
 
 

 
 

 
 
 

การจัดท าเอกสารค าสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 

และ 

เอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ 

ปีการศึกษา  2563 
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ค าน า 
 

เพ่ือให้การให้บริการจัดการเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พายัพ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการการจัดการความรู้ส านักงานอธิการบดี จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบงานสารบรรณจากผู้ที่ปฏิบัติงานมาอย่างยาวนานและมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งบุคลากร
ดังกล่าวได้เข้าโครงการเกษียณอายุงานก่อนก าหนด  

ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดีได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบ 
งานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ 
เมษายน  2564 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได ้
 

การจัดท าค าสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 

 Flow Chart การจัดท าค าสั่ง/ประกาศ 
 ข้อมูลส าคัญประกอบการจัดท าค าสั่ง/ประกาศ และแหล่งข้อมูล 

-  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา) 

-  ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 (ส านักงานอธิการบดี) 
-  รายชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่งบริหารของบุคลากร (ส านักงานทรัพยากรบุคคล) 
- มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ  (หัวหน้างานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี) 
- มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  (ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการตรวจสอบ) 
- ค าสั่ง/ประกาศที่อ้างถึงและเกี่ยวข้อง  (ส านักงานอธิการบดี) 
- ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  (ส านักงานอธิการบดี) 
- ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หนังสือ/เอกสาร เว็บไซต์) 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (หนังสือ, เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น) 
 

การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
 Flow Chart การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
 ข้อมูลประกอบการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

- มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ 
- มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (หนังสือ, เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น) 
 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  

- แบบฟอร์ม-1  สรุปเรื่อง ระเบียบวาระการประชุม  (สนง. เลขานุการสภาฯ) 
- แบบฟอร์ม-2  มติ และสรุปข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะ  (สนง. เลขานุการสภาฯ) 
- แบบฟอร์ม-3  แบบส่งมติสภาฯ เพื่อตรวจทาน/ขอรับมติฉบับรับรองถูกต้อง  (สนง. อธิการบดี) 
- แบบฟอร์ม-4  แบบติดตามผลการด าเนินการตามมติสภาฯ  (สนง. เลขานุการสภาฯ) 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า 2 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 3 
สารบัญ 4 

1. บทน า 5 
2. แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 6 
3. แผนการจัดการความรู้ 7 
4. คณะกรรมการด าเนินการ 9 
5. การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 10 

- ประเด็นที่ 1 : การจัดท าค าสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 10 
- ประเด็นที่ 2 : การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 14 

6. ภาคผนวก 19 
- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 19 
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บทน า 
 
 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 เป็นหน่วยงานที่มีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีและมีบทบาทส าคัญในการเป็นหน่วยงานหลักด้าน งานสารบรรณกลางของ
มหาวิทยาลัย โดยท าหน้าที่ในการประสานงานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้บริการและ 
การสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและ  
มีประสิทธิภาพ  

ต่อมามหาวิทยาลัยพายัพได้มีประกาศโครงการเกษียณอายุงานของบุคลากรก่อนอายุครบ 60 ปี
และมีบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงานสารบรรณของส านักงานอธิการบดี 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวน 2 คน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

เพ่ือให้การบริหารงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและต่อเนื่อง คณะกรรมกรรมการจัดการความรู้ส านักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรให้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านระบบงานสารบรรณของส านักงานอธิการบดีเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ 
 

แผนภูมิการบริหารงาน ส านักงานอธิการบดี (Administrative Chart) 
(ปีการศึกษา 2563 : 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 

 

 
* ดร. อ านวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี  1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 
* อ. อภิชา อินสุวรรณ  รักษาการอธิการบดี  ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  

รักษาการอธิการบดี*

เลขานุการ/
งานโอเปอเรเตอร์

(1 คน)

เจ้าหน้าที่
งานสารบรรณ/

งานโอเปอเรเตอร์
(3 คน)

เจ้าหน้าที่
งานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

(1 คน)

เจ้าหน้าที่
งานดูแลส านักงาน/

งานแม่บ้าน
(1 คน)

