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คานา
สานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.การบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2552 มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามที่
กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีฐานะเทียบเท่ากองซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัย อาทิ สนับสนุน ส่งเสริมให้คาปรึกษา ประสานงานกับงานและประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์พร้อมความร่วมมือระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
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ปฏิญญาสานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2554
ส่วนที่ 1
เป้าหมาย
(GOAL)
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงานและบริหารจัดการ เชิงรุก ในภารกิจของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อแผนการดําเนินงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1.

2.
3.
4.

ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์
(OBJECTIVES)
ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานติดต่อสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมของสภา
มหาวิทยาลัยและเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานรวบรวมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของ
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงาน รายงาน วิเคราะห์ และประเมินผล การดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในและประสานงานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการคณะอนุกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ส่วนที่ 3
คุณลักษณะที่พึงมี
(CHARACTERISTICS)
1. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการประสานงาน มีอัธยาศัย และมีจิตบริการ
2. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือและไว้ใจ ( Emphasis on improved operation reliability)
ทางด้านการปฏิบัติงาน
3. มีความแม่นยําเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศสภามหาวิทยาลัย และเอกสารต่างๆ
ของสภามหาวิทยาลัย

ข

ส่วนที่ 4
ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินการ
(INPUTS)
1. บุคลากร(Man)
ก. บุคลากรมีจํานวนที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประสานงานเพื่อการดําเนินงาน
พัฒนาในเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและความร่วม
แรงร่วมใจในการทํางาน
ข. บุคลากร มีมนุษยสัมพันธ์ เต็มใจให้การบริการ
ค. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
2. งบประมาณ(Money)
ก. เงินงบประมาณรายได้
ข. เงินงบประมาณแผ่นดิน
3. การบริหารจัดการ(Management)
ก. ผู้บริหารมีการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
ข. การบริหารจัดการของหน่วยงาน มีธรรมาภิบาล เพื่อการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ค. มีแผนการดําเนินงานประจําปีอย่างชัดเจน
ง. มีคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่วนที่ 5
กระบวนการดาเนินงาน
(PROCESS)
จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน มีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย
มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
มีแผนการปฏิบัติงานประจําปี เป็นไปตามระบบ Plan-Do-Check-Act (PDCA)
มีระบบการจัดการการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
มีการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทําหน้าที่ประสานงานและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ

ค

7. สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศที่จําเป็นต่อการ กําหนดนโยบายในเชิงรุกที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
8. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ
9. มีระบบวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ส่วนที่ 6
ผลลัพธ์
(OUTCOMES)
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยประสาน และจัดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผล
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อถือทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สู่แผนการ
ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีชื่อเสียง เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
ภาคผนวก
ภารกิจหลักสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
(JOB DESCRIPTIONS)
ประสานและจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง/ปี
ประสานและจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี
ประสานและจัดประชุมคณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย/ สํานัก/ สถาบัน /โรงเรียน /
สถาน /กอง /โครงการจัดตั้ง และ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ หัวหน้างาน สํานักงานอธิการบดี
สังกัดรองอธิการบดี ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี
ประสานงานและจัดประชุม รวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการกลั่นกรองตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี
รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง
จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง
ประสานงานรวบรวมรายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้งและรายงานต่อสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน

ง

8. ประสานงานรวบรวมรายงานการควบคุมภายใน รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ
หัวหน้าส่วนราชการและรายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 33 หน่วยงาน
9. รวบรวมรายงานบริหารความเสี่ยงทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนรวมทั้งจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อ สกอ. และ กพร.
10. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อสรุปรายงานและการ
ติดตามและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงปีละ 4 ครั้ง
11. ประสานงานและสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

สานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
Division of Naresuan University Council

ความเป็นมา
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (Office of Naresuan University Council) ได้จัดตั้งขึ้น
ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 141 (2/2552) เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ.2552
ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานเทียบเท่าสํานักงาน
อธิการบดี และในคราวประชุม ครั้งที่ 145 (6/2552) วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2552 สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานเทียบเท่าสํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
- งานธุรการ
- งานจัดประชุมและประสานงาน
- งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
- งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
และในคราวประชุม ครั้งที่ 207 (5/2558) วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ให้ปรับ
โครงสร้างส่วนงานภายในสํานักงานอธิการบดี(สํานักงานสภามหาวิทยาลัย) โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน
ดังนี้
- งานประชุม
- งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
วิสัยทัศน์
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นหน่วยงานทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่ติดต่อกับสภามหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. เพื่อเป็นหน่วยงานรวบรวมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของ
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สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
4. เพื่อเป็นหน่วยงานทําหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
5. เพื่อเป็นหน่วยงานติดตามและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยพิจารณา และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
6. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยพิจารณา และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
8. เพื่อเป็นหน่วยงานติดตามสนับสนุนส่งเสริมให้คําปรึกษา ประสานงาน รายงานและประเมินผล
การดําเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
9. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศที่จําเป็นต่อการ
กําหนดนโยบายในเชิงรุก รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและส่วนงาน
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์และผลงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและจัดการตามความต้องการในภารกิจ ของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรม
พันธกิจ
1. บริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนในการสรรหาและประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใส
3. ประสานงาน รวบรวม ติดตาม ประเมินผลกีรบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างการบริหาร
นายกสภามหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. กระแส ชนะวงศ์)
อธิการบดี
(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

หน่วยเลขานุการอานวยการ
1. นายจักรกฤษณ์ สนอ่อง
2. นางจุฑามาศ ซ่อนกลิ่น
3.นางสุพรรณษา ด่านเจริญกิจกุล

ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

หัวหน้างานประชุม
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)

หน่วยจัดประชุม
1.นางสาววาสนา นุชท่าโพ
2.นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
3.นางสาวพรรณจันทร์ คงศิริรัตน์
4.นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช
5.นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์
6.นายจักรกฤษณ์ สนอ่อง
7.นายปราการ นทีประสิทธิพร

หน่วยติดตามและประเมินผล
1.นางสาวพรรณจันทร์ คงศิริรัตน์
2.นายปราการ นทีประสิทธิพร

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนา
(นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ)

งานยุทธศาสตร์
นายธนวรรธน์ ยอดบุรี

หน่วยติดตามและประเมินผล
นายธนวรรธน์ ยอดบุรี
หน่วยบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน
1.นายอิทธิชยั อ่อนน้อม
2.นางสาวจินดา หมอนจันทร์
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โครงสร้างองค์กร

สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
หน่วยเลขานุการอานวยการ

งานประชุม

งานยุทธศาสตร์และพัฒนา
หน่วยจัดประชุม

งานยุทธศาสตร์

หน่วยติดตามและประเมินผล

หน่วยติดตามและประเมินผล
หน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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แผนการดาเนินงาน
การจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กําหนดเป้าหมายผลผลิตไว้ ดังนี้
1. ประสาน ทํารายงานและจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี
2. ประสาน ทํารายงานและจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี
3. ประสาน ทํารายงานและจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่น้อยกว่า 18 ครั้ง/ปี
4. ประสาน ทํารายงานและจัดประชุมการประเมินอธิการบดี ปีละ 1 ครั้ง
5. ประสาน ทํารายงานและจัดประชุมคณะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
ระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ( 17คณะ 4 วิทยาลัย 1 สํานัก )
6. ประสาน ทํารายงานและจัดประชุมปริญญาดุษฎีบันฑิต ปีละ 1 ครั้ง
7. ประสาน ทํารายงานและจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ครั้ง
8. ประสาน ทํารายงานและจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อน
ค่าจ้างผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ปีละ 4 ครั้ง
9. ประสาน ทํารายงานและจัดประชุมคณะคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เลื่อนค่าจ้างรองอธิการบดี คณบดีหรือเทียบเท่า ปีละ 8 ครั้ง
10. รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง
11. ประเมินและทํารายงานประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยประจําปี
12. ประชุมและประสานงานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์,กรรมการ
สภาประเภทอาจารย์-ประเภทผู้บริหาร
13. ประชุมและประสานงานคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

14. ประชุมและประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
* ด้านบุคคล * ด้านทิศทางการพัฒนา * ด้านการเงิน
15. ประชุมและประสานงานการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย * นายกสภามหาวิทยาลัย
* กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ * อธิการบดี * คณบดี/ผู้อํานวยการ
16. ประชุมและประสานงานการประชุมทบทวนเชิงนฌยบาย(Retreat) ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
17. ประชุมและคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร
18. จัดทําแผน และติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร
19. การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย
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20. จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร และติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือน ตามรอบปีการศึกษา รวม 23 คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี
21. จัดทําแผนการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และติดตามประเมินความควบคุมทุกๆ
6 เดือน ตามรอบปีการศึกษา รวม 23 คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี
22. รวบรวมและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลของแผนงาน/โครงการสําคัญของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบการพิจารณาคําของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เป้าหมาย (Goal)
1. มีกระบวนการ ประสานงาน ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล
2. มีกระบวนการ สรรหาและประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใส
3. มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. การบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. การสนับสนุนการสรรหาและประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใส
3. การประสานงาน รวบรวม ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย
4. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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ภาระหน้าที่บุคลากรสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
นางนิพัทธ์ เกษาพร ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ (ข้าราชการ)
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ควบคุมจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ควบคุมติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ควบคุมรายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ควบคุมติดตาม ประเมินผล รายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ควบคุมรายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ควบคุมติดตาม ประเมินผล รายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ควบคุมการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย(Retreat) มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. ควบคุมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร
9. ควบคุมรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสําคัญของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบการพิจารณาคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
10. ควบคุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
11. ควบคุมติดตาม ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
12. ควบคุมการดําเนินงานด้านตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
13. ควบคุมจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
14. ควบคุมติดตาม ประเมินผล รายงานการควบคุมภายในประจําปีของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
15. ควบคุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
16. ควบคุมจัดทํารายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
17. ควบคุมดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
18. ควบคุมดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
19. ควบคุมรายงานประจําปีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
20. ควบคุมจัดทําสารและจดหมายข่าวของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
21. ควบคุมจัดทํา ดูแล เว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
22. ควบคุมการเบิกจ่ายสําหรับการประชุม ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย(Retreat)
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- คณะทํางานแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑.ด้านการเงิน
๒.ด้านบุคคล
๓.ด้านทิศทางการพัฒนา
23. ควบคุมประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการเงิน ด้านบุคคล และ
ด้านทิศทางการพัฒนา
24. ควบคุมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
25. ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
26. ควบคุมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
27. ควบคุมการประชุมสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- นายกสภามหาวิทยาลัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- คณบดี/ผู้อํานวยการ
28. ควบคุมการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ 3 กลุ่มได้แก่
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
29. ควบคุมการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี
30. ควบคุมการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
31. ควบคุมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้างผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีที่
ไม่ใช่ ข้าราชการประจําหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
32. ควบคุมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้างผู้ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดี คณบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่า ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจําหรือพนักงาน มหาวิทยาลัย
33. ควบคุมการประชุมมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร
34. ควบคุมการจัดทําข้อมูลประกอบการประเมิน สกอ.
35. ควบคุมการจัดทําประเมินคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
36. ควบคุมงานด้านธุรการ งานบุคคล การเงิน และพัสดุ
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นางสาววาสนา นุชท่าโพ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) หัวหน้างานประชุม
1. ควบคุมและตรวจสอบการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4. ควบคุมและตรวจสอบการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ (ครบ 2 ปี) 3 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําข้อมูลประกอบการประเมิน สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 7.1)
ประเมิน สมศ. (ตัวบ่งชี้ที่ 12-13)
6. ควบคุมและตรวจสอบการจัดประเมินคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ควบคุมและตรวจสอบการจัดการดูแลพัฒนาระบบฐานข้อมูล
8. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําหน้าที่บริหารงานบุคคล การเงินและพัสดุของกอง
9. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําหน้าที่ด้านธุรการ และงานบุคคล ของกอง
10. ควบคุม ตรวจสอบ การเตรียมเรื่อง เตรียมการสําหรับการประชุม ระเบียบวาระการประชุม
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ
11. ควบคุมและตรวจสอบ การติดตามผลงาน
12. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
13. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง
14. เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด
15. ทําหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
16. ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ทุกสามสัปดาห์)
- จัดทําแผนกําหนดการจัดประชุมประจําปี
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม/งดประชุม/เลื่อนประชุม พร้อมแบบตอบรับ
- จัดทําแฟ้มประชุม (โดยสรุป ตั้งประเด็น และอ้างอิงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือมติที่
เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา)
- จัดทําสลิปวาระการประชุม
- จัดทําสําเนาเอกสารประชุมตามจํานวนกรรมการ จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
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-

2.

3.

4.

5.

จัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทําการ
จัดทําเอกสารวาระนอกแฟ้ม
จัดเตรียมห้องประชุม และดูแลอํานวยความสะดวกให้กับกรรมการและผู้เข้าร่วม
จดบันทึกการประชุม
จัดเก็บรายงานการประชุมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และรวบรวมจัดทํา
เป็นรูปเล่มรายงานประจําปีต่อไป
จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี (2 ปี/1 ครั้ง)
- จัดทําแผนและกําหนดการประชุม
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม/งดประชุม/เลื่อนประชุม
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทํามติการประชุม
จัดประชุมปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- จัดทําแผนและตารางการประชุม
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม/งดประชุม/เลื่อนประชุม
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทํามติการประชุม
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้างผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
รองอธิการบดีคณบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่า ที่มิใช่ข้าราชการประจาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- จดบันทึกการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทํามติที่ประชุม
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- รวบรวมรายงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําเป็นรูปเล่ม
- จัดทําสรุปสาระสําคัญมติสภามหาวิทยาลัย
- จัดทําดัชนีค้นหามติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือ
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หน่วยงานเทียบเท่าคณะ (เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งครบ ๒ ปี)
จัดทําทําเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดทําคู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในคําสั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการฝ่ายจัดครุย
ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รวบรวมระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และการสรรหาผู้บริหาร

นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย (ทุกเดือน)
- จัดทําแผนกําหนดการจัดประชุมประจําปี
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม/งดประชุม/เลื่อนประชุม พร้อมแบบตอบรับการประชุม
- สรุป ตั้งประเด็น และอ้างอิงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือมติที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
และจัดทําแฟ้มประชุม
- ตรวจสอบเรื่อง เอกสารประกอบการประชุม และติดตามประสานหน่วยงานที่ส่งเรื่อง เพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน)
- จัดทําสลิปวาระการประชุม
- จัดทําสําเนาเอกสารประชุมตามจํานวนกรรมการ จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทําการ
- จัดทําเอกสารวาระนอกแฟ้ม
- จัดเตรียมห้องประชุม และดูแลอํานวยความสะดวกให้กับกรรมการและผู้เข้าร่วม
- จดบันทึกการประชุม
- ถอดเทปบันทึกเสียงการประชุม เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็น
ที่สําคัญ
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําหนังสือรับรองรายงาน พร้อมแบบตอบรับการประชุม
- จัดทํามติ เพือ่ เสนอกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนาม
- จัดทํามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- จัดทําบันทึกข้อความแจ้งเวียนมติย่อ เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบมติการ
ประชุม
- สําเนามติให้กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเก็บมติลงระบบ NU e-Document และเก็บเข้าแฟ้ม เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
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- จัดเก็บรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และรวบรวมจัดทํา
เป็นรูปเล่มรายงานประจําปีต่อไป
- ติดตามผลปฏิบัติตามมติ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
2. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร (2 เดือน 1 ครั้ง)
- จัดทําแผนกําหนดการจัดประชุมประจําปี
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม/งดประชุม/เลื่อนประชุม พร้อมแบบตอบรับ
- ติดต่อประสานกับกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบข้อมูลในการเดินทาง เพื่อเตรียมการ
รับรองเรื่องตั๋วเครื่องบิน สถานที่พัก และรถรับ – ส่ง
- อํานวยความสะดวกและต้อนรับในการรับ –ส่ง กรรมการ
- จัดทําแฟ้มประชุม (โดยตรวจสอบเรื่อง เอกสารประกอบการประชุม และติดตามประสาน
หน่วยงานที่ส่งเรื่อง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน)
- สรุป ตั้งประเด็น และอ้างอิงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือมติที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
และจัดทําแฟ้มประชุม
- จัดทําสลิปวาระการประชุม
- จัดทําสําเนาเอกสารประชุมตามจํานวนกรรมการ จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทําการ
- จัดเตรียมห้องประชุม และดูแลอํานวยความสะดวกให้กับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม
- จดบันทึกการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําหนังสือรับรองรายงานการประชุม พร้อมแบบตอบรับ
- จัดทํามติ เพื่อเสนอกรรมการและเลขานุการลงนาม
- สําเนามติให้กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเก็บมติ และรายงานการประชุม เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และรวบรวมจัดทําเป็นรูปเล่ม
รายงานประจําปีต่อไป
- ติดตามผลปฏิบัติตามมติ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
3. การประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานสภามหาวิทยาลัย (3 เดือน 1 ครั้ง)
- จัดทําแผนกําหนดการจัดประชุมประจําปี
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม/งดประชุม/เลื่อนประชุม
- จัดทําแฟ้มประชุม โดยสรุป ตั้งประเด็น และอ้างอิงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือมติที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการพิจารณา
- ตรวจสอบเรื่อง เอกสารประกอบการประชุม และติดตามประสานกับบุคลากรภายในสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน)
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- จัดทําสําเนาเอกสารประชุมตามจํานวนกรรมการ จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทําการ
- จัดเตรียมห้องประชุม และดูแลอํานวยความสะดวกให้กับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม
- จดบันทึกการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทํามติ เพื่อเสนอผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
- สําเนามติให้กับบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดเก็บมติ และรายงานการประชุมเข้าแฟ้ม เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
- ติดตามผลปฏิบัติตามมติ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
3.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ทุกสามสัปดาห์)
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3.3 การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- รวบรวมระเบียบวาระที่มหาวิทยาลัยจะนําเสนอเข้าที่ประชุม ทปอ.
- ทําหนังสือเสนอความเห็นจัดส่งไปยังฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. เพื่อนําเข้าวาระการประชุม ทปอ.
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- รวบรวมระเบียบวาระ เพื่อนําเสนอที่ประชุม ทปอ.
- จัดทําทําเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
- รวบรวมรายงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง
- รวบรวมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง
- จัดทําดัชนีค้นหามติสภามหาวิทยาลัย
- ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในคําสั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการฝ่ายจัดครุย
ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานเงินรายได้)รับผิดชอบดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ทุกสามสัปดาห์)
- จัดทําแฟ้มประชุม (โดยสรุป ตั้งประเด็น และอ้างอิงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือมติที่
เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา)
- จัดทําสลิปวาระการประชุม
- จัดทําสําเนาเอกสารประชุมตามจํานวนกรรมการ จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
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-

จัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทําการ
จัดทําเอกสารวาระนอกแฟ้ม
จัดเตรียมห้องประชุม และดูแลอํานวยความสะดวกให้กับกรรมการและผู้เข้าร่วม
จดบันทึกการประชุม
ถอดเทปบันทึกเสียงการประชุม เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะประเด็นที่สําคัญ
จัดทํารายงานการประชุม
จัดทํามติที่ประชุม
จัดทํามติย่อ
จัดทําบันทึกข้อความแจ้งเวียนมติย่อ เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบมติการ
ประชุม
- สําเนามติให้กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลปฏิบัติตามมติ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
คณะ ได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประเมินครบทุก ๒ ปี)
- จัดทําแผนและกําหนดการประชุม
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม/งดประชุม/เลื่อนประชุม
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- ดูแลให้บริการอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทํามติการประชุม
- จัดเก็บรายงานการประชุมเข้าแฟ้มเพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
3. ประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ติดต่อประสานกับกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบข้อมูลในการเดินทาง
เพื่อเตรียมการรับรองเรื่องตั๋วเครื่องบิน สถานที่พัก และรถรับ – ส่งคณะกรรมการ
- อํานวยความสะดวกและต้อนรับในการรับ – ส่ง กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม
- ตรวจสอบจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดทําหนังสือเสนอ ผู้ช่วยเลขานุการ เลขานุการ อธิการบดี เพื่อทราบรายชื่อผู้ขออนุญาตลา
ประชุม
3.2 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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- ดูแลให้บริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
- จองห้องพัก และตั๋วเครื่องบินให้แก่กรรมการ
- อํานวยความสะดวกและต้อนรับในการรับ
– ส่ง กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม
3.3 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณะ (ทั้ง 3 กลุ่ม Cluster)
- จองห้องพัก และตั๋วเครื่องบินให้แก่กรรมการ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- รวบรวมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
- รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําเป็นรูปเล่ม
- ประสานเกี่ยวกับการจองห้องพัก และตั๋วเครื่องบิน (ตามที่ได้รับมอบหมาย)
- ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในคําสั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการฝ่ายจัด
ครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติตามคําสั่งของสภามหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพรรณจันทร์ คงศิริรัตน์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้าราชการ) รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
คณะ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ประเมินครบทุก 2 ปี)
- จัดทําแผนและกําหนดการประชุม
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม/งดประชุม/เลื่อนประชุม
- อํานวยความสะดวกให้กับกรรมการในการรับ-ส่ง
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- ดูแลให้บริการอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม
- สรุปข้อคิดเห็น จากแบบประเมินความพึงพอใจ
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทํามติการประชุม
- จัดเก็บรายงานการประชุมเข้าแฟ้มเพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
2. จัดทาข้อมูลประกอบการประเมิน สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 7.1)
- วิเคราะห์ประเด็นและตัวบ่งชี้ในการประเมิน
- รวบรวมหลักฐานและข้อมูลประกอบการประเมิน
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- เรียบเรียงข้อมูลประกอบจัดทําเอกสารประกอบการประเมิน
- เข้าร่วมรับฟังการประเมินจากคณะกรรมการกลาง
- สรุปผลการประเมินให้ประธานกรรมการ
3. จัดทาข้อมูลประกอบการประเมิน สมศ. (ตัวบ่งชี้ที่ 12 – 13)
- วิเคราะห์ประเด็นและตัวบ่งชี้ในการประเมิน
- รวบรวมหลักฐานและข้อมูลประกอบการประเมิน
- เรียบเรียงข้อมูลประกอบจัดทําเอกสารประกอบการประเมิน
- เข้าร่วมรับฟังการประเมินจากคณะกรรมการกลาง
- สรุปผลการประเมินให้ประธานกรรมการ
4. การประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.1 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม
- จัดทําแฟ้มประชุม
- จองห้องประชุม รถยนต์
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ทุกสามสัปดาห์)
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- สรุป/วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทํามติของที่ประชุม
4.3 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- สรุป/วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทํามติของที่ประชุม
4.4 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- สรุป/วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทํามติของที่ประชุม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในคาสั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการฝ่ายจัด
ครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย
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- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายปราการ นทีประสิทธิพร ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)รับผิดชอบ ดังนี้
1. Website สานักงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และกําหนดขอบข่ายหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์
- จัดทําฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน และของสภามหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ลงใน
Website ของสํานักงาน
- นําวาระการประชุม (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ลง Website
- นํากําหนดการประชุม รายงานการประชุม มติย่อที่ประชุม ของ (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย) ลง Website
- ปรับปรุง Website ของสํานักงาน
- จัดทําวารสารของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําทุกเดือน
2. จัดทาข้อมูลประกอบการประเมิน สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 4)
- วิเคราะห์ประเด็นและตัวบ่งชี้ในการประเมิน
- รวบรวมหลักฐานและข้อมูลประกอบการประเมิน
- เรียบเรียงข้อมูลประกอบจัดทําเอกสารประกอบการประเมิน
- นําข้อมูลลง Website
- เข้าร่วมรับการประเมินจากคณะกรรมการกลาง
- สรุปผลการประเมินให้ประธานกรรมการ
3. จัดทาข้อมูลประกอบการประเมิน สมศ. (ตัวบ่งชี้ที่ 12-13)
- วิเคราะห์ประเด็นและตัวบ่งชี้ในการประเมิน
- รวบรวมหลักฐานและข้อมูลประกอบการประเมิน
- เรียบเรียงข้อมูลประกอบจัดทําเอกสารประกอบการประเมิน
- นําข้อมูลลง Website
- เข้าร่วมรับการประเมินจากคณะกรรมการกลาง
- สรุปผลการประเมินให้ประธานกรรมการ
4. จัดทาการประเมินคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- นําเสนอแบบประเมินให้สภามหาวิทยาลัย
- แจกแบบประเมิน
- สรุปผลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
- นํามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปผลจัดทํารายงาน
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5. จัดทาการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- บันทึกข้อมูลประกอบการประเมินใน SPSS
- วิเคราะห์ข้อมูล SPSS
- จัดทําเอกสารประกอบการประเมิน
- นําผลการประเมินลงเว็บไซด์
6. การประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ทุกสามสัปดาห์)
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ รถยนต์ และอุปกรณ์ภายในห้องประชุม
- ถ่ายภาพการประชุม
6.2 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ รถยนต์ และอุปกรณ์ภายในห้องประชุม
- ถ่ายภาพการประชุม
6.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ รถยนต์ และอุปกรณ์ภายในห้องประชุม
- ถ่ายภาพการประชุม
6.4. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณะ (ทั้ง ๓ กลุ่ม Cluster)
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ รถยนต์ และอุปกรณ์ภายในห้องประชุม
- ถ่ายภาพการประชุม
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดําเนินการถ่ายเอกสาร
- ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในคําสั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการฝ่ายจัดครุย
ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน) รับผิดชอบดังนี้
1. งานการเงิน
1.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดประชุม/จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย
- จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก/ช่อดอกไม้
- จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม/ใบสําคัญรับเงินในการจ่ายเบี้ยประชุม
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายนอก
- จัดทํารายงานการเดินทางให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทําค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการให้กับบุคลากร
- จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
- บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ ได้แก่บันทึกขออนุมัติเบิก/บันทึกใบเสนอราคา/บันทึกตรวจรับ
สินค้าตั้งหนี้
1.2 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดประชุม/จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย
- จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ
- ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก/ช่อดอกไม้
- จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม/ใบสําคัญรับเงินในการจ่ายเบี้ยประชุม
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับกรรมการภายนอก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
- จัดทํารายงานการเดินทางให้กับคณะกรรมการ
- จัดทําค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการให้กับบุคลากร
- จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
- บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ ได้แก่บันทึกขออนุมัติเบิก/บันทึกใบเสนอราคา/บันทึกตรวจรับ
สินค้าตั้งหนี้
1.3 การเดินทางไปปฏิบัติราชการของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ
- จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย
- จัดทํารายงานการเดินทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับกรรมการภายนอก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
- จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
- บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ ได้แก่บันทึกขออนุมัติเบิก/บันทึกใบเสนอราคา/บันทึกตรวจรับ
สินค้าตั้งหนี้
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1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการฝ่ายจัดครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย งานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- ขออนุมัติจัดงานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับกรรมการภายนอก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
- จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
- บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ ได้แก่บันทึกขออนุมัติเบิก/บันทึกใบเสนอราคา/บันทึกตรวจรับ
สินค้าตั้งหนี้
1.5 เงินเดือนและสวัสดิการ
- จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจําปี
- จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
- บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ ได้แก่บันทึกขออนุมัติเบิก/บันทึกใบเสนอราคา/บันทึกตรวจรับ
สินค้าตั้งหนี้
1.6 งานบัญชี
- ลงทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินงบประมาณรายได้
- ลงทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินงบประมาณรายได้
- รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินงบประมาณรายได้ ประจําเดือน
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- สําเนาฎีกาเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินงบประมาณรายได้
- ลงสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการส่งกองคลัง
2. ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างพัสดุ
2.1 ด้านวัสดุสิ้นเปลือง
- ร่างหนังสือเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองจากร้านค้า/ดําเนินการจัดซื้อ
- จัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสิ้นเปลืองนอกระบบ 3 มิติ เช่น ใบขออนุมัติจัดซื้อ/ใบเบิกวัสดุ
สิ้นเปลือง
- จัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 3 มิติ ได้แก่บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/บันทึกใบเสนอ
ราคา/บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/บันทึกตรวจรับสินค้าตั้งหนี้
- เสนอผู้บริหารอนุมัติการจัดซื้อ/การตรวจรับ
- สําเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้านรับวัสดุสิ้นเปลือง
- ลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
2.2 งานวัสดุคงทนถาวร (ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์)
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-

จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดวัสดุคงทนถาวร
ร่างหนังสือเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคงทนถาวร
จัดหาวัสดุคงทนถาวร และดําเนินการจัดซื้อจากร้านค้า
จัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคงทนถาวรนอกระบบ 3 มิติ เช่น ใบขออนุมัติจัดซื้อ/ใบเบิกวัสดุ
จัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 3 มิติ ได้แก่บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/บันทึกใบเสนอ
ราคา/บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/บันทึกตรวจรับสินค้าตั้งหนี้
- เสนอผู้บริหารอนุมัติการจัดซื้อ/การตรวจรับ
- สําเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้านรับวัสดุคงทนถาวร
- จัดทําเอกสารด้านการรับบริจาค ด้านรับวัสดุคงทนถาวร
- ลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
2.3 ด้านครุภัณฑ์
- จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดครุภัณฑ์
- ร่างหนังสือเสนอขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
- จัดหาครุภัณฑ์จากร้านค้า/จัดซื้อ
- จัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์นอกระบบ 3 มิติ เช่น ใบขออนุมัติจัดซื้อ/ใบเบิกวัสดุ
- จัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 3 มิติ ได้แก่บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/บันทึกใบเสนอ
ราคา/บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/บันทึกตรวจรับสินค้าตั้งหนี้
- เสนอผู้บริหารอนุมัติการจัดซื้อ/การตรวจรับ
- สําเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้านรับครุภัณฑ์สํานักงาน
- จัดทําเอกสารด้านการรับบริจาค ด้านรับครุภัณฑ์สํานักงาน
- จัดทําใบเบิกวัสดุ/ทําใบยืมวัสดุ/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์สํานักงาน
3. งานงบประมาณ/นโยบายและแผน/ประกันคุณภาพ
- จัดทํางบประมาณประจําปีเงินงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
- จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
- จัดทําหนังสือส่งแผน/ปรับแผน/รายงานผล ไปยังส่วนกลาง
- บันทึกข้อมูลโครงการในระบบ NUPM ของมหาวิทยาลัย/การทบทวนโครงการและ
แผนปฏิบัติการประจําปี
- จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน บริหารแผนงาน ติดตามประเมินผล/รายงานผล และ
ทบทวนแผน
- จัดทําแผนปฎิบัติการประจําปี/ ติดตามประเมินผล/รายงานผล และทบทวนแผน
- จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
รวบรวมหลักฐานต่างๆ เตรียมรับการประเมิน องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ
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4. การประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ทุกสามสัปดาห์)
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
4.2 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ดูแลและบริการเรื่องอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็นให้กับคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วม
ประชุม
4.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ดูแลและบริการเรื่องอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็นให้กับคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วม
ประชุม
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในคําสั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการฝ่ายจัดครุย
ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายจักรกฤษณ์ สนอ่อง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน) รับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านงานสรรบรรณ
- ลงทะเบียน รับ- ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก ผ่านระบบ E-document
- วินิจฉัยหนังสือ คัดแยก แบ่งประเภท จัดลําดับชั้นตามความเร่งด่วน
- เกษียนหนังสือราชการภายใน - ภายนอก และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
- ลงสมุดคุมหนังสือราชการก่อนการเสนอแฟ้มผู้บริหารลงนามเพื่อความสะดวกในการติดตามค้นหา
- จัดเอกสารเข้าแฟ้ม และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เช่น หนังสือเชิญประชุม /ขออนุมัติจัดประชุม
- เสนอแฟ้มผู้บังคับบัญชาตามลําดับ และติดตามแฟ้มที่เสนอ
- ตรวจสอบหนังสือราชการที่เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม สั่งการ และส่งเอกสารให้เจ้าของเรื่อง
- แจ้งเวียนเอกสารภายใน และภายนอกให้บุคลากรทราบ และจัดเก็บ
- เก็บรวบรวมหนังสือราชการอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกในการใช้งาน และตรวจสอบเอกสารเพื่อ
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เตรียมทําลาย
- จัดเก็บ/แยกเอกสารให้เป็นระบบและหมวดหมู่
- ติดตามเรื่องต่างๆ ที่เสนอตามขั้นตอน/สํารวจเรื่องที่ค้างเพื่อดําเนินการให้แล้วเสร็จ
- จัดทํา/แก้ไข คําสั่งประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- สํารวจเอกสารที่จะทําลาย
- แจ้งผลการสํารวจให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
- แต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
- ตรวจสอบเอกสาร/ทําลาย/รายงานผู้บังคับบัญชา
- สําเนาเอกสารต่างๆ เพื่อจัดเก็บ
2. งานบุคคล
- จัดทําแฟ้มทะเบียนประวัติของบุคคล
- ตรวจสอบและจัดเก็บใบลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคคลประจําวัน
- สรุปสถิติวันขาด ลา มาสาย ของบุคคลประจําเดือน/ปี เพื่อเสนอผู้บริหารและกองการบริหารงาน
บุคคล
- รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาและสรุปผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
- วิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง การขอกรอบอัตรากําลัง และควบคุมอัตรากําลัง
- ดําเนินการประสานงานและต่อสัญญาจ้างบุคลากร
- ประสานงานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย/บุคลากรสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยกับกองการบริหารงานบุคคล
- งานสวัสดิการบุคลากร
- รวบรวม/สรุปผลแบบประเมินบุคลากรเสนอผู้บริหารและจัดส่งให้กับกองการบริหารงานบุคคล
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- แจ้งผลการประเมินกับบุคลากรทราบ
- จัดทําแผน/ดําเนินการจัดโครงการ/ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการ/รายงานผล
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร บริหารแผนงาน ติดตามประเมินผล/รายงานผลและทบทวนแผน
3. ด้านการบริหารด้านพัสดุ สอบทานด้านรับ ด้านจ่าย การควบคุม
3.1 ด้านวัสดุสิ้นเปลือง
- สํารวจความต้องการ/จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดในการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
- จัดทําใบเบิก/ใบยืม/ทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง
- จัดทําใบเบิก / ใบจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ 3 มิติ
- ดําเนินการตรวจรับครุภัณฑ์กับคณะกรรมการตรวจรับ
- ตรวจนับการจัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองจากร้านค้า
- ตรวจนับด้านจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงเหลือประจําเดือน
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- จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือประจําเดือน
3.2 งานวัสดุคงทนถาวร (ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์)
- สํารวจความต้องการครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์
- จัดทําใบเบิกวัสดุ/ใบยืม/จัดทําทะเบียนคุม/ตรวจนับ วัสดุคงทนถาวร
- ดําเนินการตรวจรับครุภัณฑ์กับคณะกรรมการตรวจรับ
- จัดทําใบเบิก / ใบจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในระบบ 3 มิติ
- จัดทํารายงานวัสดุคงทนถาวร ประจําเดือน
- การตัดจําหน่วยวัสดุคงทนถาวร ประจําปี
3.3 ด้านครุภัณฑ์
- สํารวจความต้องการในการใช้ครุภัณฑ์
- ตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจําปี พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทํารายงานครุภัณฑ์ ประจําปี
- ดําเนินการตรวจรับครุภัณฑ์กับคณะกรรมการตรวจรับ
- จัดทําเอกสารการจัดจําหน่ายครุภัณฑ์ ประจําปี
- ดูแล/ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์สํานักงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
4. การประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.1 จัดประชุมสานักงานสภามหาวิทยาลัย
- จัดทําแผนกําหนดการจัดประชุมประจําปี
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม/งดประชุม/เลื่อนประชุม
- จัดทําแฟ้มประชุม โดยสรุป ตั้งประเด็น และอ้างอิงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
หรือมติที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
- ตรวจสอบเรื่อง เอกสารประกอบการประชุม และติดตามประสานกับบุคลากรภายในสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน)
- จัดทําสําเนาเอกสารประชุมตามจํานวนกรรมการ จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทําการ
- จัดเตรียมห้องประชุม และดูแลอํานวยความสะดวกให้กับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม
- จดบันทึกการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทํามติ และสําเนามติให้กับบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดเก็บมติ และรายงานการประชุมเข้าแฟ้ม เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
- ติดตามผลปฏิบัติตามมติ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ทุกสามสัปดาห์)
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
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- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
4.3 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- รับ-ส่ง กรรมการ
4.4 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- รับ-ส่ง กรรมการ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดําเนินการถ่ายเอกสาร และแจ้งซ่อม
- ตลาดนัดหนังสือ
- ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในคําสั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการฝ่ายจัดครุย
ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางจุฑามาศ ซ่อนกลิ่น ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ (ข้าราชการ) รับผิดชอบดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูง เช่น นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการสถาบัน/วิทยาลัย
- จัดทําหนังสือขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
- จัดทําหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการของกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ และบุคลากรใน
หน่วยงาน
- ยืมเงินสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
- จัดทําฎีกาส่งเบิกค่าใช้จ่าย
- ประสาน/บันทึกข้อมูลลงระบบบัญชี 3 มิติ
- ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการเงินและบัญชี
2.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา
- จัดทําหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ
- จัดทําเอกสารจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
- จัดทําฎีกาส่งเบิกเงินค่าใช้จ่าย
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- ยืมเงินสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
- เบิกจ่ายเบี้ยประชุมของกรรมการ
- เบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการในงานเลขานุการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ประสาน/บันทึกข้อมูลระบบบัญชี 3 มิติ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- จัดทําหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ
- จัดทําเอกสารจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมฯ
- จัดทําฎีกาส่งเบิกเงินค่าใช้จ่าย
- ยืมเงินสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
- ขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดประชุมฯ
- จ่ายเบี้ยประชุมของกรรมการ
- เบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการในงานเลขานุการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ประสาน/บันทึกข้อมูลระบบบัญชี 3 มิติ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ (ใน ๓ กลุม่ Cluster)
- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดประชุม
- จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย
- จัดทําฎีกาส่งเบิกเงินค่าใช้จ่ายกรรมการ
- จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม/ใบสําคัญรับเงิน/ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา/รายงานการเดินทาง
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับกรรมการภายนอก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
- จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
- ประสาน/บันทึกข้อมูลระบบบัญชี 3 มิติ
2.4 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้างอธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่า ที่ไม่ใช่ราชการประจา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดประชุม
- จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย
- จัดทําฎีกาส่งเบิกเงินค่าใช้จ่ายกรรมการ
- จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม/ใบสําคัญรับเงิน/ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา/รายงานการเดินทาง
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับกรรมการภายนอก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
- จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
- ประสาน/บันทึกข้อมูลระบบบัญชี 3 มิติ
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2.5 ประชุมติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี
- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดประชุม
- จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย
- จัดทําฎีกาส่งเบิกเงินค่าใช้จ่ายกรรมการ
- จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม/ใบสําคัญรับเงิน/ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา/รายงานการเดินทาง
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับกรรมการภายนอก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
- จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
- ประสาน/บันทึกข้อมูลระบบบัญชี 3 มิติ
2.6 ค่าตอบแทน/ค่าสาธารณูปโภค
- ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ของผู้อํานวยการรายเดือน
- ขออนุมัติเบิกเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการรายเดือน
- ขออนุมัติเบิกเงินหัวหน้างาน รายเดือน
- ขออนุมัติเบิกเงินนายกสภามหาวิทยาลัย รายเดือน
- ขออนุมัติในหลักการเบิกเงินค่าโทรศัพท์ของผู้อํานวยการรายเดือน
- ขออนุมัติในหลักการเบิกเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการรายเดือน
- ขออนุมัติในหลักการเบิกเงินหัวหน้างาน รายเดือน
- ขออนุมัติในหลักการเบิกเงินนายกสภามหาวิทยาลัย รายเดือน
3. การประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ทุกสามสัปดาห์)
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3.2 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- จัดเรียงเอกสาร และเข้าเล่มแฟ้มประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม ดูแล และอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในคําสั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการฝ่ายจัดครุย
ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน) หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนา
1. ควบคุมดูแลการประชุมและประสานงานการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์
2. ควบคุมดูแลการประชุมและประสานงานการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประธาน/กรรมการ
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ควบคุมดูแลการประชุมและประสานงานการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร/ประเภทอาจารย์
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- คณบดี/ผู้อํานวยการ วิทยาลัย/สํานัก
4. ควบคุมดูแลการประชุมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ควบคุมดูแลการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat)
6. ควบคุมดูแลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ควบคุมดูแลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. ควบคุมดูแลจัดทํารายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
9. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงประจําคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
10. ควบคุมดูแลการควบคุมภายในประจําคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
11. ควบคุมดูแลงานอํานวยการต่างๆ เช่น การขออนุมัติจัดประชุมและเดินทางไปราชการ จัดเตรียม
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดประชุม
12. ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานประจําปีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
13. ควบคุมดูแลการจัดทําสารของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
14. ควบคุมดูแลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
15. ควบคุมดูแลการจัดทําการประกันคุณภาพภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
16. ควบคุมดูแลการจัดทําโครงการการจัดการความรู้(Knowledge Management – KM) ของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
17. ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย(ด้านการเงิน, ด้านบุคคล, ทิศทางการพัฒนา)
18. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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นายธนวรรธน์ ยอดบุรี ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน) หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การประชุมและประสานงานการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์
2. การประชุมและประสานงานการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประธาน/กรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ประชุมและประสานงานการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร/ประเภทอาจารย์
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- คณบดี/ผู้อํานวยการ วิทยาลัย/สํานัก
4. การประชุมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- จัดทําวาระการประชุมและเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
- อํานวยความสะดวกและรับรองคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม
- ดําเนินการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
5. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
6. จัดทําการประกันคุณภาพภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- การจัดโครงการประกันคุณภาพ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการประเมินตนเอง
7. จัดทําโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
8. ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (ด้านการเงิน, ด้านบุคคล, ทิศทางการพัฒนา)
9. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอิทธิชัย อ่อนน้อม ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน) รับผิดชอบ ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- จัดทําวาระการประชุมและเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
- อํานวยความสะดวกและรับรองคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม
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- ดําเนินการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
2. การบริหารความเสี่ยงประจาหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประสานงาน รวบรวม รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง
- ดําเนินการวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประสานงาน รวบรวม รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
- จัดทํารายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- ให้คําปรึกษาและประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
3. การควบคุมภายในประจาหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ร่วมกับสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
- จัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ
- ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(ในรอบ 6 เดือน) เพื่อรายงานให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
- ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(ในรอบ 12 เดือน)
4. การประชุมทบทวนเชิงนโยบาย(Retreat)
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- จัดทําวาระการประชุมและเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
- อํานวยความสะดวกและรับรองคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม
- ดําเนินการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
5. จัดทาสารของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
6. ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (ด้านการเงิน, ด้านบุคคล, ทิศทางการพัฒนา)
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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นางสาวจินดา หมอนจันทร์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
รับผิดชอบ ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
- จัดทําวาระการประชุมและเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
- อํานวยความสะดวกและรับรองคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม
- ดําเนินการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
2. การบริหารความเสี่ยงประจาคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประสานงาน รวบรวม รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง
- ดําเนินการวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประสานงาน รวบรวม รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
- จัดทํารายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- ให้คําปรึกษาและประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
3. การควบคุมภายในประจาคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ร่วมกับสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
- จัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ
- ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(ในรอบ 6 เดือน) เพื่อรายงานให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
- ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(ในรอบ 12 เดือน)
4. งานอานวยการ
- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดประชุม/จัดทําใบยืมเงินทดรองจ่าย
- จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม/ใบสําคัญรับเงินในการจ่ายเบี้ยประชุม
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
- จัดทํารายงานการเดินทางให้กับคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ
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- บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ
5. จัดทารายงานประจาปีของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
6. ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย(ด้านการเงิน, ด้านบุคคล, ทิศทางการพัฒนา)
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

