
 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-คพ-001 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต 
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ระเบียบปฏิบัติ 

เรื่อง 

การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอรเ์น็ต 

 

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นายวรากร บุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  

ผู้ทบทวน นายสุรชาติ  ฟองแก้ว หัวหนา้งานบริหารทั่วไป  

ผู้อนุมตั ิ รองศาสตราจารย์ทนัตแพทยห์ญิงอัญชล ี ดุษฎพีรรณ ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบรหิาร  
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ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 

คร้ังที่ 
หน้าที่ วันท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครั้งแรก - 
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1. วัตถุประสงค์ 

  ระเบียบปฏิบัตินี้สรา้งขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงการวางแผนในการซ่อมบำรุงอุปกรณค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตตามระยะเวลา 

3. คำนยิาม  

 - https://asset.up.ac.th/  หมายถึง โปรแกรมจดัการขอ้มลูครุภณัฑข์องมหาวิทยาลยั 

 - https://smartservices.up.ac.th/ หมายถึง โปรแกรมจดัการซ่อมบ ารกัษาครุภณัฑข์องมหาวิทยาลยั 

- FM-คพ-002 หมายถงึ บญัชีรายชื่ออปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ละอปุกรณก์ระจายสญัญาณ 

- FM-คพ-003 หมายถงึ บนัทึกการบ ารุงรกัษาคอมพิวเตอรส์ านกังาน 

- FM-คพ-004 หมายถงึ บนัทึกการบ ารุงรกัษาคอมพิวเตอรส์ านกังาน        

- FM-คพ-005 หมายถงึ บนัทึกการบ ารุงรกัษาอปุกรณก์ระจายสญัญาณ 

- FM-คพ-006 หมายถงึ บนัทึกการบ ารุงรกัษาเครื่องพมิพแ์ละแสกนเนอร ์
  

https://asset.up.ac.th/
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4. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
          การติดต่อสื่อสาร  การปฏิบัติงาน  

          การตรวจสอบ  การจัดเก็บ  

รายละเอียด เจ้าหน้าที่คอมฯ หัวหน้าสำนักงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ 

1. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 

   1.1 จดัทำบัญชีเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ในระบบ

https://asset.up.ac.th/ 

  
- https://asset.up.ac.th/ 

- FM-คพ-002 3 วัน 

   1.2 จดัทำประวตัิเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ต้องดูแล   - https://smartservices.up.ac.th/  1 วนั 

   1.3 จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชงิป้องกันให้ครบตามบัญชี

เครื่องมือ/อุปกรณ ์

 

  

- FM-คพ-003  

- FM-คพ-004 

- FM-คพ-005 

- FM-คพ-006 

- แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน          

3 วัน 

   1.4 เจา้หนา้ที่คอมฯตรวจสอบบำรุงรักษาเชงิป้องกัน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผน 

 
  30 วัน 

   1.5 จัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเชงิป้องกัน    3 วัน 

 

 

https://asset.up.ac.th/
https://asset.up.ac.th/
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4. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 การติดต่อสื่อสาร  การปฏิบัติงาน 

 การตรวจสอบ  การจัดเก็บ 

รายละเอียด ผู้แจ้งซ่อม เจ้าหน้าที่คอมฯ งานพัสด ุ
บริษัท

ภายนอก 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

2. การซ่อมเครื่องมอืและอุปกรณ์ 

    2.1 ผูแ้จ้งซ่อม แจ้งซ่อมในระบบhttps://smartservices.up.ac.th/ 

  
  - https://smartservices.up.ac.th  10 นาท ี

    2.2 ฝา่ยช่างตรวจสอบรายละเอยีดการแจ้งซ่อม      10 นาท ี

       2.2.1 ซ่อมบำรุงโดยไม่เปลี่ยนอุปกรณ ์  
 
 

   20 นาท ี

       2.2.2 ซ่อมบำรุงโดยมอีุปกรณ์ต้องเปลี่ยน      30 นาท ี

       2.2.3 ซ่อมบำรุงกรณีมีประกันของบริษัท      7 วัน 

       2.2.4 ซ่อมบำรุงโดยต้องดำเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง      14 วัน 

       2.2.5 ไม่สามารถซ่อมได ้      10 นาท ี

 

 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 การติดต่อสื่อสาร  การปฏิบัติงาน 

 การตรวจสอบ  การจัดเก็บ 

รายละเอียด ผู้แจ้งซ่อม เจ้าหน้าที่คอมฯ งานพัสด ุ
บริษัท

ภายนอก 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

    2.3 ดำเนินการซ่อม  
 

 
 

  2 ชม. 

    2.5 แจ้งผลการซ่อมให้หนว่ยงานที่แจ้งซ่อม      10 นาท ี

    2.6 บันทึกข้อมูลการซ่อมในประวัติเคร่ืองมอืและอุปกรณ์     - https://smartservices.up.ac.th 5 นาท ี
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5.  เอกสารอ้างอิง 

- https://smartservices.up.ac.th/ 

- https://asset.up.ac.th/ 

https://smartservices.up.ac.th/
https://asset.up.ac.th/


 

 

 

 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันท่ีประกาศใช้ :  28 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-ทศ-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การใช้บริการห้องสมุด หน้าที่  1  / 9 

 
                                                          
  

ระเบียบปฏิบัติ  

เรื่อง  

การใช้บริการห้องสมุด 

 
 
 

    ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นางสาวพัชรินทร ์ สทิธชิาติ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

ผู้ทบทวน นางสาวดวงใจ  ใจกล้า หัวหนา้งานแผนงาน  

ผู้อนุมตั ิ ทันตแพทยห์ญิงมนพร  มณี   รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
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ประวติัการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 
ครัง้ท่ี 

หน้าท่ี วนัท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครั้งแรก - 

01 8 28 ก.ย. 2563 เพิ่มเติมรายละเอียดตามที่ทีมผู้ตรวจภายในเสนอแนะ 63/005 
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1. วัตถุประสงค์ 

a. ระเบียบปฏิบัตินี้สรา้งขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด จากงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ขอบเขต 

a. ระเบียบปฏิบัตินีค้รอบคลุมถึง ขั้นตอนการจัดหาหนังสือเข้าหอ้งสมุด,ยืม-คืน หนังสือ และการตรวจสอบหนังสือ 

3. คำนยิาม  

a. แบบการจัดทำของบประมาณค่าหนังสอื คอืเอกสารแสดงความต้องการค่าหนังสอื 

b. แบบจัดซื้อจัดจ้าง คอื เอกสารหลักฐานการเบิกค่าหนังสือ 
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N 

Y 

 

 

4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ 

          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน       

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ         

รายละเอียด 

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

งานแผนงาน

(เจ้าหนา้ที่

บริหารงาน

ทั่วไป) 

รองคณบดี               

ฝ่ายวางแผน

และประกัน

คุณภาพ 

 

    ศูนย์บรรณสารฯ 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ 

4.1 ขั้นตอนการจัดหาหนงัสือเข้าห้องสมดุ 

  1. ตรวจสอบหนังสือท่ีมีอยู่เดมิและสำรวจความ

ต้องการหนังสือก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 โดยทำบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์  

แจง้อาจารย์ผู้สอนขอรายการหนังสอืเพิ่มเติม 

   
  

 

-บันทึกข้อความขอความอนุเคราะหแ์จ้งเวียน 

 

- FM-นผ-004 แบบเสนอคำขอตัง้

งบประมาณค่าวัสด ุหนังสือ และตำรา

เรียน 

 

7 วันทำการ 

  2. สรุปงบประมาณค่าหนังสือเพื่อทำการขอ

งบประมาณมาจัดซือ้บันทึกใน FM-นผ-004 

 

 

   
 

 

 

 
7 วันทำการ 

 

  3. เสนอรองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกัน

คุณภาพพจิารณา 

 

  
  

 
 

 

 

2 วันทำการ 

  4. แจ้งเจ้าหนา้ที่เพื่อดำเนนิการของบประมาณ

ผ่านนักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

  
 

 

 

 1 วันทำการ 

 
 

  
 

   1 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน       

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ         

รายละเอียด 

นักวิเคราะห์

นโยบาย

และแผน 

งานแผนงาน

(เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ทั่วไป) 

รองคณบดี               

ฝ่ายวางแผน           

และประกัน

คุณภาพ 

 

    คณบดี 

 

    งานพัสดุ 

 

ศูนย์บรรณสารฯ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

         

  5. แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ 

 

       1 วันทำการ 

    6. กรอกแบบฟอร์ม มพ.กค 01, มพ.กค.01-1  ส่งให้

งานพัสดุเพื่อดำเนนิการจัดซือ้จดัจ้างตาม PM-พด-001 

ส่งให้คณบดีลงนามอนุมัต ิ

     

 

 

 - มพ.กค 01 

- มพ.กค 01-1 
7 วันทำการ 

  7. รับหนังสือเข้าห้องสมุดจากงานพัสดุ 

 

       7 วันทำการ 

  8. ลงทะเบียนหนังสอืและประสานงานกับศูนย์

บรรณสารเพื่อตดิบาร์โค้ด 

       -บันทึกข้อความ

ขอความอนุเคราะห์

เพื่อติดบาร์โค้ด 

20 วันทำการ 

         

1 

    2 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
           การติดต่อสื่อสาร                    การปฏิบัติงาน       

           การตรวจสอบ                     การจัดเก็บ         

รายละเอียด 
นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

งานแผนงาน

(เจ้าหนา้ที่

บริหารงาน

ทั่วไป) 

รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและ

ประกันคณุภาพ 

คณบด ี งานพัสด ุ ศูนย์บรรณสารฯ 

 

 

 

  เอกสาร 

   ที่เกี่ยวข้อง 

  ระยะเวลา 

  ดำเนินการ 

 

 

        

  9. จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่ในห้องสมุด

คณะฯ 

 

       7 วันทำการ 

2 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน       

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ         

รายละเอียด 
ผู้ที่ต้องการยืม/

คืน หนงัสือ 

   งานแผนงาน (เจา้หน้าที่

บริหารงานทัว่ไป) 

รองคณบด ี    ศูนย์บรรณสารฯ 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

4.2 ขั้นตอนกระบวนการยมื-คืน หนังสือห้องสมุด 

   1. ผู้ต้องการยืมหนังสือตดิต่อเจ้าหนา้ที่ดูแลหอ้งสมุด 

เพื่อยืมหนังสือ 

 

      

 

 

 

 

1 วันทำการ 

  2.ผู้ต้องการเลอืกหนังสอืท่ีจะยมื แจ้งรายการหนังสอื 

ท่ีต้องการยืมให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบรายการจำนวนหนังสอื

ท่ียืม 

 

     

  3. แจ้งใหผู้้ยืมบันทึกข้อมูลการยมืหนังสอืในสมุดคุม 

 

    - FM-ทศ-002  ใบยมื-คืน

หนังสือห้องสมุด 

  4. ผู้ต้องการคนืหนังสอืติดต่อเจ้าหนา้ที่ดูแลหอ้งสมุดเพื่อ

คืนหนังสือ 

     1 วันทำการ 

  5. เจา้หน้าท่ีเปิดห้อง เพือ่คืนหนังสือ 

 

     1 วันทำการ 

 

 