หัวหน้างานสารบรรณสนง. อธิการบดี
(นางอัมพร  นพคุณ)

ที่ปรึกษา สนง. อธิการบดี
(ผศ. กษมา  เดชรักษา)
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  
 

เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบงานสารบรรณของส านักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วม
โครงการเกษียณอายุงานก่อนอายุครบ 60 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้  โดยจัดท าโครงการพ่ีเลี้ยงให้กับผู้ที่จะมาปฏิบัติงานด้านระบบ 
งานสารบรรณของส านักงานอธิการบดี และในปีการศึกษา 2563 ได้ก าหนดให้มีการจัดท าองค์ความรู้ 
ด้านระบบงานสารบรรณ  2 ประเด็นความรู้ คือ การจัดท าค าสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ และการจัดท า
เอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ไปในปีการศึกษา 2564 เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ของการปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณ และถ่ายทอดให้กับ  
ผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงานสารบรรณ 
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แผนการจัดการความรู ้
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็น KM : ระบบงานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี #1 (โครงการพ่ีเลี้ยง) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์ความรู้ระบบงานสารบรรณ   
การวัดผล : บุคลากรสามารถปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานอธิการบดีได้ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

ประชุมบุคลากร 
เพื่อก าหนด
ประเด็นความรู ้

สิงหาคม 
2563 

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
ก าหนดประเด็น
ความรู ้

ขอบข่าย
ความรู้ : 
อย่างน้อย 
1 ขอบข่าย 

เจ้าหน้าท่ี 
งาน 
สารบรรณ 

หัวหน้างาน 
สารบรรณ 
ส านักงาน
อธิการบด ี

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
 ด าเนินการ
แล้ว 

2 การสร้าง
และแสวงหา
ความรู ้

- ค้นหาความรู้
จากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 
- เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง 

ตลอดป ี
การศึกษา 

2563 

ก าหนดผู้ให้
ความรู ้(2 คน) 
*เจ้าหน้าท่ี
โครงการพี่เลี้ยง 

องค์ความรู้
ตามประเด็น
ความรู้ที ่
บ่งช้ี :  
อย่างน้อย  
1 ประเด็น 

นาง 
อัญญรตัน์ 
ไชยศิร ิ

1. นาง
ศิริพร  
กุศลวงศ ์
2. นาง 
กชพรรณ 
สมณา 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
 ด าเนินการ
แล้ว 

3 การจัด
ความรู้ให ้
เป็นระบบ 

สรุปความรู้ตาม
ประเด็นจากการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

สิ้นปี
การศึกษา 

2563 
 

ข้อมูลองค์
ความรู้ : 
ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่
ก าหนด 

ข้อมูลองค์
ความรู้ : 
ครบถ้วน
อย่างน้อย 
1 ประเด็น 

นาง 
อัญญรตัน์ 
ไชยศิร ิ

1. นาง
ศิริพร  
กุศลวงศ ์
2. นาง 
กชพรรณ 
สมณา 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
 ด าเนินการ
แล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

- พิจารณา
เนื้อหาความ
ถูกต้องของ 
องค์ความรู ้
- สกัดองค์ความ 
รู้ที่สามารถ
น าไปใช้ได ้
- จัดท าเป็นเลม่
ความรู ้

สิ้นปี
การศึกษา 

2563 
 

ข้อมูลองค์
ความรู้ : 
1) การจัดท า
ค าสั่ง/ประกาศ 
มพย. 
2) การจัดท า
เอกสารประกอบ 
การประชุม
กรรมการสภา 
มพย. 
 
