จ่าย เสนอหัวหน้าส่วนงาน
พิจารณาอนุมัติ

7

ส่งเอกสาร ให้กองคลังดาเนินการ
เบิก จ่าย

8

กองคลัง แจ้งผูม้ ีสทิ ธิ์รับค่าตอบแทน
ที่พัก

ช่วงเวลา หน่วยงานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ตามขั้นตอน
ของการ
จองห้องพัก

งาน
สวัสดิการ
บุคลากร

ตามขั้นตอน
ของคณะ/
วิทยาลัย

คณะ/
วิทยาลัย

30 นาที

หน่วย
ค่าตอบแทน

พัฒนพงศ์

1-2 วัน

หน่วย
ค่าตอบแทน

พัฒนพงศ์

ยื่นเอกสาร
เบิกทุก ๆ
สิน้ เดือน
ตามขั้นตอน
ของ
หน่วยงาน
ตามขั้นตอน
ของกอง
คลัง
ตามขั้นตอน
ของกอง
คลัง

คณะ/
วิทยาลัย
คณะ/
วิทยาลัย
กองคลัง

กองคลัง
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งานติดตามและประเมินผล
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การติ ด ตามและประเมิ น ผลพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายบริ ก าร
ให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่ง การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
1. นายประสิทธิ์ มินบารุง
ตาแหน่ง หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
2. นายอภิชาต ศรีวัฒนกูล
ตาแหน่ง บุคลากร
3. นางสาวอินทิรา ยารังษี
ตาแหน่ง บุคลากร
4. นายอรรถพล มณเฑียร
ตาแหน่ง บุคลากร
โดยแบ่งหน่วยย่อยออก เป็น 4 หน่วย ดังนี้
1. หน่วยประเมินความก้าวหน้าในตาแหน่ง ผู้รับผิดชอบ (นายประสิทธิ์ มินบารุง )
ประกอบด้วย
1) การยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2556
2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความก้าวหน้าในตาแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3) ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบผลงาน
4) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา คุณสมบัติ ผลงาน และกาหนด
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
5) ดาเนินการทาบทาม และแต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6) จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินผลการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
และเสนอต่อ กบม.
7) จั ด ท าเอกสารขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น ค่ า อ่ า นผลงานให้ แ ก่ ค ณะกรร มการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
8) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
2. หน่ ว ยประเมิ น ทดลองการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ผูร้ ับผิดชอบ (นางสาวอินทิรา ยารังษี และนายอรรถพล มณเฑียร) ประกอบด้วย
1) ติดตามและประเมินผลการทดลองการปฎิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ
2) ติดตามและประเมินผลการทดลองการปฎิบัติงานของพนักงานสายบริการ
3) ติดตามและประเมินผลการทดลองการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายบริการ (พ.1)
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3. หน่ ว ยติ ด ตามและประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมและพั ฒ นา ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
(นายอภิชาต ศรีวัฒนกูล) ประกอบด้วย
พนักงานสายวิชาการ
1) การฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป (ไม่เกิน 3 เดือน)
2) การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (3-6 เดือน)
3) การฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (1 ปี ขึ้นไป)
พนักงานสายบริการ
1) การฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป (ไม่เกิน 3 เดือน)
2) การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (3-6 เดือน)
3) การฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (1 ปี ขึ้นไป)
4. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
ผูร้ ับผิดชอบ (นายอภิชาต ศรีวัฒนกูล) ประกอบด้วย
1) การประกันคุณภาพการศึกษา
2) การควบคุมภายใน
3) การบริหารความเสี่ยง
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ระดับกอง รองอธิการบดี
5.2 งานวิจัยสถาบัน ตามโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
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การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ก. ขอรายชื่อกรรมการประเมินฯ : งานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อกรรมการประเมินฯ จากหน่วยงานต้นสังกัด ของพนักงานโดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
1. พนักงานสายวิชาการ ประกอบด้วย
 ผูบ้ ังคับบัญชา
จานวน 1 ราย
 ผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 5 ราย
 เพือ่ นร่วมงาน
จานวน 5 ราย
2. พนักงานสายบริการ ประกอบด้วย
 ผูบ้ ังคับบัญชา
จานวน 1 ราย
 ผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 5 ราย
 เพื่อนร่วมงาน
จานวน 5 ราย
 ผูร้ ับบริการ
จานวน 5 ราย
โดยมี ก าหนดระยะเวลาประมาณ 15 วั น เมื่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ส่ ง รายชื่ อ
คณะกรรมการประเมินฯ ตามองค์ประกอบมาแล้ว งานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่
จะดาเนินการรวบรวมเสนออธิการบดีเพื่อคัดเลือกให้เหลือตามองค์ประกอบอย่างละ 1 ราย
ข. ให้พนักงานมหาวิทยาลัยส่งภาระงาน : เมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบ 5 เดือนแล้ว งานติดตามและ
ประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ จะจัดทาหนังสือเพื่อขอให้ส่งภาระงาน (โดยมีรอบระยะเวลาการประเมิน
ครั้งละ 6 เดือน) โดยให้เวลาในการจัดทาประมาณ 20 วัน ซึ่งพนักงานสายวิชาการจะต้องส่งภาระงาน
จานวน 4 ชุด และพนักงานสายบริการจะต้องส่งภาระงาน จานวน 5 ชุด
ค. การประเมินฯ : เมื่อพนักงานจัดส่งภาระงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานติดตามและประเมินผล
กองการเจ้าหน้าที่ จะดาเนินการจัดทาหนังสือเพื่อขอความร่วมมือในการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของบุคลากร ไปยังคณะกรรมการประเมินฯ โดยมีระยะเวลาในการประเมินฯ ประมาณ 15
วัน โดยแนบเอกสารในการประเมินฯ ดังนี้
1. หนังสือขอความร่วมมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
3. แบบกรอกภาระงานของบุคลากร
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ง. สรุปผลการประเมินฯ งานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ ทาการรวบรวมและสรุปผล
การประเมินฯ ทุกรอบการประเมิน และเมื่อครบกาหนดเวลาในการประเมินฯ (พนักงานสายบริการ 2 ปี
พนักงานสายวิชาการ 5 ปี) งานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ จะสรุปผลการประเมินฯ
เสนออธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยก่อนนาเสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
(กบม.) พิจารณาต่อไป
จ. ออกคาสั่งพ้นประเมินฯ : คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณา
อนุมัติให้ผลการประเมินฯ ผ่านงานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ จะดาเนินการออกคาสั่ง
พ้นการ ประเมินการทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
(กบม.) อนุมัตผิ ลการประเมิน เป็นต้นไป และเวียนแจ้ง
- ผูผ้ า่ นการประเมิน - งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
ฉ. ออกคาสั่งพ้นประเมินฯ : กรณี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (กบม.)
พิจารณาแล้วไม่ผ่านการประเมินฯ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการ ดังนี้
1. เลิกจ้าง
2. เปลี่ยนกรรมการประเมินฯ
3. ให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก 6 เดือน แล้วประเมินใหม่
หมายเหตุ :