      
1 
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N 

4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร            การปฏิบัติงาน       

          การตรวจสอบ            การจัดเก็บ         

รายละเอียด 
ผู้ที่ต้องการยมื/

คืน หนงัสือ 

   งานแผนงาน 

(เจ้าหนา้ที่

บริหารงานทัว่ไป) 

รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

คณบด ี    ศูนย์บรรณสารฯ 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

  6. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบหนังสือท่ีคนืตามเงื่อนไขดังนี้ 

     6.1 หากผู้ยืมไม่ส่งคืนหนังสือตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

จะไม่สามารถยมืหนังสอืได้เป็นระยะเวลา 30 วัน 

         6.2 ห้ามตัด ฉีก พับ ขดีเขียนหรือกระทำการใด ๆ ให้

เกิดความสกปรกและชำรุดเสียหายต่อทรัพยากร

สารสนเทศ ถ้าเจ้าหนา้ที่ตรวจพบว่าหนังสอืถูกตัด ฉกี พับ 

ขีดเขียนหรือกระทำการใด ๆ ใหเ้กิดความสกปรกและชำรุด

เสียหาย ให้ผู้ยืมจัดซื้อหนังสือใหม่มาคนืภายใน 30 วัน 

และหากไม่ซือ้มาคืนภายใน 30 วัน จะต้องโดนทัณฑ์บน 

 

 

 

     

 

 

- ข้อกำหนด

ห้องสมุดคณะ    

ทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

1 วันทำการ 

 

   7. ผูค้ืนหนังสือบันทึกข้อมูลการคนืในสมดุคุม                   Y 

 

   - FM-ทศ-002  ใบ

ยืม-คืน หนังสือ

ห้องสมุด 

   8.สำรวจหนังสอืในห้องสมดุเพื่อสรุปรายงานประจำปี

งบประมาณ 

     - บันทึกข้อความ

เร่ืองสรุปรายงาน

หนังสือประจำป ี

 

1 
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5.  เอกสารอ้างอิง 

  - ขั้นตอนการจัดหาหนังสือเข้าหอ้งสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันทีป่ระกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-นผ-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรือ่ง การจัดทำแผนยุทธศาสตร,์ แผนปฏิบัตกิาร

และงบประมาณประจำปี 

หน้าที่  1  / 7 

 
                                                          

ระเบียบปฏิบัติ 

เรื่อง 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 
 

    
 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นางสาวดวงใจ  ใจกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ผู้ทบทวน นางสาวดวงใจ  ใจกล้า หัวหนา้งานแผนงาน  

ผู้อนุมตั ิ ทันตแพทยห์ญิงมนพร  มณ ี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ  
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ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

 

แก้ไข 

ครั้งที ่
หน้าที ่ วันที่ประกาศใช ้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใช้เอกสารครั้งแรก - 
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1. วัตถุประสงค ์

a. ระเบยีบปฏิบัตินีส้ร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์,  แผนปฏบิัตกิารและตั้งงบประมาณประจำปี 

2. ขอบเขต 

a. ระเบยีบปฏิบัตินีค้รอบคลุมถึง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์, แผนปฏิบัติการ, งบประมาณและการ

โอนงบประมาณ  

3. คำนิยาม  

a. แบบเสนอคำขอตั้งงบประมาณ คือ เอกสารที่ระบคุวามต้องการงบประมาณทัง้หมดของคณะทันตแพทยศาสตร ์

b. ใบโอนงบประมาณ คือ เอกสารที่ระบรุายละเอียดงบประมาณที่จะโอนออก และโอนเข้า 

c. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้

เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ให้บรรลุวิสัยทัศน์และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์  

d. แผนปฏิบัติการ คือ เอกสารที่ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  รวมทัง้การวิเคราะห์ความเส่ียง และแนวทางการติดตามประเมินผล 
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4. ขัน้ตอนการปฏิบติั 

 
           การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมูล 

รายละเอียด 
 

กองแผนงาน ธรุการ นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

หวัหน้า
ส านกังาน 

รองคณบดี
ฝ่าย

วางแผนฯ 

คณบดี คณะกรรม 
การประจ า

คณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4.1 การจดัท าแผนยุทธศาสตรแ์ละค าของงบประมาณรายได้
ประจ าปี 

1. กองแผนงานแจง้นโยบายและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตรใ์ห้
คณะฯ ทราบ 

       - แผนยุทธศาสตร ์
มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

2. ส ารวจความตอ้งการงบประมาณและโครงการ        - FM-นผ-001 แบบฟอรม์
แบบเสนอค าขอตัง้
งบประมาณวสัดุ/ครุภณัฑ ์
- FM-นผ-002 แบบเสนอค า
ขอตัง้งบประมาณโครงการใน
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
- FM-นผ-003 แบบเสนอค า
ขอตัง้งบประมาณ
ค่าตอบแทนการสอน 
- FM-นผ-004 แบบเสนอค า
ขอตัง้งบประมาณค่าวสัดุ 
หนังสอื และต าราเรยีน 

 

3. จดัประชุมแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณะทนัตแพทยศาสตร์, 
แผนปฏบิตักิารและงบประมาณใหบุ้คลากรของคณะเขา้ร่วม 

       - WI-ธก-006 วธิปีฏบิตักิาร
ปฏบิตังิาน เรื่อง การจดั
ประชุม 

1 วนัท าการ 

 
 

         
1 
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N 

Y Y Y 

N 

Y 

 
 

4. ขัน้ตอนการปฏิบติั 

 
           การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมูล 

 
รายละเอียด 

 

กองแผนงาน ธรุการ นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

หวัหน้า
ส านักงาน 

  รอง
คณบดี
ฝ่าย

วางแผนฯ 

คณบดี คณะกรรม 
การประจ า

คณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

          

4.  สรปุและจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะทนัต
แพทยศาสตร,์ แผนปฏบิตักิารและงบประมาณสง่ให้
หวัหน้าส านักงาน, รองคณบดฝ่ีายวางแผนและประกนั
คุณภาพและคณบดตีรวจสอบ 

       - แผนปฏบิตักิาร 
- แผนยุทธศาสตรก์าร
พฒันาคณะทนัต
แพทยศาสตร ์
- งบประมาณ 

7 วนัท าการ 

5.  เสนอแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณะทนัตแพทยศาสตร,์ 
แผนปฏบิตักิารและงบประมาณเสนอผ่านรองคณบดฝ่ีาย
วางแผนฯเพื่อน าเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะ 

         

6. คณะกรรมการประจ าคณะเหน็ชอบ 
 

     
 

    

7. เสนอแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณะทนัตแพทยศาสตร,์ 
แผนปฏบิตักิารและงบประมาณใหก้องแผนงานเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัและสภามหาวทิยาลยั 

         

8. กองแผนงานแจง้วงเงนิและวธิกีารจดัท างบประมาณ 
 

       - บนัทกึขอ้ความแจง้
วงเงนิงบประมาณ 

 

1 

2 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันทีป่ระกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-นผ-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรือ่ง การจัดทำแผนยุทธศาสตร,์ แผนปฏิบัตกิาร

และงบประมาณประจำปี 

หน้าที่  6  / 7 

N 

N 
Y Y 

Y 

N 

Y 

N 

 

4. ขัน้ตอนการปฏิบติั 

 
           การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมูล 

 
รายละเอียด 

 

กอง
แผนงาน 

ธรุการ นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

หวัหน้า
ส านักงาน 

รอง
คณบดี
ฝ่าย

วางแผนฯ 

คณบดี คณะกรรม 
การประจ า

คณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

          

9. ประมาณการค่าใชจ้่ายประจ าปีและจดัท าเอกสาร
งบประมาณ 

 

       - เอกสารงบประมาณ 2 วนัท าการ 

10. หวัหน้าส านักงานตรวจสอบ          

11. รองคณบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ ตรวจสอบ 
 

        1 วนัท าการ 

12. คณบด ีตรวจสอบ 
 

         

13. เสนอเลขานุการคณะทนัตแพทยศาสตรเ์พื่อน าเขา้ที่
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณา 

        7 วนัท าการ 

14. กรณีคณะกรรมการประจ าคณะเหน็ชอบ งานแผนงานและ
เจา้ของโครงการบนัทกึค าของบประมาณในระบบ e-
budget 

       - คู่มอืระบบ E-budget  1 วนัท าการ 

15. กองแผนงานตรวจสอบ 
 

         

16. ตดิตามผลงบประมาณ 
 

         

2 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันทีป่ระกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-นผ-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรือ่ง การจัดทำแผนยุทธศาสตร,์ แผนปฏิบัตกิาร

และงบประมาณประจำปี 

หน้าที่  7  / 7 

Y 

Y 

Y 

N 

N 

Y 

Y 

N 

N 

4. ขัน้ตอนการปฏิบติั 

 
           การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมูล 

 
รายละเอียด 

กอง
แผนงาน 

ผู้ต้องการใช้
งบประมาณ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

หวัหน้า
ส านักงาน 

รองคณบดี
ฝ่าย

วางแผนฯ 

คณบดี คณะกรรม 
การประจ า

คณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4.2 วิธีปฏิบติัการโอนงบประมาณ 
    1. ผูต้อ้งการโอนงบประมาณแจง้ความตอ้งการโอนงบประมาณผ่าน

งานแผนงาน 

       - บนัทกึขอ้ความเรื่อง
แจง้ความตอ้งการโอน
งบประมาณ 

2 วนัท าการ 

    2. งานแผนงานตรวจสอบงบประมาณในระบบ ERP 
 

        1 วนัท าการ 

    3. งานแผนงานจดัท าขอ้มลูการโอนงบประมาณ 
 

       - ใบโอนงบประมาณ 
(ส่วนกลาง) 

1 วนัท าการ 

    4. เสนอต่อหวัหน้าส านักงานตรวจสอบ    
 

    - ใบโอนงบประมาณ 
(ส่วนกลาง) 

1 วนัท าการ 

    5. เสนอต่อรองคณบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพตรวจสอบ 
 

       - ใบโอนงบประมาณ 
(ส่วนกลาง) 

1 วนัท าการ 

    6. เสนอต่อคณบดเีพื่อตรวจสอบและลงนาม 
 

       - ใบโอนงบประมาณ 
(ส่วนกลาง) 

1 วนัท าการ 

    7. ส่งใบโอนงบประมาณผ่านกองแผนงานเพื่อใหอ้ธกิารบดอีนุมตั ิ
 

       - ใบโอนงบประมาณ 
(ส่วนกลาง) 

1 วนัท าการ 

    8. ตดิตามผลการโอนงบประมาณ 
 

       - ใบโอนงบประมาณ 
(ส่วนกลาง) 

5 วนัท าการ 

    9. แจง้ผลการโอนงบประมาณใหผู้ท้ีต่อ้งการทราบ 
 

       - ใบโอนงบประมาณ 
(ส่วนกลาง) 

1 วนัท าการ 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันทีป่ระกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-นผ-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรือ่ง การจัดทำแผนยุทธศาสตร,์ แผนปฏิบัตกิาร

และงบประมาณประจำปี 

หน้าที่  8  / 7 

 

5.  เอกสารอ้างอิง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

- นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

- คู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

- แผนงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ปรบัปรงุ ครัง้ท่ี : 00 

วนัท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหสัเอกสาร PM-นผ-002 ระเบียบปฏิบติั เรื่อง การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ หน้าท่ี  1  / 8 

 
                                                          
 