 
 

เล่มความรู:้ 
อย่างน้อย 
1 เล่ม 

นาง 
อัญญรตัน์ 
ไชยศิร ิ

1. นาง
ศิริพร  
กุศลวงศ ์
2. นาง 
กชพรรณ 
สมณา 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
 ด าเนินการ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็น KM : ระบบงานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี #1 (โครงการพ่ีเลี้ยง) 
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์ความรู้ระบบงานสารบรรณ   
การวัดผล : บุคลากรสามารถปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานอธิการบดีได้ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

จัดเก็บองค์
ความรู้ในระบบ 
File Sharing 
ภายใน
ส านักงาน 

สิ้นปี
การศึกษา 

2563 

มีการเผยแพร่
องค์ความรู้
ภายในระบบ 
net work ของ
ส านักงาน 

มีการแจ้ง
ให้บุคลากร
ทราบถึง
วิธีการและ
ช่องทางใน
การเข้าถึง
ความรู ้

นาง 
อัญญรตัน์ 
ไชยศิร ิ

1. นาง
ศิริพร  
กุศลวงศ ์
2. นาง 
กชพรรณ 
สมณา 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
 ด าเนินการ
แล้ว 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้
 

จัดกิจกรรมการ
แลกเปลีย่น/
เรียนรูภ้ายใน
ส านักงาน
อธิการบด ี

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

มีการแลก 
เปลี่ยน/เรยีนรู้
ตามประเด็น
ความรู ้

อย่างน้อย 
3 ครั้งต่อ
สัปดาห ์

นาง 
อัญญรตัน์ 
ไชยศิร ิ

1. นาง
ศิริพร  
กุศลวงศ ์
2. นาง 
กชพรรณ 
สมณา 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
 ด าเนินการ
แล้ว 

7 การเรยีนรู ้
 

การน าองค์
ความรู้การจัดท า
ค าสั่ง/ประกาศ 
มพย. และการ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมกรรมการ
สภา มพย.  
มาปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

เจ้าหน้าท่ีงาน 
สารบรรณ
สามารถจัดท า
ค าสั่ง/ประกาศ 
มหาวิทยาลยั
พายัพ และ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมฯ ได ้

มีการ
จัดท า 
flow 
chart  
ของงาน 

นาง 
อัญญรตัน์ 
ไชยศิร ิ

1. นาง
ศิริพร  
กุศลวงศ ์
2. นาง 
กชพรรณ 
สมณา 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
 ด าเนินการ
แล้ว 

 
ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  (หัวหน้าหน่วยงาน) 

(นางอัมพร  นพคุณ) 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
 
 

1.  หัวหน้างานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี 
2.  นางกชพรรณ  สมณา (ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้) 
3.  นางศิริพร  กุศลวงศ์   (ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้) 
4.  นางอัญญรัตน์  ไชยศิริ   (ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้) 
5.  นางกนกพร  นุชอนงค์ 
6.  นางสมกมล  ตรังรัฐพิทย์ 
7.  นายธีรศักดิ์  รุ่งเจริญ   
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การถอดบทเรียนและสงัเคราะห์ความรู้ 
 

 ประเด็นที่ 1 : การจัดท าค าสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 

เล่าเรื่อง : ขั้นตอนการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ 

1. รับต้นฉบับ/ต้นเรื่อง จากเจ้าหน้าที่รับหนังสือเข้าและส่งหนังสือออก (นางสมกมล ตรังรัฐพิทย์) 
2. พิจารณาต้นฉบับ/ต้นเรื่องว่าเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือประกาศอะไร  

ถ้าเป็นค าสั่ง/ประกาศที่เคยด าเนินการแล้วหรือจัดท าเป็นประจ าทุกปีการศึกษา สามารถน าไฟล์ 
ข้อมูลเดิมมาแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นฉบับร่างได้  แต่ถ้าเป็นค าสั่ง/ประกาศที่ยังไม่เคย
ด าเนินการให้จัดพิมพ์ใหม่ โดยน าเอาข้อมูลเนื้อหาจากต้นฉบับ/ต้นเรื่องมาประกอบการจัดท าค าสั่ง/
ประกาศ ทั้งนี้ หากเป็นค าสั่งที่แต่งตัง้บุคคลเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานที่มีรายชื่อบุคคล 
เป็นจ านวนมาก สามารถประสานขอไฟล์ข้อมูลรายชื่อจากหน่วยงานต้นเรื่องได้ 