1. พนักงานสายบริการได้รับการประเมินฯ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี
2. พนักงานสายวิชาการได้รับการประเมินฯ 2 ครั้ง ครั้งแรก 2 ปี ครั้งที่สอง 3 ปี
3. ประเมินฯ ทุก ๆ 6 เดือน จนกว่าจะครบตามระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ขอรับการประเมินส่ง
แบบกรอกภาระงาน
-สายวิชาการ (กจ 04-04-01)
-สายบริการ (กจ 04-04-02)

กองการเจ้าหน้าที่

ขอรายชื่อกรรมการประเมิน
จากหน่วยงานต้นสังกัด

ส่งภาระงานให้กรรมการ
เสนออธิการบดีแต่งตัง้
สรุปผลการประเมินฯ

เสนออธิการบดีพิจารณาวินจิ ฉัย

ผ่าน

เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย (กบม) อนุมัติ

ไม่ผ่าน

ผลการประเมินฯ
ทดลองปฏิบัตงิ านต่อไป
ออกคาสั่ง อีก 6 เดือน
แล้วประเมินใหม่

เลิกจ้าง

เปลี่ยนกรรมการ
ประเมินฯ

พ้นการประเมิน
ออกคาสั่งแจ้งต่อไป
เวียนแจ้ง

ผู้ผ่านการ

งานทะเบียน

ประเมิน

ประวัตฯิ
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รายละเอียดขั้นตอนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน
ที่