ระเบียบปฏิบัติ 

เรื่อง 

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการ 

 
    

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง  ลายเซน็ 

ผู้จดัท า นางสาวดวงใจ  ใจกล้า นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 

ผู้ทบทวน นางสาวดวงใจ  ใจกล้า หวัหน้างานแผนงาน  

ผู้อนุมติั ทนัตแพทยห์ญิงมนพร  มณี รกัษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ  



 

 

 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ปรบัปรงุ ครัง้ท่ี : 00 

วนัท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหสัเอกสาร PM-นผ-002 ระเบียบปฏิบติั เรื่อง การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ หน้าท่ี  2  / 8 

 
ประวติัการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 
ครัง้ท่ี 

หน้าท่ี วนัท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครัง้แรก - 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

   
 



 

 

 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ปรบัปรงุ ครัง้ท่ี : 00 

วนัท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหสัเอกสาร PM-นผ-002 ระเบียบปฏิบติั เรื่อง การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ หน้าท่ี  3  / 8 

 
1. วตัถปุระสงค ์

a. ระเบยีบปฏบิตันิี้สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัใินการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิาร 

2. ขอบเขต 

a. ระเบยีบปฏบิตันิี้ครอบคลมุถงึ ขอเสนอโครงการ การขออนุมตัโิครงการ การด าเนินโครงการ การขออนุมตัยิกเลกิโครงการและการขอ
เปลีย่นแปลงโครงการ 

3. ค านิยาม  

a. ขอ้เสนอโครงการตามแผนปฏบิตักิาร คอื เอกสารทีร่ะบุขอ้เสนอโครงการตามแผนปฏบิตักิาร 

b. แบบสรุปขอ้เสนอโครงการตามแผนปฏบิตักิาร คอื เอกสารสรุปขอ้เสนอโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 

c. แบบขออนุมตัโิครงการตามแผนปฏบิตักิาร คอื เอกสารขออนุมตัโิครงการตามแผนปฏบิตักิาร 

d. แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตักิาร คอื แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตักิาร 

e. เล่มแผนปฏบิตักิาร คอื เอกสารทีร่ะบุกลยุทธ ์แนวปฏบิตั ิงาน/โครงการ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ และผูร้บัผดิชอบ เพือ่ใชเ้ป็น
เครื่องมอื กลไก และเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน/โครงการ และเป็นการถ่ายทอดแผนไปสูบ่คุลากรทุกระดบัในคณะ 

 
 



 

 

 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ปรบัปรงุ ครัง้ท่ี : 00 

วนัท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหสัเอกสาร PM-นผ-002 ระเบียบปฏิบติั เรื่อง การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ หน้าท่ี  4  / 8 

N 

N 

Y 

Y 

N 

N 

Y 

 

4. ขัน้ตอนการปฏิบติั            การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมลู 

รายละเอียด เจ้าของ
โครงการ 

งาน
แผนงาน 

หวัหน้า
ส านักงาน 

รองคณบดีฯ คณบดี คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4.1 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ 
1. งานแผนงานแจง้วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรรใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทราบ 

        

2. หน่วยงานบนัทกึใบขอเปิดด าเนินการ
โครงการในระบบ e-budget 

      - คู่มอืระบบ e-budget 1 วนัท าการ 

3. ตรวจสอบขอ้เสนอโครงการ 
 

      - ใบขอเปิดด าเนินการ
โครงการ 

1 วนัท าการ 

4. เสนอหวัหน้าส านักงานตรวจสอบ 
 

  
 

    - ใบขอเปิดด าเนินการ
โครงการ 

1 วนัท าการ 

5. เสนอรองคณบดฝ่ีายวางแผนและประกนั
คุณภาพพจิารณา 

   
 

   - ใบขอเปิดด าเนินการ
โครงการ 

1 วนัท าการ 

6. เสนอคณบด ีอนุมตั ิ       
 

- ใบขอเปิดด าเนินการ
โครงการ 

1 วนัท าการ 

7. แจง้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบผล และให้
ด าเนินโครงการ 

       1 วนัท าการ 

 
 

        

1 



 

 

 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ปรบัปรงุ ครัง้ท่ี : 00 

วนัท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหสัเอกสาร PM-นผ-002 ระเบียบปฏิบติั เรื่อง การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ หน้าท่ี  5  / 8 

4. ขัน้ตอนการปฏิบติั            การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมลู 

รายละเอียด เจ้าของ
โครงการ 

งานการเงิน หวัหน้า
ส านักงาน 

รองคณบดีฯ คณบดี คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

        

8. ขอใชง้บประมาณ       - WI-กง-002 วธิกีารปฏบิตังิาน 
เรื่อง การเบกิค่าใชจ้่าย
ประจ าเดอืน และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  
- WI-กง-003 วธิกีารปฏบิตังิาน 
เรื่อง การเบกิค่าใชจ้่ายส ารอง
จ่าย 

1 วนัท าการ 

9. เสนอคณบด ีอนุมตั ิ       - WI-กง-002 วธิกีารปฏบิตังิาน 
เรื่อง การเบกิค่าใชจ้่าย
ประจ าเดอืน และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  
- WI-กง-003 วธิกีารปฏบิตังิาน 
เรื่อง การเบกิค่าใชจ้่ายส ารอง
จ่าย 

1 วนัท าการ 

10. เบกิงบประมาณ 
 

       1 วนัท าการ 

11. ด าเนินโครงการ 
 

      - ในระบบ e-budget 1 วนัท าการ 

12. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

  
 

      

 
 
 

        

1

 

2 



 

 

 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ปรบัปรงุ ครัง้ท่ี : 00 

วนัท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหสัเอกสาร PM-นผ-002 ระเบียบปฏิบติั เรื่อง การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ หน้าท่ี  6  / 8 

N 

N 

Y 

Y 

Y 

 

 
 

4. ขัน้ตอนการปฏิบติั            การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมูล 

รายละเอียด เจ้าของ
โครงการ 

งาน
แผนงาน 

หวัหน้า
ส านักงาน 

รองคณบดีฯ คณบดี คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

        

13. เสนอหวัหน้าส านักงานตรวจสอบ       - รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏบิตักิาร (e-budget) 

 

14. เสนอรองคณบดฝ่ีายวางแผนและประกนั
คุณภาพพจิารณา 
 

      - รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏบิตักิาร (e-budget) 

 

15. น าเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อขอความเหน็ชอบ 

      - รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏบิตักิาร (e-budget) 

 

16. จดัเกบ็ 
 

    
 

  - รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏบิตักิาร (e-budget) 
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คณะทนัตแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ปรบัปรงุ ครัง้ท่ี : 00 
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Y 

Y 

Y 

Y 

N 

N 

N 

N 

 

4. ขัน้ตอนการปฏิบติั            การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมูล 

รายละเอียด หน่วยงาน งานแผนงาน หวัหน้า
ส านักงาน 

รองคณบดีฯ คณบดี คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

กอง
แผนงาน 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4.2 การขออนุมติัปรบัแผนและยกเลิก
โครงการ 
1. เจา้ของโครงการเสนอขอปรบัแผนปฏบิตักิาร
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

       - บนัทกึขอ้ความขออนุมตัิ
ปรบัแผนฯ 

 

2. จดัท าบนัทกึขออนุมตัยิกเลกิโครงการ/
เปลีย่นแปลงโครงการตามแผนปฏบิตักิาร 

       - บนัทกึขอ้ความขออนุมตัิ
ยกเลกิ/เปลีย่นแปลงโครงการ
ในระบบ e-budget 

2 วนัท าการ 

3. ตรวจสอบขอ้เสนอโครงการ 
 

        2 วนัท าการ 

4. เสนอหวัหน้าส านักงานตรวจสอบ 
 

        1 วนัท าการ 

5. เสนอรองคณบดฝ่ีายวางแผนและประกนั
คุณภาพพจิารณา 

        1 วนัท าการ 

6. เสนอคณบด ีอนุมตักิารปรบัแผน 
 

         

7. งานแผนงานท าบนัทกึขอ้ความเสนอปรบั
แผนต่อมหาวทิยาลยั 

       - บนัทกึขอ้ความขออนุมตัิ
ยกเลกิ/เปลีย่นแปลงโครงการ
ในระบบ e-budget 

 

8. งานแผนงานตดิตามผลจากกองแผนงาน 
 

        1 วนัท าการ 

9. แจง้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบผล 
 

        1 วนัท าการ 



 

 

 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
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N 

N 

Y 

Y 

Y 

Y 

N 

N 

4. ขัน้ตอนการปฏิบติั            การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมลู 

รายละเอียด หน่วยงาน งานแผนงาน หวัหน้า
ส านักงาน 

รองคณบดีฯ คณบดี คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

กอง
แผนงาน 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4.3 การรายงานสรปุผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบติัการ 
1. กองแผนงานแจง้ใหห้น่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตักิารรอบ 6 
เดอืน และ 12 เดอืน 

         

2. งานแผนงานรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏบิตักิารรอบ 6 เดอืน และ 12 
เดอืน ,จดัท ารายงานผล และบนัทกึขอ้ความน าส่ง 

       - รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏบิตักิาร  

5 วนัท าการ 

3. เสนอหวัหน้าส านักงานตรวจสอบ 
 

        2 วนัท าการ 

4. เสนอรองคณบดฝ่ีายวางแผนและประกนั
คุณภาพพจิารณา 

        1 วนัท าการ 

5. เสนอคณบดพีจิารณาลงนาม         1 วนัท าการ 

6. น าเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้
ความเหน็ชอบ 

         

7. จดัส่งรายงานกองแผนงาน 
 

       - รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏบิตักิาร  

 

8. กองแผนงานรวบรวมขอ้มลูของแต่ละหน่วยงาน 
สรุปผล 
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5.  เอกสารอ้างอิง 

- ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

- แบบสรุปข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

- แบบขออนุมัตโิครงการตามแผนปฏิบัติการ 

- แบบรายงานสรปุผลการดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

- แผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ประจำปี 

- คู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

- แผนงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

- คู่มอืระบบ e-budget 
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ระเบียบปฏิบัติ 

เรื่อง 

การจัดการข้อร้องเรียน 
 

    
 

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นางสาวดวงใจ  ใจกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ผู้ทบทวน นางสาวดวงใจ  ใจกล้า หัวหนา้งานแผนงาน  

ผู้อนุมตั ิ ทันตแพทยห์ญิงมนพร  มณ ี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ 
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ประวติัการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 
ครัง้ท่ี 

หน้าท่ี วนัท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครัง้แรก - 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง คร้ังท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-นผ-003 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจดัการข้อร้องเรียน หน้าที่  3  / 7 

  
1. วัตถุประสงค ์

a. ระเบยีบปฏิบัตินีส้ร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของคณะทันตแพทยศาสตร ์

2. ขอบเขต 

a. ระเบยีบปฏิบัตินีค้รอบคลุมถึง การรับข้อร้องเรียน การพิจารณาตรวจสอบขอ้ร้องเรียน การแกไ้ขข้อรอ้งเรียนและการยุติขอ้ร้องเรยีน 

3. คำนยิาม  

a. ข้อร้องเรียน” หมายความว่า คำร้องเรียนของผู้ท่ีไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัย ข้อร้องเรียนของผู้ท่ีมี