3. เมื่อจัดท าร่างค าสั่ง/ประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์ฉบับร่าง และส่งให้ฝ่ายตรวจสอบ 
ท าการตรวจข้อมูลและค าสะกดท่ีถูกต้อง (นางกชพรรณ สมณา) และด าเนินการแก้ไขข้อมูล/ค าผิด 
ให้ถูกต้อง ก่อนน าเสนอฉบับร่างค าสั่ง/ประกาศ ให้หัวหน้างานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี/ 
ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี เพ่ือตรวจทานและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนจัดท าค าสั่ง/ประกาศ 
ฉบับจริง 

4. จัดท าค าสั่ง/ประกาศฉบับจริง โดยใส่เลขท่ีค าสั่งให้เรียบร้อยและบันทึกข้อมูลเลขที่ค าสั่ง วันที่ออกค าสั่ง 
และหัวเรื่องของค าสั่ง/ประกาศลงในโปรแกรมจัดการเอกสาร Microsoft Access_Out หลังจากนั้น 
ส่งให้ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนน าเสนอหัวหน้างานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี/ที่ปรึกษา
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือตรวจทาน/ตรวจสอบข้อมูล และลงนามก ากับความถูกต้องด้านหลังค าสั่ง/
ประกาศ และเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามต่อไป 

5. เมื่ออธิการบดีลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องประทับตรามหาวิทยาลัยพายัพ
บริเวณกึ่งกลางลายเซ็นของอธิการบดีด้วยหมึกสีแดง (การประทับตราสัญลักษณ์ให้ใช้เครื่องหมาย 
ตามภาษาที่ใช้ในค าสั่ง/ประกาศ) 

6. บันทึกข้อมูลเลขที่ค าสั่ง พร้อมระบวุันที่ออกค าสั่ง/ประกาศ และหัวเรื่อง ลงในโปรแกรมค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพายัพ (excel) และโปรแกรมประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ (excel) 

7. ค าสั่ง : บันทึกเลขรับส านักงานฯ และวันที่รับเอกสาร ลงด้านหลังของค าสั่ง ส่วนต้นฉบับ/ต้นเรื่อง  
ให้บันทึกเลขที่ค าสั่งและวันที่ออกค าสั่ง ด้านบนของเอกสาร 

8. ประกาศ : บันทึกเลขรับส านักงานฯ และวันที่รับเอกสาร ลงด้านหลังของประกาศ ส่วนต้นฉบับ/ 
ต้นเรื่องให้บันทึกวันที่ของประกาศ ด้านบนของเอกสาร 
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9. ส่งต้นฉบับค าสั่ง/ประกาศ ให้เจ้าหน้าทีง่านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (นายธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ)  
เพ่ือน าเข้าระบบสารสนเทศออนไลน์ (DMS) และบันทึกในระบบ e-Service เพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ 

10. บันทึกการด าเนินการของเอกสารค าสั่ง/ประกาศในโปรแกรมจัดการเอกสาร Microsoft Access_In 
11. น าค าสั่งเก็บเข้าแฟ้มจัดเก็บเอกสารตามปี พ.ศ. โดยเรียงล าดับเลขท่ีค าสั่งจากน้อยขึ้นมาหามาก 
12. น าประกาศเก็บเข้าแฟ้มจัดเก็บเอกสารตามปี พ.ศ. โดยเรียงล าดับตามวันที่ออกประกาศจาก 

อดีตขึน้มาถึงปัจจุบัน 
13. น าต้นฉบับ/ต้นเรื่อง เก็บเข้าแฟ้มจัดเก็บเอกสารตามแฟ้มเอกสารของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
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สรุปประเด็น  :  Flow Chart ขั้นตอนการจัดท าค าสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รับต้นฉบับ/ต้นเรื่อง 

จัดท าร่างค าสั่ง/ประกาศ 

ตรวจสอบข้อมูล/การสะกดค า แก้ไข ไม่แก้ไข 

เสนอหัวหน้างานสารบรรณฯ/ 
ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี  

เพ่ือตรวจสอบและตรวจทานข้อมูล 

แก้ไข ไม่แก้ไข 

ด าเนินการ
แก้ไข 

จัดท าค าสั่ง/ประกาศฉบับจริง 
(*บันทึกเลขท่ีค าสั่งในโปรแกรม 

Microsoft Access_out) 