1

2
3

4

5

6

รายละเอียด
พนักงานผูเ้ ข้ารับการประเมินฯ
ส่งแบบกรอก ภาระงานมายัง
กองการเจ้าหน้าที่
- พนักงานสายวิชาการ
- พนักงานสายบริการ
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง
และความเรียบร้อยของแบบกรอกภาระงาน
ขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ
จากหน่วยงานต้นสังกัดองค์ประกอบละ
5 ราย ต่อผู้รับการประเมิน 1 ราย
รวบรวมรายชื่อที่ได้รับการเสนอจาก
คณะ นาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อคัดเลือก
กรรมการประเมินให้เหลือองค์ประกอบ
ละ 1 ราย
จัดทาหนังสือเพื่อขอความร่วมมือใน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานไปยังคณะกรรมการประเมินฯ
โดยแนบเอกสารในการประเมินฯ ดังนี้
5.1 หนังสือขอความร่วมมือการประเมินผล
5.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ และสายบริการ
5.3 แบบกรอกภาระงานสายวิชาการ
สายบริการ
สรุปผลการประเมินทุกรอบการประเมิน

ช่วงเวลา หน่วยงานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบ
ทุก ๆ
6 เดือน
1 วัน

ผู้รับผิดชอบ

-

ผูข้ อรับการประเมิน

หน่วย
ประเมินผล

อินทิรา ยารังษี
อรรถพล มณเฑียร
อินทิรา ยารังษี
อรรถพล มณเฑียร

15 วัน

หน่วย
ประเมินผล

2 วัน

หน่วย
ประเมินผล

อินทิรา ยารังษี
อรรถพล มณเฑียร

15 วัน

หน่วย
ประเมินผล

อินทิรา ยารังษี
อรรถพล มณเฑียร

1 วัน

หน่วย
ประเมินผล

อินทิรา ยารังษี
อรรถพล มณเฑียร
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ขั้นตอน
ที่

รายละเอียด

7

เมื่อประเมินครบตามกาหนดแล้ว สรุปผลการ
ประเมินฯเสนอต่ออธิการบดีเพื่อนาเรื่องเข้า
ที่ประชุมฯ พิจารณาผลการประเมิน
7.1 กรณี ก.ม. อนุมัตผิ ลการประเมินผ่านแล้ว
ดาเนินการจัดทาคาสั่งพ้นประเมินฯ และเวียน
แจ้ง
- ผู้ผ่านการประเมิน
- งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
7.2 กรณี กบม. อนุมัติผลการประเมินไม่ผ่าน
ดาเนินการดังนี้
- เลิกจ้าง
- เปลี่ยนกรรมการประเมินฯ
- ให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไป อีก 6 เดือนแล้ว
ประเมินใหม่

ช่วงเวลา หน่วยงานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบ

30 วัน

หน่วย
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

อินทิรา ยารังษี
อรรถพล มณเฑียร
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การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาตนเอง และงานซึ่งได้
รับผิดชอบ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงระบบการปฏิบัติงานภายในของสายสนับสนุน
(Internal Process)
ซึ่งการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เป็นกระบวนการอย่าง
หนึ่งในการติด ตามผลของการพั ฒนาตนเองของพนัก งานมหาวิทยาลัย เพื่อวัดหรือประเมินผลการ
พัฒนาตนเอง ภายหลังการเข้าฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
โดยแบ่งประเภทการฝึกอบรม ได้ดังนี้
1) การฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป (ไม่เกิน 3 เดือน)
2) การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (3-6 เดือน)
3) การฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (1 ปี ขึ้นไป)
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ขั้นตอนการประเมินผลการการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ต้นเรื่องทาบันทึกขออนุมัติการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ต้นเรื่องทาบันทึกรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
พร้อมแนบแบบฟอร์ม ผ่านกองการเจ้าหน้าที่

งานติดตามและประเมินผล รวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน
รายเดือนเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย

แจ้งให้ตน้ เรื่องรายงานผลรอบ 3 เดือน หรือ 6 เดือน

งานติดตามและประเมินผล รวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน
รอบ 3 เดือนหรือ 6 เดือน เสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย

รวบรวมไว้เป็นหลักฐานมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดขั้นตอนประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ขั้นตอน
ที่
1
2
3

รายละเอียด
ต้นเรื่องทาบันทึกขออนุมัติการฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา
เสนออธิการบดีหรือผูไ้ ด้รับมอบหมาย
พิจารณา

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วัน

-

1 วัน

-

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ผูข้ อรับการ
ฝึกอบรมฯ
หน่วยงานต้นเรื่อง
หน่วยงานต้นเรื่อง
ผูข้ อรับการ

4

5

6

ผูข้ อรับการฝึกอบรมฯ เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ผูข้ อรับการฝึกอบรมฯ ทาบันทึกรายงานผล
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เสนอ
อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อทราบ
(ผ่านกองการเจ้าหน้าที่)
งานติดตามและประเมินผล รวบรวม และ
รายงานผลการฝึกอบรมฯ ทุกเดือน

7

งานติดตามและประเมินผล แจ้งผูอ้ บรมฯ
รายงานผลรอบ 3 เดือน หรือ 6 เดือน

8

หน่วยงานส่งรายงานรอบรอบ 3 เดือน
หรือ 6 เดือน ให้กองการเจ้าหน้าที่

9

งานติดตามและประเมินผล กองการ
เจ้าหน้าที่ รวบรวมและรายงานผลรอบ
3 เดือนหรือ 6 เดือน ให้อธิการบดีทราบ

10

รวบรวมได้เป็นหลักฐานมหาวิทยาลัย

ตามเวลาที่ขอ

-

ฝึกอบรมฯ
ผูข้ อรับการ

ภายใน
1 เดือน

ผูข้ อรับการ
ฝึกอบรมฯ

ทุกเดือน

นายอภิชาต
หน่วยติดตาม
ฝึกอบรม ศรีวัฒนกูล

ทุกเดือน

นายอภิชาต
หน่วยติดตาม
ฝึกอบรม ศรีวัฒนกูล

ทุกเดือน

นายอภิชาต
หน่วยติดตาม
ฝึกอบรม ศรีวัฒนกูล

ทุกเดือน

นายอภิชาต
หน่วยติดตาม
ฝึกอบรม ศรีวัฒนกูล

ทุกเดือน

นายอภิชาต
หน่วยติดตาม
ฝึกอบรม ศรีวัฒนกูล

ฝึกอบรมฯ
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การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงาน เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ของหน่ ว ยงาน
ทุก หน่ว ยงานในมหาวิท ยาลั ย เพื่อให้ มหาวิ ท ยาลั ย มีก ารตรวจสอบและประเมิน ผลการดาเนินงาน
ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันกาหนดขึ้นโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน และนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงาน
ต่อไป
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน

ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ชี้แจงเกี่ยวกับการทาประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานดาเนินการรวบรวมข้อมูล

งานติดตามและประเมินผล เพื่อรวบรวม
ไม่ผา่ น
เสนอผูอ้ านวยการเพื่อโปรดพิจารณา
ผ่าน
ส่งผลให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
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รายละเอียดขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน
ขั้นตอน
ที่
1
2
3

รายละเอียด
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ชีแ้ จง
เกี่ยวกับการทาประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานดาเนินการรวบรวมข้อมูล และ
ส่งผลทุกเดือน
งานติดตามและประเมินผล รวบรวมผลทา
เป็นรูปเล่ม

4

เสนอผูอ้ านวยการเพื่อโปรดพิจารณา

5

ส่งผลให้กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
30 นาที
ทุกเดือน
ทุกเดือน

หน่วยงานที่
ผู้รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
หน่วยติดตาม นายประสิทธิ์
ฝึกอบรม
มินบารุง
หัวหน้างาน
ทุกงาน
ทุกงาน
หน่วยติดตาม นายประสิทธิ์
มินบารุง
ฝึกอบรม