ความจำเป็นต้องให้มหาวทิยาลัยช่วยเหลือ เยียวยา ปลดเปล้ืองทุกข์ หรือข้อร้องเรียนของผู้ท่ีต้องการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย 

สอบถามข้อมูลจากมหาวิทยาลัย  
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N 

N 

Y 

Y 

4. ขัน้ตอนการปฏิบติั            การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมูล 

รายละเอียด ผู้ร้องเรียน คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จดัการข้อ
ร้องเรียน 

หวัหน้า
ส านักงาน 

รองคณบดี คณบดี คณะกรรม 
การประจ า

คณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4.1 การจดัการข้อร้องเรียน 
  1. คณะแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

      - WI-ธก-003 วธิกีารปฏบิตังิาน 
เรื่อง การจดัท าค าสัง่คณะทนัต
แพทยศาสตร ์

1 วนัท าการ 

  2. คณะกรรมการก าหนดใหม้ชี่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนโดย
แจง้ผ่านทางเวป็ไซตค์ณะทนัตแพทยศาสตร์ 

      - รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ 
https://dentistry.up.ac.th/cont
act/president 

1 วนัท าการ 

3. ผูร้อ้งเรยีนเสนอขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางตามขอ้ 2 
 

        

  4.  คณะกรรมการประชมุพจิารณาตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 
 

      - FM-นผ-005 แบบฟอรม์รบั
เรื่องรอ้งเรยีน 
- WI-ธก-006 วธิปีฏบิตักิาร
ปฏบิตังิาน เรื่อง การจดัประชุม 
- คู่มอืการจดัการขอ้รอ้งเรยีน
มหาวทิยาลยัพะเยา 

1 วนัท าการ 

  5.  คณะกรรมการเสนอเรื่องต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 

 

       1 วนัท าการ 

  6. คณะกรรมการประจ าคณะพจิารณา 
 

        

  7. ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะเหน็ชอบ 
 

      - WI-ธก-006 วธิกีารปฏบิตังิาน 
เรื่อง การจดัประชุม 
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4. ขัน้ตอนการปฏิบติั            การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล            การปฏิบติั 

             การตดัสินใจ/การตรวจสอบ             การจดัเกบ็ข้อมูล 

รายละเอียด ผู้ร้องเรียน คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จดัการข้อ
ร้องเรียน 

หวัหน้า
ส านักงาน 

รองคณบดี คณบดี คณะกรรม 
การประจ า

คณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  8. คณะกรรมการด าเนินการจดัการขอ้รอ้งเรยีน และรายงานผลให้
ผูร้อ้งเรยีนทราบภายใน 30 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้
รอ้งเรยีน 

 

      - FM-นผ-005 แบบฟอรม์รบั
เรื่องรอ้งเรยีน 

30 วนัท าการ 

9. จดัท าสรุปผลการรอ้งเรยีนแยกตามประเดน็ทีไ่ดร้บัเสนอหวัหน้า
ส านักงานตรวจสอบ 

 

      - สรุปผลการรอ้งเรยีนแยกตาม
ประเดน็ 

2 วนัท าการ 

10. เสนอรองคณบดตีรวจสอบ 
 

       1 วนัท าการ 

 11. เสนอคณบดตีรวจสอบ 
 

       1 วนัท าการ 

  12. เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการคณะพจิารณา 
 

        

      
 
 

   

      1 
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4. ขัน้ตอนการปฏิบติั                การติดต่อส่ือสาร /ข้อมูล              การปฏิบติั 

               การตดัสินใจ/การตรวจสอบ              การจดัเกบ็ข้อมูล 

รายละเอียด ผู้ร้องเรียน นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

หวัหน้า
ส านักงาน 

รองคณบดี คณบดี คณะกรรม 
การประจ า

คณะ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

   
 

    
 
 

  

 13. น าวาระเขา้ประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร 
 

        

 14. จดัเกบ็เอกสาร 
 

      - รายงานการประชุม  

      1 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง คร้ังท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-นผ-003 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจดัการข้อร้องเรียน หน้าที่  7  / 7 

 

5.  เอกสารอา้งอิง 

- คู่มือการจัดการขอ้ร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันที่ประกาศใช้ :  30 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บค-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การสรรหา/คัดเลอืกบุคลากร  หน้าที่  1  / 10 

 

 

ระเบียบปฏิบัติ 

เรื่อง 

การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร 
 

 

 

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นางสาวเตชินี  สุภาพ บุคลากร  

ผู้ทบทวน นายสุรชาติ  ฟองแก้ว หัวหน้างานบริหารทัว่ไป  

ผู้อนุมัติ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี  ดุษฎีพรรณ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยบริหาร  

 



 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันที่ประกาศใช้ :  30 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บค-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การสรรหา/คัดเลอืกบุคลากร  หน้าที่  2  / 10 

 

ประวัตกิารแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

 

แก้ไข 

ครั้งที ่
หน้าที่ วันท่ีประกาศใช ้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใช้เอกสารครั้งแรก - 

01 4/10 30 ก.ย. 2563 แก้ไขเนื้อหาในหน้า 4/10 โดยลบเนื้อหาข้อ 2.1 “ไม่ใชทุ้น” ออก 63/013 

     

     

     

     

     

     

     



 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันที่ประกาศใช้ :  30 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บค-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การสรรหา/คัดเลอืกบุคลากร  หน้าที่  3  / 10 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อกำหนดขัน้ตอนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรให้เป็นมาตรฐาน 

 

2. ขอบเขต 

คลอบคลุมกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย การบรรจุแต่งตั้ง รวมถึงการประเมินผล 

  
  

  3. คำนยิาม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันที่ประกาศใช้ :  30 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บค-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การสรรหา/คัดเลอืกบุคลากร  หน้าที่  4  / 10 

4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด ผู้สมัคร งานบคุคล งานแผน อธกิารบด ี
กองการ

เจ้าหน้าที ่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

1. รับแผนมาจัดสรร 

 
    - บันทึกขอ้ความขออนุมัติ

แผนการจัดหาบุคลากรสาย

บริการ/สายวิชาการ 
 

2. รบัสมัครและคัดเลือกบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

2.1 พนักงานสายวชิาการ และพนักงานสายบริการ 

   2.1.1 ขออนุมัติกรอบ, ขออนุมัติอัตราทดแทน เสนออธิการบดีอนุมัติผ่านกองการ

เจ้าหน้าที ่                        

   2.1.2 ขออนุมัติจัดทำประกาศรับสมัคร เสนออธิการบดีอนุมัติผ่านกองการเจ้าหน้าที่ 

      

- บันทึกขอ้ความขออนุมัติกรอบ 

- บันทึกขอ้ความขออนุมัติอัตรา

ทดแทน 

- บันทึกขอ้ความขออนุมัติจัดทำ

ประกาศรับสมัคร 

3 วัน 

 

2.2 กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประกาศรับสมัคร พร้อมส่งข้อมูลผู้สมัครงานมายังงาน

บุคคล 

         - ผู้สนใจสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (บรรจุ) สมัครงานผ่านเว็บไซต์

ของกองการเจ้าหน้าที่  

      

 

- www.personel.up.ac.th ไม่น้อยกว่า  15 วัน 

   2.2.1. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เสนอผ่านกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ

เสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ  
     - บันทึกขอ้ความขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
3 วัน 

 

   2.2.2. กองการเจ้าหน้าที่แจ้งคำส่ังมหาวทิยาลัย เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก

บุคคล ส่งมาท่ีงานบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร ์
     - คำส่ังมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตัง้

คณะกรรมการคัดเลอืกบคุคล 7 วัน 

   2.2.3. ขออนุมัติสอบคัดเลือกบุคคล เสนอผ่านกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนออธกิารบดี

เพ่ืออนุมัติ                         
     - บันทึกขอ้ความขออนุมัติสอบ

คัดเลือกบุคคล 3 วัน 

   2.2.4. ประกาศรายชือ่ผู้มสิีทธิ์สอบ ผา่น Website กองการเจ้าหน้าที ่      - www.personel.up.ac.th 
ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

   2.2.5. งานบุคคลดำเนินการสอบคัดเลือก และขอรายงานผลการสอบข้อเขียน กำหนด

วันสอบสัมภาษณ์ เสนอผ่านกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ                         

     - บันทึกขอ้ความขอรายงานผล

การสอบขอ้เขยีนและกำหนดวัน

สอบสัมภาษณ์ 
3 วัน 
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คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันที่ประกาศใช้ :  30 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บค-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การสรรหา/คัดเลอืกบุคลากร  หน้าที่  5  / 10 

4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด ผู้สมัคร งานบคุคล งานแผน 
กองการ

เจ้าหน้าที ่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

    2.2.6. กองการเจ้าหน้าที่ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่าน Website    
 - www.personel.up.ac.th ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

    2.2.7. กองการเจ้าหน้าทีด่ำเนินการสอบสัมภาษณ์    
 

 ไม่น้อยกว่า  15 วัน 

    2.2.8. ประกาศผลผูท้ี่ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็ปไซต์ของกองการเจ้าหนา้ที่     - www.personel.up.ac.th ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

2.3. บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการรายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง 

    2.3.1 พนักงานสายวิชาการ(ไม่ใช้ทุน)และพนักงานสายบริการ ที่ได้รับการบรรจุ

แต่งตั้ง นำเอกสารประกอบการรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปยื่นที่กองการ

เจ้าหน้าที่ ทำสัญญาจ้าง 1 ปี 

    
- เอกสารประกอบการรายงาน

ตัวพนักงานตาม ท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 
ไม่น้อยกว่า 20 วัน 

2.4. ส่งตัวบุคลากรไปปฏิบัตหิน้าที่ในฝ่าย/งานที่สังกัด ให้ต้นสังกัดมอบหมายหน้าที ่
    

 1 วัน 

  

1 



 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันที่ประกาศใช้ :  30 ก.ย. 2563 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด ผู้สมัคร 
งาน

บุคคล 
งานแผน 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
คณบด ี

งาน

ประชาสัมพันธ ์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

3. รับสมัครและคัดเลือกบุคลากร(ลูกจ้างชั่วคราว, รายวัน) 

3.1  คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการประกาศรับสมัครลูกจ้าง

ชั่วคราว (ลูกจ้างชั่วคราว, รายวัน) 

   3.1.1  ขออนมุัติกรอบ, ขออนุมัติอตัราทดแทนเสนอต่อรองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร คณบดี                         

   3.1.2 ขออนุมัติจัดทำประกาศรับสมัคร/ขออนุมัติขยายระยะเวลา

ประกาศรับสมัคร (กรณีไม่มีผู้สมัคร) เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

คณบดี พร้อมประกาศผ่าน Website 

   

 

  
- บันทึกขอ้ความขออนุมัติกรอบ 

- บันทึกขอ้ความขออนุมัติอัตรา

ทดแทน 

- บันทึกขอ้ความขออนุมัติจัดทำ

ประกาศรับสมัคร 

- บันทึกขอ้ความขออนุมัติขยาย

ระยะเวลาประกาศรับสมัคร 

- www.dentistry.up.ac.th 

2 วัน 

3.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนนิการประกาศรับสมัคร  

      -  ผู้สนใจสมัครงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวคณะ และลูกจ้างชั่วคราว

รายวัน พมิพ์ใบสมัครงานจากเว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมยื่น