เสนอหัวหน้างานสารบรรณฯ/ 
ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี

เพ่ือตรวจทานข้อมูลและ 
ลงนามก ากับด้านหลังเอกสาร 

เสนออธิการบดีเพื่อลงนาม 
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อธิการบดีลงนามค าสั่ง/ประกาศ 

ประทับตรามหาวิทยาลัยพายัพ 

บริเวณก่ึงกลางลายเซ็น 

(หมึกสีแดง) 

ค าสั่ง ประกาศ 

บันทึกข้อมูลในโปรแกรมค าสั่ง 

มหาวิทยาลัยพายัพ (excel) 
(เลขท่ีค าสั่ง, วัน/เดือน/ปีท่ีออกค าสั่ง, หัวเรื่อง) 

บันทึกข้อมูลในโปรแกรมประกาศ 

มหาวิทยาลัยพายัพ (excel) 
(วัน/เดือน/ปีที่ออกประกาศ, หัวเรือ่ง) 

ต้นฉบับ/ต้นเร่ือง 

» บันทึกเลขท่ีค าสั่ง
และวันท่ีออกค าสั่ง
ด้านบนของเอกสาร
ต้นฉบับ/ต้นเรื่อง 

» บันทึกการด าเนินการ 
ในโปรแกรม 
Microsoft 
Access_In 

» เก็บเข้าแฟ้ม
หน่วยงานต้นเรื่อง 

 

ค าสั่ง 

» บันทึกเลขรับ สนง. 
และวันท่ีรับเอกสาร 
ลงด้านหลังของค าสั่ง 

» บันทึกการด าเนินการ
ในโปรแกรม 
Microsoft 
Access_out  

» น าเข้าระบบ DMS 
» บันทึกข้อมูลใน

ระบบ e-service  
» เก็บเข้าแฟ้มค าสั่ง

ตามปี พ.ศ. 
 

ต้นฉบับ/ต้นเร่ือง 

» บันทึกวันท่ีออกค าสั่ง
ด้านบนของเอกสาร
ต้นฉบับ/ต้นเรื่อง 

» บันทึกการด าเนินการ
ในโปรแกรม 
Microsoft  
Access_In 

» เก็บเข้าแฟ้ม
หน่วยงานต้นเรื่อง 

 

ประกาศ 

» บันทึกเลขรับ สนง. 
และวันท่ีรับเอกสาร 
ลงด้านหลังของ
ประกาศ 

» บันทึกการด าเนินการ 
ในโปรแกรม 
Microsoft 
Access_In 

» น าเข้าระบบ DMS 
» เก็บเข้าแฟ้มประกาศ 

ตามปี พ.ศ. 
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 ประเด็นที่ 2 : การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

เล่าเรื่อง : ขั้นตอนการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

 ก่อนการประชุม 
1. รับต้นฉบับและไฟล์ข้อมูลที่จะน าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพจากฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ 
2. ปรับ/แก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบของเอกสารสรุปเรื่องตามท่ีส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนด (แบบฟอร์ม-1) 
3. ขอข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพจากหัวหน้างานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี  

ในกรณีที่เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ มีการอ้างถึงมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พายัพ 

4. ส่งเอกสารข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพใหฝ้่ายตรวจสอบท าการตรวจสอบและตรวจทาน
ข้อมูล ให้ถูกต้อง หากมีการแก้ไขให้ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 

5. เสนอเอกสารการประชุมให้ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี/หัวหน้างานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี 
ตรวจสอบข้อมูล (พิจารณาบางระเบียบวาระ) 

6. ส่งเอกสารการประชุมไปยังผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง และปรับ/แก้ไขข้อมูล ตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ปรับ/แก้ไข 

7. ประสานการจัดล าดับระเบียบวาระการประชุมกับทางส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพ่ือจัดท าส าเนาเอกสารการประชุม 