33

แผนผังการทางาน
1.การรับหนังสือ
เริ่มการทางาน
รับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ
(ตลาดนัดหนังสือ)
งานรับหนังสือ

แยกเอกสารทีร่ ับมาจากหน่วยงานต่างๆ

หัวหน้าสํานักงาน
พิจารณา/ลงนาม
บันทึกการปฎิบัติ

จัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เวียนทราบ

จัดเก็บต้นฉบับ/สําเนาเข้าแฟ้ม

ตรวจสอบและสรุปหนังสือ
ที่ดําเนินการเสร็จเพื่อส่งเก็บ/ทําลาย
หัวหน้าสํานักงาน
พิจารณาฯ/ให้ความเห็นชอบ
ส่งเอกสารเก็บ/ทําลาย

จบการทางาน

เสนอ หัวหน้างาน
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2.การส่งหนังสือ
เริ่มการทางาน
รับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ
(ตลาดนัดหนังสือ)
งานส่งหนังสือ

จัดพิมพ์/ตรวจสอบ/จัดเอกสาร

หัวหน้าสํานักงาน
พิจารณา/ลงนาม
ออกเลขทะเบียนส่ง/บันทึกใน
e-Document

สําเนาและจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ
(ตลาดนัดหนังสือ)
จัดเก็บต้นฉบับ/สําเนาเข้าแฟ้ม