เอกสารประกอบการการสมัครงานได้ที่งานบุคคลคณะทันตแพทยศาสตร์ 

      
- เอกสารประกอบการใบสมัคร

งาน 
ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

   3.2.1 ขออนุมัตแิต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกบคุคล เสนอต่อรอง

คณบดีฝ่ายบรหิาร คณบดี 
      

- บันทึกขอ้ความขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
2 วัน 

   3.2.2 ขออนุมัติสอบคดัเลือกบคุคล (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/

ขออนุมัติเรยีกสัมภาษณ์) เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายบรหิาร คณบดี   
      

- บันทึกขอ้ความขออนุมัติสอบ

คัดเลือกบุคคล 

-บันทึกข้อความขออนุมัติเรียก

สัมภาษณ์ 

3 วัน 

   3.2.3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ ์ผ่าน 

Website 
      - www.dentistry.up.ac.th  ไม่น้อยกว่า3 วัน 

   3.2.4. งานบุคคลดำเนินการสอบคดัเลือก        4 วัน 
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คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันที่ประกาศใช้ :  30 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บค-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การสรรหา/คัดเลอืกบุคลากร  หน้าที่  7  / 10 

4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด ผู้สมัคร 
งาน

บุคคล 
งานแผน 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
คณบด ี

งาน

ประชาสัมพันธ ์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

   3.2.5. ขอรายงานผลการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ เสนอต่อรอง

คณบดีฝ่ายบรหิาร คณบดี 
   

 
  

- บันทกึข้อความขอรายงานผล

การสอบ 
2 วัน 

   3.2.6 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทาง Website ของคณะ 

ทันตแพทยศาสตร ์
   

 
  - www.dentistry.up.ac.th ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

3.3. บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการรายงานตัวพร้อมทำ

สัญญาจ้าง 

      3.3.1 ลูกจ้างชั่วคราวสายบรกิาร (ลูกจ้างชั่วคราวคณะ และ

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) ที่ไดรั้บการคัดเลือก นำเอกสารประกอบการ

รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปย่ืนที่คณะทันตแพทยศาสตร์  

ทำสัญญาจ้าง 1 ป ี

  
    

- เอกสารประกอบการรายงาน

ตัวพนักงานตาม ท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 
5 วัน 

      3.3.2 ส่งตัวบคุลากรไปปฏบิัติหน้าที่ในฝ่าย/งานที่สังกัด 

ให้ต้นสังกดัมอบหมายหน้าที่...... 
       1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน 

               การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด ธุรการ งานบุคลากร คณบด ี
กองการ

เจ้าหน้าท่ี 

 

ผู้สมัคร 

สำนัก

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

4.  พนักงานสายวิชาการ (ท่ีชดใช้ทุน) 

   4.1 แจ้งผลการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผูท้ำสัญญาและ

ปฏิทินการจัดสรร 

   4.2 จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือก

นักศึกษาทันตแพทย์ผูท้ำสัญญาชดใชทุ้น (รอบที่ 1-3) 

   

  

 

- หนังสือแจ้งผลการจัดสรร

จากกระทรวงสาธารณสุข 

 

- บันทึกขอ้ความขออนุมัติ

จัดทำประกาศรับสมัคร 

3 วัน 

 

 

 

3 วัน 

   4.3 กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประกาศรับสมัคร 

- ผู้สนใจสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานมหาวทิยาลัยสาย

วชิาการ (บรรจุ) สมัครงานผ่านเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่   
   

  
 - www.personel.up.ac.th ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

   4.4 ประกาศรายชือ่ผู้มสิีทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านเว็ปไซต์ของ

กองการเจ้าหน้าที ่
   

  
 - www.personel.up.ac.th ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

   4.5 มหาวทิยาลัยเรียกผูส้มัครเข้ารับการสัมภาษณ์    
  

 - www.personel.up.ac.th ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

  4.6 ประกาศรายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็ปไซต์ของ

กองการเจ้าหน้าที ่
 

 
  

 
 - www.personel.up.ac.th ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

  4.7 หนังสือแจ้งรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผูท้ำสัญญาฯ      

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

 
 

  
 

 
- หนังสือแจ้งรายช่ือ

นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำ

สัญญาฯ 

3 วัน 

 4.8 ผู้สมัครที่จบการศึกษา เข้ารับรายงานตัวท่ีกองการ

เจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน (หลังจากสภามหาวทิยาลัยอนุมัติ) 
    

 
 

- เอกสารประกอบการ

รายงานตัวพนักงานตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

ไม่น้อยกว่า 20 วัน 
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 ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด 
งาน

บุคลากร 

บุคลากร

ใหม ่
คณบด ี

กองการ

เจ้าหน้าที ่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

5. การประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

 5.1 บุคลากรไดรั้บเอกสารตารางภาระงานจากกองการเจ้าหน้าที่ 

 5.2 บุคลากรใหม่ที่ปฏิบตัิงานครบ 6 เดือน ต้องจัดทำเล่มภาระงาน โดย 

Download แบบฟอร์มจากงานกองการเจ้าหน้าที่ ผ่าน Website มหาวิทยาลัย 

พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัภาระงาน 

 

 

  
- แบบกรอกภาระงานบุคลากรสาย

วชิาการ/บุคลากรสายบริการ 

www.personel.up.ac.th 
7 วัน 

 5.3 บุคลากรที่บรรจุแต่งตัง้เป็นพนักงานประจำทั้งสายวชิาการและสายบรกิาร 

จัดส่งภาระงานไปที่กองการเจ้าหน้าที่ 

- บุคลากรสายวชิาการ จัดส่งเป็นเวลา 5 ปี  

- บุคลากรสายบรกิาร จัดส่งต่อเนื่องทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี เพื่อทำสญัญา

จนเกษียณอายุงานตามหลกัเกณฑข์องมหาวิทยาลัย 

    

- ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง

หลักเกณฑ์การประเมินทดลองการ

ปฏิบัติงานของ พนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

15 วัน 

 5.4 บุคลากรที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตัง้เป็นพนกังานมหาวิทยาลัย (ลกูจ้าง

ชั่วคราว) 

- บุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดอืน ต้องจัดทำเลม่ภาระงาน โดย 

Download แบบฟอร์มจากงานกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับภาระงานบคุลากร 

  

  
  

 

- ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง

หลักเกณฑ์การประเมินทดลองการ

ปฏิบัติงานของ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายบริการ กรณี

สัญญาจ้าง 1 ปี 

www.personel.up.ac.th 

 

15 วัน 
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5. เอกสารอ้างอิง 

- เอกสารประกอบการรายงานตัวพนักงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (ข้อ 3.3,4.7) 

- หนังสือแจ้งผลการจัดสรรนักศกึษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อ 4.1) 

- แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวชิาการ/บุคลากรสายบริการ กองการเจ้าหนา้ที่ (ข้อ 5.2) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองหลักเกณฑ์การประเมินทดลองการปฏบัิตงิานของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา (ข้อ 5.3) 

- ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ืองหลักเกณฑ์การประเมนิทดลองการปฏิบัตงิานของพนักงานมหาวทิยาลัยสายบริการ กรณีสัญญาจ้าง 1 ปี (ข้อ 5.4) 
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ระเบียบปฏิบัติ 

เรื่อง 

การพัฒนาบุคลากร 
 

 

 

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นางนภสมณ ทวีกลุ บุคลากร  

ผู้ทบทวน นายสุรชาติ  ฟองแก้ว หัวหน้างานบริหารทัว่ไป  

ผู้อนุมัติ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี  ดุษฎีพรรณ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยบริหาร  
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ประวัตกิารแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

 

แก้ไข 

ครั้งที ่
หน้าที่ วันท่ีประกาศใช ้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใช้เอกสารครั้งแรก - 

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บค-002 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การพัฒนาบุคลากร หน้าที่  3  / 9 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อกำหนดวธิีการ และขั้นตอน ในการฝกึอบรม, พนักงานที่มีผลต่อระบบบริหารคุณภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่า พนักงานในระบบบริหาร

คุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มคีวามรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 

 

2. ขอบเขต 

  ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึง กิจกรรมการวางแผนการอบรม , การประเมินผลการฝึกอบรม และบันทึกการฝึกอบรม สำหรับ

 พนักงานซึ่งอยู่ในระบบบริหารคุณภาพ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

3. คำนยิาม 

-  
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
        การติดต่อสื่อสาร            การปฏิบัติงาน 

 การตรวจสอบ            การจัดเก็บ 

รายละเอียด 
บุคลากร 

ภายในคณะ 
งานบคุคล 

หัวหนา้

สำนักงาน 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

คณบด ี เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

1. จัดทำแบบสำรวจความตอ้งการเพื่อกำหนดฝึกอบรมท่ีใช้

ในการสำรวจความตอ้งการอบรม ในช่วงปลายปี

งบประมาณ 

   
  - แบบสำรวจความ

ต้องการในการ

ฝึกอบรมของบุคลากร

(online) 

2 วัน 

2. เสนอแบบสำรวจความตอ้งการในการอบรมให้หัวหน้า

งานทำการพจิารณาอนุมัต ิ

  
  

  
3 วัน 

3. ส่งแบบสำรวจใหก้ับบุคลากรภายในคณะ เพื่อกรอก

ความตอ้งการในการฝึกอบรม 

     - แบบสำรวจความ

ต้องการในการฝึกอบรม

ของบุคลากร (online) 

www.dentistry.up.ac.th/ 

7 วัน 

4. รวบรวมแบบฟอร์มสำรวจและคัดแยกตามฝ่าย 
     - แบบสำรวจความ

ต้องการฝึกอบรมของ

บุคลากร 

3 วัน 

5. สรุปผลความตอ้งการอบรม เพ่ือเสนอต่อหัวหน้า

สำนักงาน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี เพื่อทบทวนก่อน

จัดทำร่างแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร 

     - บันทึกข้อความ

รายงานสรุปผลการ

สำรวจความต้องการ

ฝึกอบรมของบุคลากร 

2 วัน 

 

 

 

  

  

1 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด 
บุคลากร

ภายในคณะ 
งานบคุคล 

หัวหนา้

สำนักงาน 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
คณบด ี เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

      5.1 เสนอแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี

งบประมาณ ให้คณบดีพิจารณาอนุมัต ิ 
 

 

   
- แผนอบรมพัฒนา

บุคลากรประจำปี

งบประมาณ           

3 วัน 

      5.2 การจัดการฝึกอบรมภายในคณะตามแผนการ

อบรมพัฒนา  

      5.2.1 ก่อนถงึกำหนดการฝกึอบรมตามแผนฝึกอบรม

ฯ งานบุคคลบันทึกข้อความแจ้งวันเวลาให้ผู้รับการอบรม

ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 1 สัปดาห์     

  
  

  

 

- บันทึกข้อความขอเชิญ

เข้าร่วมการอบรม 

 

 

2 วัน 

      5.2.2 เพื่อดำเนนิการจัดเตรียมการฝึกอบรม โดย

เตรียมแบบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาภายใน

คณะ เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมลงช่ือทุกครัง้ 

      

- รายชื่อผู้เข้ารับการ

อบรม 

 

 