8. จัดท าส าเนาเอกสารการประชุม (เอกสารสรุปเรื่องและเอกสารประกอบการพิจารณา) ตามจ านวน 
แฟ้มการประชุมที่ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง (สามารถใช้บริการร้านถ่ายเอกสาร
ภายในมหาวิทยาลัยพายัพได้ หากมีเอกสารจ านวนมาก) 

9. ตรวจทานส าเนาเอกสารการประชุมให้ครบและถูกต้อง และน าส่งให้ส านักงานเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าเอกสารเข้าแฟ้มการประชุม โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  
จะน าส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการสภาฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

10. กรณีมีระเบียบวาระเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเอกสาร จะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารการประชุมเพ่ิมเติม 
ให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม 

11. ส านักงานอธิการบดี จัดเตรียมป้ายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ผู้บริหารสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะเข้าร่วมประชุม 

12. จัดวางแฟ้มข้อมูลกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ  
บนโต๊ะกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือใช้ประกอบการประชุม 

13. จัดเตรียมหนังสือพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2564 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2549 ออกตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
ไว้บนโต๊ะเอกสารส าหรับประกอบการประชุม เพ่ือสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมในการประชุม 
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หลังการประชุม 

 การด าเนินการเกี่ยวกับมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ   

1. ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบ : จัดส่งมติ และสรุปข้อสังเกต
และ/หรือข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในส่วนของมหาวิทยาลัยให้ส านักงานอธิการบดี  

2. ส านักงานอธิการบดี : จัดส่งมติ และสรุปข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ 
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสอบทานมติตามแบบฟอร์มที่ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  
ก าหนด 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ท าการสอบทานมติ พร้อมแจ้งความประสงค์การขอรับมติฉบับรับรอง
ถูกต้องและส่งแบบฟอร์มกลับคืนส านักงานอธิการบดี ภายในเวลาที่ก าหนด 

4. ส านักงานอธิการบดี : รับแบบฟอร์มฯ และเสนอต่อหัวหน้างานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี  
ลงนามเพื่อรับทราบ และน าส่งให้ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป  

5. ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยพายัพฉบับรับรองถูกต้อง
ตามท่ีหน่วยงานร้องขอ มายังส านักงานอธิการบดี  เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ด าเนินการต่อไป 

 

หมายเหตุ : กรณีมีมติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ ให้ส านักงานอธิการบดี 
จัดท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
เพ่ือแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 โดยแนบมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับรับรองถูกต้อง (ทั้งนี้ 
จะต้องจัดส่งฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีป่ระชุมสภาฯ ในแต่ละครั้ง และหากเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด 30 วัน จะต้องเสียค่าปรับ) 

 
 การติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

1. ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบ จัดส่งแบบฟอร์มการติดตาม
ผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ (แบบฟอร์ม-4) พร้อมไฟล์ให้ส านักงาน
อธิการบดี  

2. ส านักงานอธิการบดีจัดส่งไฟล์ แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
พายัพ (แบบฟอร์ม-4) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือกรอกข้อมูลการด าเนินการและส่งกลับคืนให้
ส านักงานอธิการบดี ภายในเวลาที่ก าหนด 

3. ส านักงานอธิการบดีจัดส่งไฟล์รายงานการด าเนินการ (แบบฟอร์ม-4) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กลับคืนให้ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
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สรุปประเด็น   
 

Flow Chart ขั้นตอนการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

(ก่อนการประชุม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับต้นฉบับ/ไฟล์สรุปเรื่อง 