ทุกเดือน

หน่วยติดตาม นายประสิทธิ์
มินบารุง
ฝึกอบรม

ทุกเดือน

หน่วยติดตาม นายประสิทธิ์
มินบารุง
ฝึกอบรม
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งานสภาพนักงาน
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษาเสนอแนะและให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดาเนินงาน เพื่อดารงสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
และรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ด าเนิ น งานอื่ น ๆ ตามที่ อ ธิ ก ารบดี และคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ มอบหมาย
โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
1. นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้างานสภาพนักงาน
2. นางสาวศศิวิมล คาประกายสิต ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสภาพนักงาน
เพื่ อ ให้ ห น้ า ที่ ห ลั ก ของสภาพนั ก งานข้ า งต้ น สามารถด าเนิ น การได้ สามารถแบ่ ง
ภาระหน้าที่งานสภาพนักงาน ได้ดังนี้
1. ดาเนินการ ประสานงาน ในการเลือกตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยสภาพนักงาน ประกอบด้วย
- ประธานสภาพนักงาน
- รองประธานสภาพนักงาน
- กรรมการสภาพนักงาน
2. ดาเนินการจัดประชุมสภาพนักงาน
- การเตรียมจัดประชุม
- การออกหนังสือเชิญประชุม
- การจัดทาวาระการประชุม
- การจัดทาเอกสารประกอบวาระประชุม
- การติดต่อสถานที่ประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- การเตรียมการรับรองต่าง ๆ
- การบันทึกรายงานการประชุม
- การพิมพ์รายงานการประชุม
- การเวียนแจ้งรายงานการประชุม
3. การประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
4. การต้อนรับผู้มาติดต่องานสภาพนักงาน
5. การประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
6. การยกร่ า งจรรยาบรรณ ของพนัก งานสายวิ ช าการ และสายบริก าร เพื่ อ เสนอ
สภาพนักงาน
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7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน
8. การติดตามการดาเนินงานด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
9. ดาเนินการจัดทาข่าวสารประชาสัมพันธ์ สภาพนักงาน
10. ประสานงานในเรื่องการร้องเรียนต่อสภาพนักงาน
11. ประสานงานในเรื่องการประพฤติตนไม่เหมาะสมของพนักงาน
12. ดาเนินการเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของสภาพนักงาน
13. ประสานงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดาเนินงานของสภาพนักงาน
14. ประสานงานการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการท างานของผู้ บ ริ ห าร
ทุกระดับ
15. การรวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติ รายงานผลการดาเนินงานของสภาพนักงาน
16. ประสานงานและส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานซึ่ ง เป็ น การผดุ ง เกี ย รติ ข องพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
17. ประสานงานและส่งเสริมการดาเนินงานซึ่งเป็นการสร้างและส่งเสริม ความสามัคคี
ในหมู่พนักงานมหาวิทยาลัย
18. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานสภาพนักงาน
ขั้นตอนการดาเนินการจัดประชุมสภาพนักงาน

เตรียมการจัดประชุม

ติดต่อสถานที่ประชุม

ออกหนังสือเชิญประชุม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

จัดทาวาระการประชุม

ทาเอกสารประกอบวาระประชุม

บันทึกรายงานประชุม

พิมพ์วาระงานประชุม/ตรวจสอบ/เสนอประธาน

เวียนแจ้งรายงานการประชุม
ให้คณะกรรมการสภาพนักงาน

เตรียมการรับรองต่าง ๆ
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รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการจัดการประชุมสภาพนักงาน
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียด
เตรียมการจัดประชุมทาหนังสือ
ขออนุมัตจิ ัดประชุม
ออกหนังสือเชิญประชุมเสนอ
เลขาธิการเซ็น
จัดทาวาระการประชุม
จัดเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
การติดต่อสถานที่ประชุม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

60 นาที

สภาพนักงาน น.ส.ศศิวมิ ล คาประกายสิต

30 นาที

สภาพนักงาน นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง

7 วัน

สภาพนักงาน นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง

1 วัน

สภาพนักงาน นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง

3 ชม.

สภาพนักงาน น.ส.ศศิวมิ ล คาประกายสิต
สภาพนักงาน

6

การเตรียมการรับรองต่าง ๆ

1 วัน

7
8

การบันทึกรายงานการประชุม
การพิมพ์รายงานการประชุม
การเวียนหนังสือรายงานการ
ประชุม

3 ชม.
1 วัน

9

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 ชม.