1 วัน 

      5.2.3 พนักงานใหมเ่ข้ารับการอบรมปฐมนิเทศตาม

หัวขอ้ดังนี้ 

         -  กฎระเบยีบ ข้อบงัคับของมหาวทิยาลัย 

         -  สวัสดิการและสิทธปิระโยชน ์

         -  รายละเอยีดหน้าที่ความรับผิดชอบตามใบกำหนด

หน้าที่งาน (Job Description) 

        -  ความรู้เกี่ยวกบัความตระหนักในระบบ ISO 

9001:2015 

      

- ขอ้บังคับ ว่าด้วย การ

บริหารงานบุคคล พ.ศ.2563 

- คู่มือสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์มหาวิทยาลัยจาก 

www.personnel.up.ac.th 

- ใบกำหนดหน้าท่ีงาน (Job 

Description) 

 

2 วัน 

1 
N 

Y 

2 

http://www.personnel.up.ac.th/
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การตดิต่อสื่อสาร           การปฏิบัตงิาน 

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด 
บุคลากร

ภายในคณะ 
งานบคุคล 

หัวหนา้

สำนักงาน 

รองคณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบด ี

 

การเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

5.3 การขอรับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

ภายนอก 

        5.3.1 บุคลากรมีความประสงคต์้องการไปฝึกอบรม 

สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ภายนอกตอ้งทำบันทกึข้อความขอ

อนุมัติเดินทางไปปฏิบัตงิาน เสนอผ่านงานบุคคลเพื่อเสนอต่อ

หัวหน้าสำนักงาน รองคณบดีฝ่ายบรหิาร  

  
  

   

- แบบฟอร์มขออนุมัติ

เดินทางไปปฏิบัติงาน 

(ภายในมหาวิทยาลัย) 

- บันทกึข้อความขออนุมัติ

เดินทางไปปฏิบัติงาน         

 

2 วัน 

 

        5.3.2 เสนอคณบดีเพื่ออนุมัต ิ        
2 วัน 

        5.3.3 งานบุคคลแจ้งผู้ขอรับการฝึกอบรมทราบ และ

ให้ดำเนินการขออนุมตัิเดินทางไปปฏบิัติงาน 
       

2 วัน 

        5.3.4 ผู้ขอรับการฝึกอบรมทำบันทึกขออนุมตัิเดินทาง

ไปปฏิบัติงาน และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
      - WI-กง-003 วธิีการ

ปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิก

ค่าใช้จ่ายสำรองจ่าย 

- WI-กง-004 วธิีการ

ปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำ

ใบยมืเงินทดรองจ่ายจากกอง

คลัง 

3 วัน 

        5.3.5 เดินทางไปอบรมตามท่ีขออนุมัติ        ตามระยะเวลา

หน่วยงานฝึกอบรม

กำหนด 

2 

N 

Y 

3 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด 
บุคลากร

ภายในคณะ 
งานบคุคล 

หัวหนา้

สำนักงาน 
คณบด ี การเงิน 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

        5.3.6 กรณฝีกึอบรมภายนอก ผู้ท่ีออกไปอบรม 

ตอ้งทำรายงานผลการฝกึอบรม เสนอบุคลากร เสนอ

หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาพจิารณา พร้อมเอกสาร

ประกอบดังนี้ 

 - สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม (กรณีท่ีมี) 

 - สำเนาคู่มอืการฝกึอบรมแต่ละหลักสูตร 

(กรณท่ีีมี) 

 - ดำเนนิการเคลียร์เงินยมืกับงานการเงิน 

(กรณถี้าม)ี 

  

   

 

 

 

- แบบรายงานการ

ฝึกอบรม/ สัมมนา/ 

ศึกษาดูงาน 
www.personnel.up.ac.th/ 

 

- WI-กง-004 วิธีการ

ปฏิบัติงาน เรื่อง การ

จัดทำใบยืมเงินทดรอง

จ่ายจากกองคลัง         

 

 

7 วัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

http://www.personnel.up.ac.th/
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ 

รายละเอียด 
บุคลากรภาย 

ในคณะ 
งานบคุคล 

หัวหนา้

สำนักงาน 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

 

คณบด ี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

5.4  การบันทึกประวัตกิารฝกึอบรมของพนักงาน 

        5.4.1  บุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา     

ท้ังภายในหรือภายนอก งานบุคคลบันทึกการ

ฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคน ในบันทึกประวัตกิาร

การฝึกอบรม 

 

 

  

 

- ประวัติการฝึกอบรม

ของพนักงาน 
3 วัน 

        5.4.2  งานบุคคลทำรายงานผลการพัฒนา

บุคลากร ตามแผนเพื่อนำเสนอผู้บริหารก่อนสิน้

ปีงบประมาณ 

    

 - บันทึกข้อความ

รายงานการพัฒนา

บุคลากร 

7 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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5. เอกสารอ้างอิง 

           - ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 www.personnel.up.ac.th (ข้อ 5.2.3) 

- คู่มอืสวัสดกิารและสทิธิประโยชน์มหาวิทยาลัยจาก www.personnel.up.ac.th  (ข้อ 5.2.3) 

- ใบกำหนดหนา้ที่งาน (Job Description) (ข้อ 5.2.3) 

- ระเบียบด้านการเงินของมหาวิทยาลัย (ข้อ 5.3.3) 

- แบบรายงานการฝึกอบรม/ สมัมนา/ ศกึษาดูงาน www.personnel.up.ac.th (ข้อ 5.3.6) 
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ระเบียบปฏิบัติ  

เรื่อง  

การพัฒนาหลักสูตร 
 

    

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นางสาวสุธาสินี หินแก้ว นักวิชาการศกึษา  

ผู้ทบทวน นางสาวสุธาสินี หินแก้ว หัวหนา้งานวชิาการ  

ผู้อนุมตั ิ ดร.ทนัตแพทย์พรพัฒน ์ธรีโสภณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวชิาการ  

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันท่ีประกาศใช้ :  28 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บว-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร หน้าที่  2  / 8 

 

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 
 

แก้ไข 

ครั้งที ่
หน้าที ่ วันที่ประกาศใช ้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใช้เอกสารครั้งแรก - 

01 7 28 ก.ย. 2563 เพิ่มเติมตามที่ทีมผูต้รวจภายในเสนอแนะ 63/006 
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1. วัตถุประสงค ์

ระเบียบปฏิบัตนิีส้รา้งขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัตใินการพัฒนาหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตนิีค้รอบคลุมถงึ การรวบรวมผลจากการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับหลักสตูร การประสานคณะกรรมการ กำหนด

แผนการศึกษา วิพากษ์หลักสตูร รวมถงึ พิจารณาระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องในการนำมาใช้กับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

3. คำนิยาม  

3.1  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) คอื กรอบงานสำหรับใชเ้ป็นฐานในการถ่ายโอนหน่วยกติของสถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย จัดทำโดยวิธีการ  ควบคุม

คุณภาพการสอน พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคณุวุฒขิองไทย 

3.2  มคอ.1 คอื มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

3.3  ประธานหลักสูตร คอื ผู้ที่มหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของมหาวทิยาลยั 

3.4  คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร คอื ผู้ที่มหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ให้พจิารณาให้ความเหน็เกี่ยวกับรายละเอยีดและมาตรฐานหลักสตูร ตลอดจนดำเนนิการ  ปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาต ิและมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  

3.5  คณะกรรมการประจำคณะ คอื ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ใหเ้ป็นผู้กำหนดนโยบาย พิจารณาออกประกาศของส่วนงาน กำกับหลักสตูร  และรายละเอียด

เก่ียวกับหลักสูตร 

3.6  การวิพากษ์หลักสูตร คอื การแนะนำเพื่อการปรับแก้ โดยใช้ผูม้ีความเหมาะสมในสาขาทีเ่กี่ยวข้องรวมถงึผู้ที่ใช้บัณฑิตหรอืผู้ที่มีส่วนได้เสียในการใชบ้ัณฑติ

มาพัฒนา และปรับปรุงหลักสตูรเพื่อใหส้ามารถผลิตบัณฑติไดต้รงตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติอยา่งแท้จรงิ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน       

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ         

รายละเอยีด 

คณะทำงาน

ปรับปรุง

หลักสูตร 

งาน

วิชาการ 

คณะกรรม 

การประจำ

หลักสูตร 

ประธาน

หลักสูตร 

คณะกรรม 

การพัฒนา

หลักสูตร 

คณะกรรม

การประจำ

คณะ 

มหาวิท- 

ยาลัย 

สกอ/

ทันต

แพทย

สภา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

1. คณะทำงานฯ รวบรวมและ

สรุปผลจากการวเิคราะห ์

ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และความ

พร้อมในการ เปิดหลักสูตรใหม/่

ปรับปรุงหลักสูตร  

   
     - แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 

- แบบสอบถามผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

- รายงานสรุปผลจาก

แบบสอบถาม ฯ 

1 เดอืน 

2. งานวชิาการจัดทำคำสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

และคณะกรรมการประจำ

หลักสูตรเสนอมหาวทิยาลัย  

  
 

  
 

  - WI –ธก-004 วธีิการ

ปฏบัิตงิาน เร่ือง การจัดทำ

คำสั่งมหาวทิยาลัย 

- คำสั่งแต่งตัง้ ฯ  

1 เดอืน 

3. คณะกรรมการประจำหลักสตูร

รวบรวมผลจากการวเิคราะห์

ความคิดเห็น ของนิสติ, 

อาจารย์ , อาจารย์ประจำ

หลักสูตร และบัณฑติ  

ตามขอ้ 1 

        - ผลการวเิคราะหค์วาม

คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 

 

 

1 เดอืน 

1 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน       

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ         

รายละเอยีด 

คณะทำงาน

ปรับปรุง

หลักสูตร 

งาน

วิชาการ 

คณะกรรม 

การประจำ

หลักสูตร 

ประธาน

หลักสูตร 

คณะกรรม 

การพัฒนา

หลักสูตร 

คณะกรรม

การประจำ

คณะ 

มหาวิท- 

ยาลัย 

สกอ/

ทันต

แพทย

สภา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

 

 

  

   

  

   

4. ได้รับคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรคืนจาก

มหาวทิยาลัย ฯ  

ตามขอ้ 2 

 

 

    

 

  - คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ฯ 

 

 

5.  สำเนาเรียนคณะกรรมการ   

เพื่อโปรดทราบพร้อมจัดทำ

หนังสือเรียนเชญิประชุม 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

- หนังสือเรียนเชญิประชุม 

15 วัน 

1 

2 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันท่ีประกาศใช้ :  28 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บว-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร หน้าที่  6  / 8 

4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน       

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ         

รายละเอยีด 

คณะทำงาน

ปรับปรุง

หลักสูตร 

งาน

วิชาการ 

คณะกรรม 

การประจำ

หลักสูตร 

ประธาน

หลักสูตร 

คณะกรรม 

การพัฒนา

หลักสูตร 

คณะกรรม

การประจำ

คณะ 

มหาวิท- 

ยาลัย 

สกอ/

ทันต

แพทย

สภา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

6. ประชุมพิจารณาจัดทำ (ร่าง) 

หลักสูตร โดยศึกษาระเบียบ

ข้อบังคับ และผลการสรุป

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

    

 