ตรวจสอบและสรุปหนังสือ
ที่ดําเนินการเสร็จเพื่อส่งเก็บ/ทําลาย
หัวหน้าสํานักงาน
พิจารณาฯ/ให้ความเห็นชอบ
ส่งเอกสารเก็บ/ทําลาย

จบการทางาน

เสนอ หัวหน้างาน
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3. การถ่ายเอกสาร
เริ่มการทางาน

ข้อความ/เอกสาร

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น

ดําเนินการถ่ายเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารก่อนจัดชุด

เอกสารทีส่ มบูรณ์และถูกต้อง

ส่งเอกสารให้กับผู้เกีย่ วข้อง

จบการทางาน
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4. การจัดเก็บเอกสาร
เริ่มการทางาน

หนังสือ/เอกสาร

หนังสือ/เอกสาร
เก็บต้นฉบับ/สําเนาเข้าแฟ้ม

สํารวจและคัดแยกหนังสือ/
เอกสารเพื่อส่งจัดเก็บเข้าหอ
จดหมายเหตุหรือส่งทําลาย

หนังสือส่งจัดเก็บหอจดหมาย
เหตุหรือส่งทําลาย
หัวหน้าสํานักงาน/พิจารณา
ส่งเข้าหอจดหมายเหตุ
หรือส่งทําลาย

สําเนาและจัดเก็บไว้อ้างอิง

สรุปรายการหนังสือ/เอกสาร
หอจดหมานเหตุ หรือส่ง
ทาลาย
จบการทางาน
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5.การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เริ่มการทางาน
จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณของแต่ละงาน

4 วัน

เสนอผู้อํานวยการสํานักงานสภา
มหาลัย พิจารณา /ลงนาม

1

/ 2 วัน

เสนองานวิเคราะห์แผนและ
อัตรากําลังกองแผนงาน
ตรวจสอบงบประมาณ

5 วัน

ไม่ถูกต้อง
ส่งคืนแก้ไข

กรณีเอกสารถูกต้อง
งานวิเคราะห์แผนและอัตรากําลังกอง
แผนงานนําเสนอตามลําดับขั้นและ
ได้รับการอนุมตั ิ

2 วัน

งานวิเคราะห์แผนและอัตรากําลัง
กองแผนงานจัดสรรงบประมาณให้

2 วัน

เจ้าหน้าที่การเงินแจ้ง
หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ

ทําการลงบัญชีคุมยอดงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรและควบคุมค่าใช้จ่าย

1

1

/ 2 วัน

/ 2 วัน

งบประมาณไม่เพียงพอ
ขอจัดสรรเพิ่มเติม

รวมระยะในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณใช้เวลาประมาณ 14 วัน
จบการทางาน

6.การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ

38
เริ่มการทางาน

จัดทําหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่าย เสนอผู้อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณา /ลงนาม เสนอหนังสืออนุมัติและติดตามผล

1 วัน

ส่งคืนแก้ไข/เอกสาร

ไม่อนุมัติ
1 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พิจารณา/อนุมตั ิ

อนุมัติ
ลงสมุดบัญชีคุมงบประมาณและลงทะเบียนคุมในระบบ 3มิติ

1

/ 2 วัน

ส่งใบยืมเงินทดรองจ่ายทีส่ ่วนการเงินและบัญชี (กองคลัง)
(พร้อมแนบหนังสือที่ได้รับอนุมัติ)

1

/ 2 วัน

รับเงินทดรองจ่ายส่วนการเงินและบัญชี (กองคลัง)

4 วัน

เคลียร์เงินทดรองจ่ายพร้อมหลักฐาน จัดทาใบฎีกาเบิก –จ่าย
ลงสมุดคุมบัญชีงบประมาณลงทะเบียนคุมระบบบัญชี 3มิติ ส่งกองคลัง

4 วัน
ส่งคืนแก้ไข/เอกสาร
เจ้าหน้าที่ส่วนงานการเงินและบัญชี
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

อนุมัติ

10 วัน

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณา/อนุมัติ

2 วัน
สรุปรายงานค่าใช้จ่ายประจําเดือนเสนอที่ประชุม
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกเดือน

2 วัน
รวมระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ใช้ระยะเวลาประมาณ 25 วัน
จบการทางาน
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7. การประชุมสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
เริ่มการทางาน

กาหนดวันประชุม

จัดทาหนัง0y
สือเชิญประชุม
แก้ไข (ถ้ามี)
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา/ลงนาม
อนุมตั ิ
ส่งหนังสือเชิญประชุม/ประสานการเข้าประชุม
(กรรมการ/เลขานุการ/ผู้เข้าร่วมประชุม)

รวบรวม/ตรวจสอบเรื่องที่เสนอวาระการประชุม
หัวหน้างาน/พิจารณา

จัดทาระเบียบวาระและเอกสารการประชุม
หัวหน้างาน/ พิจารณา

จัดทาแฟ้มเอกสารการประชุม
หัวหน้างาน/พิจารณา

นาส่งแฟ้มเอกสารการประชุม

A

กรรมการ/เลขานุการ/
ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบ
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A
ประชุมสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด

ส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุม

หน่วยงานต้นเรื่อง

จัดทารายงานการประชุม
แก้ไข (ถ้ามี)
หัวหน้าพิจารณา/ลงนาม
อนุมัติ

สรุปผลการรับรองรายงานเตรียม
เสนอในการประชุมครั้งต่อไป

จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในการอ้างอิงและสืบค้น

รับรองรายงานการประชุมในที่
ประชุมครั้งต่อไป

B
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B
แก้ไขรายงานการประชุม และสรุปมติการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วในที่ประชุม
(ถ้ามีแก้ไข)

จัดเก็บรายงานการประชุมและสรุปมติการประชุมฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อใช้อ้างอิงและสืบค้นต่อไป

จบการทางาน

รายงานการประชุม
ฉบับสมบูรณ์
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8. การประชุม(สภามหาวิทยาลัยนเรศวร,คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย,คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย)
เริ่มการทางาน
กาหนดวันประชุมสภาฯ
จากประธาน

จัดทาหนังสือ0yเชิญประชุมสภา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ลงนาม
อนุมัติ
ส่งหนังสือเชิญประชุม/ประสานการเข้าประชุม
(กรรมการ/เลขานุการ/ผู้เข้าร่วมประชุม)

วาระการประชุม

กรรมการ/เลขานุการ/
ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบ

รวบรวม/ตรวจสอบเรื่องที่เสนอวาระการประชุม
หัวหน้างาน/พิจารณา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

เสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่ออธิการบดีพิจารณา

A
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A
จัดทาระเบียบวาระและเอกสารการประชุม
หัวหน้างาน/พิจารณา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

จัดทาแฟ้มเอกสารการประชุม
หัวหน้างาน/พิจารณา
นาส่งแฟ้มเอกสารการประชุม
ประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
จัดทามติที่ประชุม

มติที่ประชุม

หัวหน้างาน/พิจารณา

แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

B
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B
ส่งมติไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง

หน่วยงานต้นเรื่อง
ดาเนินการต่อไป

จัดทารายงานการประชุม
ผู้อานวยการ/พิจารณา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

จัดทาหนังสือรับรองรายงานการประชุม
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย/พิจารณา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

ส่งหนังสือรับรองและรายงานการ
ประชุมให้กรรมการรับรอง

กรรมการตอบรับรองรายงานการประชุม

c
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c
ปรับ/แก้ไขรายงาน(ถ้ามี)

รับรองรายงานการประชุมในที่
ประชุมครั้งต่อไป

แก้ไขรายงานการประชุม และสรุปมติการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วในที่ประชุม
(ถ้ามีแก้ไข)

จัดเก็บรายงานการประชุมและสรุปมติการประชุมฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อใช้อ้างอิงและสืบค้นต่อไป

จบการทางาน

รายงานการประชุม
ฉบับสมบูรณ์
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9. การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูล
เริ่มการทางาน

ข้อมูลเผยแพร่

จัดทารูปแบบเว็บไซด์ของ
0y ทยาลัยฯ
สานักงานสภามหาวิ
แก้ไข (ถ้ามี)
หัวหน้าพิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล

จบการทางาน

เผยแพร่บนเว็บไซด์
www.nu.ac.th/mee
ting/
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10. การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

แจ้งคาสั่งให้กรรมการทราบ

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
และผลการประเมินขั้นต้น

พิจารณาร่างรายงานขั้นสุดท้าย

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

1.
2.
3.
4.