ปรับเอกสารตามแบบฟอร์ม-1 

ที่ สนง. เลขานุการสภาฯ ก าหนด 

แก้ไข ไม่แก้ไข 

ตรวจสอบ/ตรวจทาน
ข้อมูล 

น าส่ง ผู้อ านวยการ 
สนง. เลขานุการสภาฯ 

จัดท าส าเนาและตรวจทานเอกสาร
ตามจ านวนแฟ้มการประชุม 

สนง. อธิการบดี 
- จัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุม 

- ป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

สนง. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ 

- จัดเตรียมและวางแฟ้มการประชุม 

- จัดเตรียมอาหาร/อาหารว่าง 
ส าหรับการประชุม 

แก้ไข ไม่แก้ไข 

- ท่ีปรึกษา สนง. อธิการบดี 
- หัวหน้างานสารบรรณ  
  สนง. อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการ สนง. 
  เลขานุการสภาฯ 
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Flow Chart ขั้นตอนการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

(หลังการประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนง. เลขานุการสภาฯ ส่งมติ 
และสรุปข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะ 

(แบบฟอร์ม-2) ให้ สนง. อธิการบดี 

สนง. อธิการบดี ส่งมติและสรุปข้อสังเกต และ/หรือข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แบบฟอร์ม-3 ส่วนที่ 1)  

เพ่ือสอบทานมติ (แนบแบบฟอร์ม-2) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขอรับมติฉบับรับรองถูกต้อง  
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ตรวจทาน/รับทราบ และ
รายงานการด าเนินการตามมติ 

หัวหน้างานสารบรรณ สนง. อธิการบดี  
ลงนาม (แบบฟอร์ม-3 ส่วนที่ 2) 

สนง. เลขานุการสภาฯ ส่งมติฉบับรับรองถูกต้อง
ตามท่ีหน่วยงานร้องขอให้ สนง. อธิการบดี 

สนง. อธิการบดี ส่งมติฉบับรับรองถูกต้องไปยัง
หน่วยงานเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

*กรณี มีมติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อก าหนด มพย.  
ให้ สนง. อธิการบดี ท าหนังสือรายงานต่อ สป.อว. 

(ภายใน 30 วัน นับจากวันประชุมสภาฯ) 
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การติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สนง. เลขานุการสภาฯ ส่งแบบฟอร์มติดตาม 

ผลการด าเนินการตามมติฯ (แบบฟอร์ม-4)  
พร้อมไฟล์ให้ สนง. อธิการบดี 

สนง. อธิการบดี ส่งไฟล์แบบฟอร์มติดตาม 
ผลการด าเนินการตามมติฯ (แบบฟอร์ม-4)  

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนง. อธิการบดี ส่งไฟล์แบบฟอร์มติดตาม 
ผลการด าเนินการตามมติฯ (แบบฟอร์ม-4)  

กลับคืน สนง. เลขานุการสภาฯ 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสารการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

แบบฟอร์ม-1  สรุปเรื่อง ระเบียบวาระการประชุม  (สนง. เลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ...   เรื่องเพื่อพิจารณา/เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง 
.........(ระบุเรื่องท่ีจะขอพิจารณา.......... 

 

สรุปเรื่อง 
(ระบุรายละเอียด ที่มา สาระส าคัญ เหตุผล ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพเพ่ือพิจารณา) 

............................................................................................................................. .................................................. 

.................................................................. ........................................................................................................ ..... 

............................................................................................................................. .................................................. 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา ........ 
2. (ระบุกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพายัพที่เก่ียวข้อง) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
3. (ระบุเอกสารส าคัญที่เก่ียวข้อง) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการ 
1. (ระบุคณะกรรมการที่จะต้องมีการพิจารณาก่อนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ (ถ้ามี) 

ประชุมครั้งที่และวันที่ที่ประชุม และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุม ครั้งที่ ...../2564 เมื่อวัน..... ที ่........... 

มีมต ิที่ ...../2564 “..........................” 
3. (ระบุคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยพายัพ ประชุมครั้งที่ ...../........... 

วันที่ที่ประชุม และมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง) 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพเพ่ือโปรดพิจารณา ......................(ระบุข้อความมติ

ที่เสนอขออนุมัติ/เห็นชอบ ต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพ) ...................................................... .............................. 
 