 
- (ร่าง) มคอ.2  

- รายงานสรุปผลจาก 

     แบบสอบถาม ฯ 

1 เดอืน 

7. คณะกรรมการประจำคณะ

วพิากษ์หลักสูตร/และปรับปรุง

ร่างหลักสูตร 

  
      - รายงานการวิพากษ์

หลักสูตร 

- (ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 

15 วัน 

8. เสนอมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

  

   

 

  - (ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 

- WI-ธก-002 วธีิการ

ปฏบัิตงิาน เร่ือง การ

ลงทะเบียนเลขส่งหนังสอื

ออกภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย  

 

5 วัน 

3 

2 

Y N 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันท่ีประกาศใช้ :  28 ก.ย. 2563 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

          การตดิต่อสื่อสาร 
 

            การปฏิบัตงิาน       
 

          การตรวจสอบ 
 

            การจัดเก็บ         
 

รายละเอยีด 

คณะทำงาน

ปรับปรุง

หลักสูตร 

งาน

วิชาการ 

คณะกรรม 

การประจำ

หลักสูตร 

ประธาน

หลักสูตร 

คณะกรรม 

การพัฒนา

หลักสูตร 

คณะกรรม

การประจำ

คณะ 

มหาวิท- 

ยาลัย 

สกอ/

ทันต

แพทย

สภา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

9. คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและสภา

มหาวิทยาลัยพจิารณา 

  

      - (ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 

- รายงานการประชุม 

 

3 เดือน 

10. เสนอกระทรวงศึกษาธิการ 

นวัตกรรมและวิจยัและ                    

ทันตแพทยสภา 

 
  

   
 

 - รายงานการประชุม 

- หลักสูตร 

1 เดอืน 

11. มหาวิทยาลัยฯ ส่งสำเนา 

แจง้คณะฯ และทำการเปิดรบันิสิต

ใหม่ 

        - ประกาศ มหาวทิยาลัยฯ  

12. กรณีมีอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ

รายวิชา /หัวหน้าสาขาวิชา 

ประสงค์ขอเปล่ียนแปลงหลักสูตร

กรณไีม่กระทบกับวิชาชีพ ยื่น

เสนอข้อมูลมายังงานวิชาการตาม 

WI-บว-012 

        - WI-บว-012 วิธีการ

ปฏิบัตงิาน เรื่อง การขอ

อนุมัติเปล่ียนแปลง

หลักสูตร กรณีไม่กระทบกับ

วิชาชีพ  

 

3 

N 

Y 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันท่ีประกาศใช้ :  28 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บว-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร หน้าที่  8  / 8 

 

5.  เอกสารอ้างอิง 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  พ.ศ. 2557 

- คู่มือการดำเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2556 

 

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บว-002 ระเบียบปฏบิัติ เรื่อง การบรหิารงานวิชาการ หน้าที่  1  / 8 

 
                                                          
 
  

ระเบียบปฏิบัติ  

เรื่อง  

การบริหารงานวิชาการ 
 

 

    

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นางสาวสุธาสินี หินแก้ว นักวิชาการศกึษา  

ผู้ทบทวน นางสาวสุธาสินี หินแก้ว หัวหนา้งานวชิาการ  

ผู้อนุมัต ิ ดร.ทนัตแพทย์พรพัฒน ์ธรีโสภณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวชิาการ  



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บว-002 ระเบียบปฏบิัติ เรื่อง การบรหิารงานวิชาการ หน้าที่  2  / 8 

 

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 

ครั้งที ่
หน้าที ่ วันที่ประกาศใช ้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใช้เอกสารครั้งแรก - 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บว-002 ระเบียบปฏบิัติ เรื่อง การบรหิารงานวิชาการ หน้าที่  3  / 8 

 

1. วัตถุประสงค์ 

ระเบียบปฏิบัตินี้สรา้งขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึง การจัดทำปฏิทินการศกึษาของคณะ การวางแผนการเรียนการสอน  การรับนิสิต การจัดการเรียนการสอน  

รวมถึงการประเมินผล และการสำเร็จการศึกษาของนสิิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

3.  คำนิยาม   

 3.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ เอกสารที่ระบุรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

3.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

3.3 Course Syllabus คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดการเรียนการสอนที่นิสติจำเป็นต้องทราบในแต่ละรายวิชา 

3.4 คู่มือนิสิต คอื เอกสารคู่มอืการเรียนการสอนเพื่อให้นิสติศกึษาและดำเนินการตามปีการศกึษาที่นสิิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บว-002 ระเบียบปฏบิัติ เรื่อง การบรหิารงานวิชาการ หน้าที่  4  / 8 

4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ      

รายละเอียด 
บริหารงาน

วิชาการ 

อาจารย์ผู้สอน/

หัวหนา้สาขา 

งานวิชาการ กองบริการ

การศึกษา 
นิสิต 

ทันตแพทย

สภา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

1. มหาวิทยาลัยฯ ขอรายละเอยีด

แผนรับและเกณฑ์การรับ 

นสิิตใหม่ และคณะฯ จัดส่งแผน 

การรับนสิิต ประจำปกีารศึกษา

ให้มหาวิทยาลัยฯ 

 

 

  

  

- บันทึกข้อความ เร่ือง ขอส่งจำนวน 

รับนสิิตฯ 

 

 

1 เดอืน 

2. ดำเนนิการจัดทำแผน ตามขอ้ 1

โดยอ้างองิตาม WI-บว-001 

 

 

   

  

- WI-บว-001 วธีีการปฏบัิตงิาน 

เร่ือง การจัดทำแผนรับและเกณฑ์

การรับนสิิตใหม่ 

15 วัน 

3. วางแผนการจัดการเรียนการสอน 

โดยอ้างองิตามปฏทิินการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยฯ และ

ดำเนนิการตามวิธีการปฏบัิตงิาน 

โดยพิจารณาขอ้มูลรายวชิา 

และจำนวนนสิิต เพื่อลงทะเบียน

เรียน และข้อมูลพิจารณาผู้สอน

ประจำภาคการศึกษา 

 

 

 

 

   

  

- มคอ.2 และ มคอ.3 

- WI-บว-002 วธีีการปฏบัิตงิาน 

เร่ือง จัดทำข้อมูลรายวชิา และจำนวน

นสิิตเพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาค 

- WI-บว-003 วธีีการปฏบัิตงิาน

เร่ือง การพิจารณาผู้สอนประจำ

รายวชิา 

- ปฏทิินการศกึษา ประจำปีการศกึษา 

 

 

1 เดอืน 

1  



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-บว-002 ระเบียบปฏบิัติ เรื่อง การบรหิารงานวิชาการ หน้าที่  5  / 8 

4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

          การติดต่อสื่อสาร           การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ      

รายละเอียด 
บริหารงาน

วิชาการ 

อาจารย์

ผู้สอน/

หัวหนา้สาขา 

งานวิชาการ กองบริการ

การศึกษา นิสิต 
 ทันตแพทย

สภา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

4. งานวิชาการจัดส่งข้อมูลแผน 

การศึกษา เพื่อกำหนดรายวชิา

ลงทะเบียนเรียนให้กับ 

กองบริการการศกึษา เพื่อบันทึก

ข้อมูลในระบบ reg.up.ac.th 

 

   

  - www.reg.up.ac.th 

 

 

3 วัน 

5. มหาวิทยาลัยฯ รับนสิิตเข้าศึกษา

ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑติ 

  

   

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง 

การรับสมัครผู้เข้าศึกษา 

ในหลักสูตรฯ 

1 เดอืน 

6. นสิิตทำการลงทะเบียนเรียน 

ตามแผนการศึกษา 

   
  

 - คู่มอืนิสติประจำปกีารศึกษา 

 

15 วัน 

7. จัดการเรียนการสอน  

โดยอ้างองิตาม WI-บว-004 

กรณมีกีารนำนสิิตออกนอก

สถานท่ีปฏบัิตติาม  

    WI-บว-008 และWI-บว-009 

      - มคอ.3       

- WI-บว-004 วีธีการปฏบัิติงาน เรื่อง 

การจัดการเรยีนการสอน บรรยาย , 

ปฏบัิติการ, คลินิก 

- WI-บว-008 วีธีการปฏบัิติงาน เรื่อง 

การขออนุมัตินำนิสติออกนอกสถานท่ี 

- WI-บว-009 วีธีการปฏบัิติงาน เรื่อง 

การนำนสิิตออกปฏิบัติการนอกสถานท่ี 

17 สัปดาห ์

2

 

1  
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

          การติดต่อสื่อสาร 
 

          การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ 
 

            การจัดเก็บ      

รายละเอียด 
บริหารงาน

วิชาการ 

อาจารย์

ผู้สอน/

หัวหนา้สาขา 

งานวิชาการ กองบริการ

การศึกษา นิสิต 
ทันตแพทย

สภา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

8. ประเมินผลการเรียน 

โดยอ้างองิตาม WI-บว-005 

      - WI-บว-005 วีธีการปฏบัิติงาน 

    เรื่อง การประเมนิผลการเรียน 

 

1 สัปดาห์ 

9. วพิากษ์ผลการเรียน 

โดยอ้างองิตาม WI-บว-006 

      - WI-บว-006 วธีีการปฏบัิตงิาน 

    เร่ือง การวิพากษ์และจัดส่งรายงาน

ผลการเรียน 

 

 

1 สัปดาห์ 

10. จัดส่งข้อมูลไปยังมหาวทิยาลัย/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(ดำเนนิการขอ้ 5-9 ซ้ำ จนครบ

แผนการศกึษา) 

 

      - WI-ธก-002 วธีีการปฏบัิตงิาน 

เร่ือง การลงทะเบียนเลขส่งหนังสอื

ออกภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

 

 

11. กรณนีสิิตพบผลการเรียน

ผิดพลาดแจ้งอาจารย์ผู้สอน

ตรวจสอบพบว่ามีขอ้ผิดพลาด 

ให้ดำเนินการขอแกไ้ขรายงาน 

ผลการเรียน โดยอ้างองิตาม  

    WI-บว-007 

      - WI-บว-007 วธีีการปฏบัิตงิาน 

    เร่ือง การขอแก้ไขรายงาน 

ผลการเรียน 

 

 

2

 

Y 

Y 

N 

Y 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

          การติดต่อสื่อสาร 
 

          การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ 
 

            การจัดเก็บ      

รายละเอียด 
บริหารงาน

วิชาการ 

อาจารย์

ผู้สอน/

หัวหนา้สาขา 

งานวิชาการ กองบริการ

การศึกษา นิสิต 
ทันตแพทย

สภา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

12. นสิิตทำการยื่นคำรอ้งขอสำเร็จ

การศึกษาในระบบ reg.up.ac.th 

    ตามกระบวนการของ

มหาวทิยาลัยและสำเร็จ

การศึกษาตามแผนการศึกษา 

      - ระบบ reg.up.ac.th (UP024) 1 สัปดาห์ 

 
 
การประเมินผลงานผู้จัดหาภายนอก(โรงพยาบาลทันตกรรม) 
กำหนดให้มีการประเมินผลงานโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นประจำหลังจบภาค 
การศึกษา โดยวิธีการให้คะแนนอ้างอิงตาม หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสินผลการประเมินผู้จัดหาภายนอก (SD-บว-001)  และบันทึกผลการ 
ประเมินใน แบบประเมินผลงานผู้จัดหาภายนอก (FM-บว-001) 
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6.  เอกสารอ้างอิง 

-   คู่มือนิสติ  

-   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 

-   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

     -   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 
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ระเบียบปฏิบัติ  

