คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กบบ.)

จัดทําโดย
งานการประชุม
สวนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กบบ.)
งานการประชุม ส่วนบริหารงานกลาง
1. ความเป็นมา
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เป็นการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เป็น Standing committee ของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ประธานกรรมการ เป็ น การประชุ ม ที่ มี
รายละเอียดเนื้อหาและมีการอ้างอิงข้อกฎหมายประกอบจํานวนมาก ดังนั้น ผู้จัดประชุมจึงต้องศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบข้อมูล การอ้างอิงข้อกฎหมาย และการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยํามากที่สุด

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน ได้ศึกษา ทําความเข้าใจ
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเป็นการจัดการความรู้ให้อยู่กับองค์กรและสามารถถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป
3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. ขอบเขต
ใช้ปฏิบัติใน งานการประชุม ส่วนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่งานการประชุม

=
=
=
=

พิจารณาอนุมตั ิ/สั่งการ
พิจารณาตรวจสอบ
พิจารณาเบื้องต้น
จัดประชุม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานโดยยึดตามปฏิทินการประชุมที่คณะกรรมการฯ กําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
เป็นหลัก โดยจัดประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับปี พ.ศ. 2560
มีกําหนดการประชุมดังนี้
วัน / เดือน
การประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ม.ค.
11

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
8

8

12

17

14

12

9

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
13

11

8

13

หมายเหตุ
วันพุธสัปดาห์ที่ 2
เวลา 13.30 น.

2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559
ข้อ 18 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ใช้ชื่อย่อว่า กบบ.
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) อธิการบดี
เป็นรองประธานกรรมการ
(3) รองอธิการบดีจํานวนหนึ่งคนที่อธิการบดีเสนอแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
(4) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
เป็นกรรมการ
(5) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนสองคน
เป็นกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง
(6) กรรมการสภาวิชาการจํานวนหนึ่งคนซึ่งสภาวิชาการเสนอแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนไม่เกินห้าคนที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
เป็นกรรมการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กร
หรือด้านการบริหารงานบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(8) รองอธิการบดีที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการบริหารงานบุคคล
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลจํานวนไม่เกินสามคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้กรรมการตาม (5) (6) และ (7) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันแต่งตั้ง
ข้อ 21 ในการประชุม กบบ. ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประชุมและ
วิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 22 ให้ กบบ. มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(1) การวางแผนกําลังคน การกําหนดตําแหน่ง การกําหนดเงินเดือนค่าตอบแทน การจ้าง
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การวางมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง การรักษาจรรยาบรรณ การรักษาวินัย
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ข้อบังคับกําหนด
(3) รับรองคุณวุฒขิ องผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่นๆ
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง และกําหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
(4) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัย
(5) ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยเหลืองานตามที่ กบบ. มอบหมาย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดประชุม
รายละเอียดงาน
ขั้นตอน
ที่
1 จัดทําปฏิทินการประชุมตลอดทั้งปีนําเสนอคณะกรรมการฯ
โดยจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมในเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2 จองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ตลอดทัง้ ปี (12 ครั้ง)
ในระบบจองห้องออนไลน์
3 จัดทําบันทึกข้อความขอให้จดั สถานทีจ่ อดรถยนต์ตลอดทั้งปี
ถึงส่วนพัฒนากายภาพ
3.1 ประสานขอเลขทะเบียนรถยนต์กรรมการภายนอก
3.2 แนบปฏิทินการประชุม
3.3 ทําบันทึกข้อความ
3.4 ขอรับบัตรจอดรถยนต์กรรมการภายนอกจาก
เลขานุการอธิการบดี (กรณีกรรมการใหม่)
4 จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแบบตอบรับถึงกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมประชุม
4.1 หนังสือภายนอกสําหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 บันทึกข้อความสําหรับกรรมการภายในและผู้เข้าร่วม
4.3 แบบตอบรับ
4.4 นําเสนอ 1. หัวหน้างานการประชุม 2. ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล
3. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลลงนาม
5 ขอให้ดําเนินการจัดเลี้ยงประชุม
5.1 กรอบข้อมูลตามแบบขอใช้บริการจัดเลี้ยงประชุม
ของส่วนบริหารงานกลาง
5.2 แนบรายชื่อผู้เข้าประชุม
6 จัดทําบันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุม
และสัญญายืมเงิน ถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผ่านส่วนการคลัง)
6.1 บันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองจ่าย
6.2 สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ
6.3 สําเนาหนังสือเชิญประชุม
6.4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ยมื

เวลาที่ใช้ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินการ
1 ช.ม.
งานการประชุม
1 ช.ม.