มติ 
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แบบฟอร์ม-2  มติ และสรุปข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะ  (สนง. เลขานุการสภาฯ) 
 

 

(ตัวอย่าง) 
มติสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพายัพ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 
วันเสาร์ที่  13  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี  อาคารปฐมกาล  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 
******************************************* 

 
อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ .........  
ตามท่ีแก้ไข 

และ 
อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยพายัพท าความร่วมมือทางวิชาการ กับ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .... และเมื่อด าเนินการแล้ว 
ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยพายัพต่อไป 

และ 
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้.......... 
โดยมอบหมายให้ .......... เป็นประธานกรรมการ/คณะท างาน และจัดท า
........................ และให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

มติที่ 1/2564 

มติที่ 2/2564 

มติที่ 3/2564 
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แบบฟอร์ม-3  แบบส่งมติสภาฯ เพื่อตรวจทาน/ขอรับมติฉบับรับรองถูกต้อง  (สนง. อธิการบดี) 
 

 

(ตัวอย่าง) 
ส่วนที่ 1 

วันที่  11  มีนาคม  2564 

เรียน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

ส านักงานอธิการบดี ได้รับหนังสือแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ มพย 0601/044 ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2564  จึงขอแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพได้พิจารณาเห็นชอบให้
ด าเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) (แบบฟอร์ม-2) 

การรับทราบมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  

มติที่ 1/2564 

  ตรวจทานข้อความมติแล้วถูกต้องตามท่ีเสนอ รับทราบมติเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
และรายงานการด าเนินการตามมติต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพายัพเพ่ือรับทราบต่อไป 

  กรณีต้องมีการส่งเอกสารฉบับรับรองถูกต้องไปยังหน่วยงานราชการ/องค์กรภายนอก  
ขอรับเอกสารมติฉบับรับรองถูกต้อง เพ่ือด าเนินการแจ้งไปยัง...................................................ต่อไป 

มติที่ 2/2564 

  ตรวจทานข้อความมติแล้วถูกต้องตามท่ีเสนอ รับทราบมติเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
และรายงานการด าเนินการตามมติต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพายัพเพ่ือรับทราบต่อไป 

  กรณีต้องมีการส่งเอกสารฉบับรับรองถูกต้องไปยังหน่วยงานราชการ/องค์กรภายนอก  
ขอรับเอกสารมติฉบับรับรองถูกต้อง เพ่ือด าเนินการแจ้งไปยัง...................................................ต่อไป 

มติที่ 3/2564 

  ตรวจทานข้อความมติแล้วถูกต้องตามท่ีเสนอ รับทราบมติเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
และรายงานการด าเนินการตามมติต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพายัพเพ่ือรับทราบต่อไป 

  กรณีต้องมีการส่งเอกสารฉบับรับรองถูกต้องไปยังหน่วยงานราชการ/องค์กรภายนอก  
ขอรับเอกสารมติฉบับรับรองถูกต้อง เพ่ือด าเนินการแจ้งไปยัง...................................................ต่อไป 

 
ลงชื่อ ................................................................... 
       (...................................................................) 

วันที่ ........../...................../................ 

หมายเหตุ  กรุณาส่งคืนส านักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ .....................................  
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ส่วนที่ 2 
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นางอัมพร  นพคุณ) 
หัวหน้างานสารบรรณ ส านักงานอธิการบดี 

วันที่ ......../...................../............. 
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แบบฟอร์ม-4  แบบติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ  (สนง. เลขานุการสภาฯ) 
 

(ตัวอย่าง) 
ระเบียบวาระท่ี .... เรื่องเพื่อทราบ 
 X. รายงานการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
  X.X รายงานการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564  วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  
 

มติที่ เรื่อง วิธีด าเนินการ ข้อมูลการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1/2564 อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
พายัพ กับ ......... ตามที่แก้ไข 

   

2/2564 อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยพายัพท าความร่วมมือ
ทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ/หรือ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง .... และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงาน 
สภามหาวิทยาลัยพายัพต่อไป 

   

3/2564 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้........ โดยมอบหมายให้ .......... 
เป็นประธานกรรมการ/คณะท างาน และจัดท า ............ 
และให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพต่อไป 

   

(เอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564) 