กําหนดเวลาปฏิบัติงาน
กําหนดเกณฑ์การประเมิน
กําหนดแนวทางการเก็บข้อมูล
กําหนดแนวทางการเขียนรายงาน
ผลการประเมิน
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11.การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
เริ่มการทางาน

ข้อมูลคูม่ ือปฏิบัติงาน

จัดทาโครงร่า0yงคู่มือปฏิบัติงาน

รวบรวมข้อมูลนโยบายและการดาเนินงาน

จัดพิมพ์ข้อมูลและตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูล

แก้ไข (ถ้ามี)
หัวหน้างานพิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

จัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์

เผยแพร่บนเว็บไซด์
www.nu.ac.th/meeting/

จัดทาสาเนารูปเล่มเอกสาร
และจัดเก็บ

จบการทางาน
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12.การจัดทารายงานประจาปี
เริ่มการทางาน

ข้อมูลรายงานประจาปี

จัดทาโครงร่างรายงานประจาปี
0y

รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดาเนินงาน

จัดพิมพ์ข้อมูลและตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูล
แก้ไข (ถ้ามี)
หัวหน้างานพิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

จัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์

เผยแพร่บนเว็บไซด์
www.nu.ac.th/meeting/

จัดทาสาเนารูปเล่มเอกสารแจก
หน่วยงานและจัดเก็บ

จบการทางาน
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13.การจัดทาวารสารของสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
เริ่มการทางาน
เขียนโครงการ เสนอ
อธิการบดี เพื่อขออนุมัติโครงการ

อธิการบดี
พิจารณาโครงการ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ขออนุมัติดาเนินโครงการ

อธิการบดี
พิจารณาอนุมัตดิ าเนิน
โครงการ
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดทาวารสารฯ
นาเสนอต่อคณะกรรมการ
จัดทาวารสารในทีป่ ระชุม

คณะกรรมการ
จัดทาวารสารพิจารณา

ผ่าน
วารสารสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ

จบการทางาน

ไม่ผา่ น
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14.โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เริ่มการทางาน

การจัดการความรู้
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เขียนโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริม
การจัดการความรู้

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
ส่งเสริมการจัดการความรู้

คณะกรรมการโครงการ
เสริมสร้างการจัดการความรู้

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ และเลือกวิทยากร
ที่ใช้บรรยายในโครงการ

รายชื่อวิทยากร
และแผนการจัดการความรู้

จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร และจัดทํา
หนังสือขออนุมัติโครงการ
ดําเนินโครงการ
ตามแผนการจัดการความรู้ ที่กําหนดไว้
จัดทําสรุปโครงการ
เพื่อนําเสนอผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป

จบการทางาน

นําระบบการจัดการความรู้
มาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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15. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เริ่มการทางาน

การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เขียนโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ สานักงานสภามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

รายชื่อคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียม
โครงการ และเลือกวิทยากร ที่ใช้บรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ

รายชื่อวิทยากร
ที่ใช้บรรยาย

จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร และจัดทํา
หนังสือขออนุมัติโครงการ
ดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงาน ที่กําหนดไว้
จัดทําสรุปโครงการ
เพื่อนําเสนอผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป

จบการทางาน

ระบบการประกันคุณภาพ
มาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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16.การดาเนินการสรรหาคณบดี
เริ่มการทางาน

การครบวาระ
ของคณบดี

จัดทําวาระเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ครั้งที่ 1

คณะกรรมการสรรหาฯ
- ประกาศรับสมัครผูส้ นใจ
- ประกาศกําหนด วัน เวลา
และหลักเกณฑ์การสรรหาฯ
- ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เสนอชื่อ

คณะกรรมการจัดทําประกาศ เพื่อรับสมัคร
ผู้สนใจดํารงตําแหน่ง และกําหนดวันเสนอชื่อ

เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ
ดําเนินการทาบทามผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ส่งวิสัยทัศน์ และนโยบาย
การบริหารงาน มาให้
คณะกรรมการสรรหา

ประชุมครั้งที่ 2
- สอบถามข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงาน
- กําหนดเกณฑ์การพิจารณา
- กลั่นกรองผู้ตอบรับการทาบทาม
เบื้องต้นเพื่อกลั่นกรองผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งในเบื้องต้น

A

รายชื่อผู้สมควร
ดํารงตําแหน่ง
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A
แจ้งผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
ที่ผ่านการกลั่นกรองมาแสดงวิสัยทัศน์ และนโยบาย

ประชุมครั้งที่ 3
- ผู้ผ่านการกลั่นกรองแสดงวิสัยทัศน์
และนโยบายต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
- พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดี ต่อสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสรรหาจัดทําหนังสือ
ถึงอธิการบดี เพื่อแจ้งชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดี ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ผู้ได้รับการเสนอชื่อแถลงนโยบาย
- สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก
ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี

จบการทางาน

ผู้ดํารงตําแหน่ง
คณบดี
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17.การบริ หารความเสี่ ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร
เริ่มการทางาน

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ
จัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
ไม่อนุมัติ
อธิการบดี
พิจารณาโครงการ
อนุมัติ
ดาเนินโครงการบริหารความเสี่ยงฯ
ระดับคณะ/หน่วยงาน

รวบรวมข้อมูลความเสีย่ ง
คณะ/หน่วยงาน
วิเคราะห์และประมวลผลจัดทารายงาน
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ไม่ผ่าน
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง พิจารณา
ผ่าน

ไม่ผ่าน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง พิจารณา
ผ่าน
รายงานการประเมินผล
การบริหารความเสีย่ ง
จัดส่งรายงานให้หน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก
จบการทางาน
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18. การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
เริ่มการทางาน

จัดประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในฯ

ติดตามผลการควบคุมภายใน
ประจาปี คณะ/หน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
เข้าตรวจคณะ/หน่วยงาน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
จัดทารายงาน
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

รายงานการควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย

จัดส่งรายงานให้หน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก

จบการทางาน
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บุคลากรของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ สถานภาพ ข้าราชการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 งาน จานวน 13 คน ดังนี้
เลขานุการอานวยการ ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นางจุฑามาศ ซ่อนกลิ่น
2. นายจักรกฤษณ์ สนอ่อง
3. นางสุพรรณษา ด่านเจริญกิจกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. งานประชุม ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นางสาววาสนา นุชท่าโพ
2. นางสาวพรรณจันทร์ คงศิริรตั น์
3. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
4. นายปราการ นทีประสิทธิพร
5. นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช
6. นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์

ตาแหน่ง
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานจัดประชุมและ
ประสานงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. งานยุทธศาสตร์และพัฒนา ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ
2. นายธนวรรธน์ ยอดบุรี
3. นายอิทธิชัย อ่อนน้อม
4. นางสาวจินดา หมอนจันทร์

หัวหน้างานงานยุทธศาสตร์และพัฒนา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

สถานภาพ
พนักงานราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานเงินรายได้

สถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้

58

ภาคผนวก