ส่วนพัฒนากายภาพ

1 ช.ม.

ส่วนพัฒนากายภาพ

30 นาที

งานการประชุม

10 นาที

ส่วนบริหารงานกลาง

10 นาที

ส่วนการคลัง
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ขั้นตอน
รายละเอียดงาน
ที่
7 จัดทําระเบียบวาระการประชุมและทํารูปเล่ม
7.1 รับเรื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคล
7.2 จัดรูปแบบ ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข
7.3 นําเสนอ 1. หัวหน้างานการประชุม 2. ผอ.ส่วนทรัพยากรบุคคล
3. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลอนุมัติ
7.4 จัดทํารูปเล่มระเบียบวาระการประชุม
7.5 จัดส่งกรรมการภายในและภายนอก
8 จัดทําทะเบียนรายชื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม ตามแบบ 4219
9 ดําเนินการจัดประชุม (วันประชุม)
10 จัดทําบันทึกข้อความขออนุมตั ิเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม
ถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผ่านส่วนการคลัง)
10.1 ถ้ามีเงินเหลือ นําไปคืนที่เคาน์เตอร์ส่วนการคลัง
10.2 บันทึกข้อความขออนุมตั ิเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม
10.3 ทะเบียนจ่ายเงินตามแบบ 4219
10.4 สําเนาหนังสือเชิญประชุม
10.5 สําเนาบันทึกข้อความขออนุมตั ิในหลักการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
และค่าพาหนะ
10.6 สําเนาสัญญายืมเงิน
11 ถอดเทปการประชุม
12 สรุปมติและจัดทําแบบตรวจสอบมติที่ประชุมนําเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
12.1 ผ่านหัวหน้างานการประชุม
12.2 ผ่านผู้อาํ นวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
12.3 นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ
13 จัดทํารายงานการประชุม
14 นําเสนอรายงานการประชุมให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
พิจารณาลงนาม
14.1 ผ่านหัวหน้างานการประชุม
14.2 ผ่านผู้อาํ นวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
14.3 นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลลงนาม
15 นําเสนอรายงานการประชุมทีผ่ ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว
ให้ประธานกรรมการลงนาม

เวลาที่ใช้ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินการ
5 วัน
งานการประชุม

10 นาที
4 ช.ม.
30 นาที

งานการประชุม
งานการประชุม
ส่วนการคลัง

5 วัน
3 วัน

งานการประชุม
งานการประชุม

5 วัน
3 วัน

งานการประชุม
รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1 วัน

ประธานกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ

5

คู่มือการปฏิบัติงาน (Flow chart)
เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กบบ.)
งานการประชุม ส่วนบริหารงานกลาง
เริ่มการทํางาน

คณะกรรมการฯ กําหนดวันเวลาประชุม

จัดทําปฏิทินการประชุมตลอดทั้งปี
นําเสนอคณะกรรมการฯ

จองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ตลอดทั้งปี
ในระบบจองห้องออนไลน์
จัดทําบันทึกข้อความขอให้จัดสถานที่
จอดรถยนต์ตลอดทัง้ ปี
ถึงส่วนพัฒนากายภาพ

จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแบบตอบรับ
ถึงกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม

ขอให้ดําเนินการจัดเลี้ยงประชุมตามแบบขอใช้
บริการจัดเลี้ยงประชุมของส่วนบริหารงานกลาง

จัดทําบันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุม
และสัญญายืมเงิน ถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผ่านส่วนการคลัง)

A
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A
จัดทําระเบียบวาระการประชุมและทํารูปเล่ม

จัดทําทะเบียนรายชื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม

ดําเนินการจัดประชุม (วันประชุม)

จัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม
ถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผ่านส่วนการคลัง)
(ถ้ามีเงินเหลือ นําไปคืนที่เคาน์เตอร์ส่วนการคลัง)

ถอดเทปการประชุม

สรุปมติและจัดทําแบบตรวจสอบมติที่ประชุม
นําเสนอกรรมการและเลขานุการ

จัดทํารายงานการประชุม
นําเสนอรายงานการประชุม
ให้กรรมการและเลขานุการพิจารณาลงนาม

จบการทํางาน
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ -7. แบบฟอร์มที่ใช้ 1. แบบขอใช้บริการจัดเลี้ยงประชุมของส่วนบริหารงานกลาง (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ส่วนบริหารงานกลาง http://general.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=14770)
2. แบบสัญญายืมเงินของส่วนการคลัง (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ส่วนการคลัง
http://fin.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6508

8. ภาคผนวก

--
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