น.ส.ศศิวมิ ล คาประกายสิต
นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง
สภาพนักงาน นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง
สภาพนักงาน นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง
น.ส.ศศิวมิ ล คาประกายสิต
สภาพนักงาน
นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง

148
ขั้นตอนการประสานงานในเรื่องร้องเรียนต่อสภาพนักงาน
บุคคล/หน่วยงาน เสนอเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

งานสภาพนักงาน

ประธานสภาพนักงาน

ประธานคณะอนุกรรมการฝุายสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นเรื่องราวร้องทุกข์
ประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา และส่งเรื่องให้ที่ประชุมสภาพนักงานพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมสภาพนักงาน ประชุมแล้วมีมติ และส่งความเห็นให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

อธิการบดี พิจารณาดาเนินการ

งานสภาพนักงาน

แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ

149
รายละเอียดขั้นตอนการประสานงานในเรื่องร้องเรียนต่อสภาพนักงาน
ขัน้ ตอน
ที่
1
2
3
4

5

6

รายละเอียด
รับหนังสือร้องเรียนจากบุคลากร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอต่อเลขาธิการสภา
พนักงาน เพื่อพิจารณา
เสนอต่อประธาน เพื่อพิจารณา
ประธานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝุายสื่อกลางรับ
ฟังความคิดเห็นเรื่องราวร้องทุกข์
คณะอนุกรรมการฝุายสื่อกลางรับ
ฟังความคิดเห็นเรื่องราวร้องทุกข์
นาเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ที่ประชุมสภาพนักงาน ประชุมแล้ว
มีมติ และส่งความเห็นให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา

7
8
9

ประธานสภาพนักงาน
นาเรื่องเสนอต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา
อธิการบดี พิจารณาดาเนินการ
งานสภาพนักงานแจ้ง
เจ้าของเรื่องให้รับทราบผล

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

สภาพนักงาน น.ส.ศศิวมิ ล คาประกายสิต

30 นาที

สภาพนักงาน นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง

30 นาที

สภาพนักงาน เลขาธิการสภาพนักงาน
คณะอนุกรรมการฝุาย
สภาพนักงาน สื่อกลางรับฟังความคิดเห็น
เรื่องราวร้องทุกข์
คณะอนุกรรมการฝุาย
สภาพนักงาน สื่อกลางรับฟังความคิดเห็น
เรื่องราวร้องทุกข์

7 วัน

3 ชม.

การประชุม
สภาพนักงาน
สภาพนักงาน

1 วัน

สภาพนักงาน

3 ชม.

สภาพนักงาน

3 ชม.

สภาพนักงาน

ประธานสภาพนักงาน

อธิการบดี
น.ส.ศศิวมิ ล คาประกายสิต
สภาพนักงาน
นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง
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ขั้นตอนการประสานงานทั่วไปและการรับหนังสือและดาเนินการ

หนังสือจากหน่วยงาน ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย

งานธุรการ ลงทะเบียนรับหนังสือ

งานสภาพนักงาน ดาเนินการ

เสนอต่อ ประธานสภาพนักงาน

งานสภาพนักงานดาเนินการต่อ

ส่งหนังสือออกไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

151
รายละเอียดขั้นตอนการประสานงานทั่วไปและการรับหนังสือและดาเนินการ
ขั้นตอน
ที่
1
2
3
4
6
7

รายละเอียด
หน่วยงานอื่น ส่งหนังสือเรื่อง
ต่าง ๆ มายังสภาพนักงาน
ตรวจสอบเอกสารและลงรับ
เอกสาร
ดาเนินการร่างหนังสือตอบรับ
เสนอประธานสภาพนักงาน
เพื่อพิจารณา
มอบงานสภาพนักงาน
ดาเนินการ
ส่งหนังสือออกไปยังส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
-

10 นาที

สภาพนักงาน

น.ส.ศศิวมิ ล คาประกายสิต

60 นาที

สภาพนักงาน

นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง

60 นาที

สภาพนักงาน

ประธานสภาพนักงาน

3 ชม.

สภาพนักงาน

น.ส.ศศิวมิ ล คาประกายสิต
นางเพลินพิศ เมืองน้าเที่ยง

1 วัน

งานธุรการ

กองการเจ้าหน้าที่