เรื่อง  

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ ว่าที่รอ้ยตรหีญิงศศิธร ดีจ้อย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  

ผู้ทบทวน นางสาวดวงใจ  ใจกล้า หัวหนา้งานแผนงาน  

ผู้อนุมตั ิ ทันตแพทยห์ญิงมนพร  มณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ 
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ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 

ครั้งที ่
หน้าที ่ วันที่ประกาศใช ้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใช้เอกสารครัง้แรก - 
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1. วัตถุประสงค์ 

ระเบียบปฏบิัติฉบบันี ้จัดทำขึ้นเพื่อ 

  a.   ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. ขอบเขต 

  a.   ระเบียบปฏบิัติฉบบันีค้รอบคลุมถงึการดำเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศกึษา  

               ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ  

  3.  คำนยิาม   

                          a. การประเมินคุณภาพภายใน หมายความวา่ การประเมินคณุภาพการจัดการศกึษา การตดิตาม และการตรวจสอบคณุภาพ 

             และมาตรฐานการศกึษาโดยใหม้หาวทิยาลัยเป็นผู้กำหนดระบบและกระบวนการประกันคณุภาพการศกึษาภายในทุกระดับ 

          b. SAR คือ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร 

          c. CAR คอื ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

          d. UP-QA คือ ระบบประกันคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

          e. CHEQA Online คือ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับอุดมศึกษา 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร           การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ      

รายละเอียด ม.พะเยา 

เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ท่ัวไป  

(หน่วยประกัน

คุณภาพ) 

รองคณบดีฝ่าย 

วางแผน 

และประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพการศึกษา

ของคณะ 

บุคลากร

ในคณะ 

คณะกรรมการ

ประเมนิ

ภายนอก 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

1. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป จัดทำปฏทิิน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เสนอ

ต่อรองคณบดฝี่ายวางแผน 

และประกันคุณภาพ เพื่อพิจารณา 

 

 
  

  

 

- ปฏทิินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2 วัน 

2. รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นำ

ปฏทิินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

และลงมติรับรอง และอนุมัติใช้ภายในคณะ 

 

   

  

 

- ปฏทิินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 วัน 

3. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป แจง้ปฏทิิน 

การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรใน

คณะทราบ ผ่านทาง E-Document และ E-mail  

 

   

  

 

- ปฏทิินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 วัน 

         

Y 

N 

Y 
N 

1 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร           การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ      

รายละเอยีด ม.พะเยา 

เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ทั่วไป  

(หน่วยประกัน

คุณภาพ) 

รองคณบดี

ฝ่าย วางแผน 

และประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษาภาย

ของคณะ 

บุคลากร

ในคณะ 

คณะกรรมการ

ประเมิน

ภายนอก 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

         

4. เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงข้อมูลผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ 
 

   

  
- ข้อมูลผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ 3 วัน 

5. รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นำ

ข้อมูลผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี ้เสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

 

  

  

  

- ข้อมูลผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ 
 

1 วัน 

6. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป แจง้มติท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ เรื่อง การมอบหมายกำกับตัว

บ่งชีใ้ห้กับบุคลากรในคณะ ทราบ ผ่านทาง  E-

Document และ E-mail 

  

   

 

- มติท่ีประชุมคณะกรรม 

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของคณะ 1 วัน 

1 
N 

Y 

2 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร           การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ      

รายละเอยีด ม.พะเยา 

เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ท่ัวไป 

(หน่วย

ประกัน

คุณภาพ) 

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน 

และประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

ของคณะ 

บุคลากร 

ในคณะ 

คณะกรรม 

การประเมิน

ภายนอก 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

7. ดำเนินการจัดกจิกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาตามตัวบ่งชี้

(โครงการประกันคุณภาพการศึกษา)  

ตามระเบียบปฏิบัติ  PM-นผ-002  เรื่อง  การดำเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

  

  

  

- โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา (กิจกรรมส่งเสรมิให้

ความรู้ 

ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา  

เพื่อการพัฒนาตามตัวบ่งชี)้  

7 วัน 

8. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป รวบรวมข้อมูลตามตัว

บ่งชีจ้ากบุคลากรในคณะและสำรวจข้อมูลจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม ผ่านระบบประเมนิออนไลน์  

(ทุกภาคการศึกษา/ทุกปีการศึกษา) 

 

   

  

- ระบบประเมนิออนไลน์ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยี 

http://dev.citcoms.up.ac.th/dentist

ry/Main/DefaultPage/Login.aspx 

14 วัน 

         3 

2 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร           การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ      

รายละเอยีด ม.พะเยา 

เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ท่ัวไป  

(หน่วย

ประกัน

คุณภาพ) 

รองคณบดีฝ่าย 

วางแผน 

และประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

ของคณะ 

บุคลากร

ในคณะ 

คณะกรรมการ

ประเมิน

ภายนอก 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

9. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป สรุปผล 

การประเมนิผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี  

และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

พิจารณา 

 
 

  

  

 

- ผลการประเมนิผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 2 วัน 

10. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป จัดทำ

รายงานการประเมนิตนเอง (Self-

Assessment Report: SAR) ระดับ

หลักสูตร และเสนอให้รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพตรวจสอบ  

(ทุกสิ้นปีการศึกษา) 

  

  

  

 

- รายงานการประเมินตนเอง  

(Self-Assessment Report: SAR)  

ระดับหลักสูตร 
2 วัน 

        
 4 

3 

N Y 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

          การติดต่อส่ือสาร           การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ      

รายละเอยีด ม.พะเยา 

เจ้าหน้าที่

บริหารงาน

ท่ัวไป  

(หน่วย

ประกัน

คุณภาพ) 

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน 

และประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

ของคณะ 

บุคลากร

ในคณะ 

คณะกรรม

การ

ประเมิน

ภายนอก 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

11. รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอ

รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report: 

SAR) ระดับหลักสูตร ให้กับคณะกรรมการฯ พิจารณา และ

ลงมติ 

 

   

  

 

- รายงานการประเมินตนเอง  

(Self-Assessment Report: SAR)  

ระดับหลักสูตร 

1 วัน 

12. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป ทำคำสั่งแต่งตัง้กรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและทำการ

ประเมินหลักสูตร (อ้างองิวิธกีารปฏบิัติงาน เรื่อง ขัน้ตอนการ

ประเมินหลักสูตร (AUN QA)) 

 

   

  

 

- วิธีการปฏบัิติงาน เรื่อง 

ขั้นตอนการประเมนิหลักสูตร 

(AUN QA) 

2 วัน 

13. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป ส่งรายงาน 

การประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 

ระดับหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมนิพิจารณา 

  

  

 

 - รายงานการประเมินตนเอง  

(Self-Assessment Report: SAR)  

ระดับหลักสูตร 

4 วัน 

4 

5 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

          การติดต่อส่ือสาร           การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ      

รายละเอยีด ม.พะเยา 

เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป  

(หน่วยประกัน

คุณภาพ) 

รองคณบดีฝ่าย 

วางแผน 

และประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

ของคณะ 

บุคลากร

ในคณะ 

คณะกรรมการ

ประเมิน

ภายนอก 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

14. คณะกรรมการประเมิน  

ตรวจประเมนิหลักสูตร สรุปผล  

และรายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษา (Committee Assessment 

Report : CAR)  

ระดับหลักสูตร  

 

   

  

 

- รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษา (Committee Assessment 

Report : CAR) ระดับหลักสูตร 

ไม่เกิน  

15 วัน 

15. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป นำผล 

การประเมนิคุณภาพการศึกษา  

Committee Assessment Report : CAR) 

ระดับหลักสูตร เสนอต่อ 

คณะกรรมการฯ 

  

  

  

 

- รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษา (Committee Assessment 

Report : CAR) ระดับหลักสูตร 

1 วัน 

6 

5 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

          การติดต่อส่ือสาร           การปฏิบัติงาน        

          การตรวจสอบ           การจัดเก็บ      

รายละเอยีด ม.พะเยา 

เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป  

(หน่วยประกัน

คุณภาพ) 

รองคณบดีฝ่าย 

วางแผน 

และประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

ของคณะ 

บุคลากร

ในคณะ 

คณะกรรมการ

ประเมิน

ภายนอก 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

16. เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป  

กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลประกัน

คุณภาพการศึกษา (UP-QA) ของ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และกรอกข้อมูล

ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

(CHEQA Online) 

  

  

  

 

- ระบบ UP-QA (SAR) 

- CHEQA Online (SAR และ CAR) 

 

 
 

ไม่เกิน 1 เดอืน 

ภายในกันยายน 

 

  

6 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-ปก-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา หน้าที่  11  / 11 

5.  เอกสารอ้างอิง 

        - ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอตัราคา่ตอบแทนกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2563   

        - ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2563 

          - ปฏิทินดำเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัพะเยา 

          - คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษาอาเซยีน AUN-QA  

          - แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสตูร (AUN-QA) 
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ระเบียบปฏิบัติ  

เรื่อง  

การดำเนินการสอบตามเกณฑ์ ศ.ป.ท. 

 

 

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นางสาวลักษกิา  สว่างยิง่ นักวิทยาศาสตร ์  

ผู้ทบทวน นางสาวสุธาสินี หินแก้ว หัวหนา้งานวชิาการ  

ผู้อนุมตั ิ ดร. ทนัตแพทยพ์รพัฒน ์ ธรีโสภณ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  
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ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 

คร้ังที่ 
หน้าที่ วันท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครั้งแรก - 

01 4-5/6 5 ต.ค. 2563 เพิ่มเติมและแก้ไขเนื้อหาในส่วนของขัน้ตอนการปฏิบัติงานของ ศ.ป.ท. 63/007 
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1. วัตถุประสงค ์

ระเบียบปฏิบัตินี้สรา้งขึ้นเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ของบัณฑิตทันตแพทย์ 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึง การบันทึกข้อมูลของนิสติทันตแพทย์ การจัดส่งคำสั่ง(ร่าง) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อประเมินความทักษะทางด้านคลินิกทันตกรรม

ต่อ ศ.ป.ท. การประสานงานระหว่างนสิิตทันตแพทย์กับ ศ.ป.ท. ในส่วนของขัน้ตอนและข้อบังคับของ ศ.ป.ท. 

3. คำนิยาม  

3.1  ศ.ป.ท. คอื ศูนย์ประเมินและรับร้องความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

3.2  การปฏิบัติ 9 งาน คือ แบบรายงานผลการสอบภาคปฏิบัติที่ทาง ศ.ป.ท. กำหนดไว้ คือ แบบรายงานผลการสอบถอนฟัน การขูดหนิน้ำลายและเกลารากฟัน 

การออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้โครงโลหะ การเตรียมฟันเพื่อทำครอบฟันหลัง การประเมินการบูรณะฟัน Class II–Amalgam  การประเมินการบูรณะฟัน 

Class V – Resin Composite การสอบถ่ายภาพรังสี และการสอบรักษาคลองรากฟัน 

3.3  OSLER คือ เครื่องมือในการประเมินภาคปฏิบัติทางคลินิก อย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นการประเมินการ ดูแลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การตรวจ วินิจฉัย และ

วางแผนการรักษาทั้งปาก รวมถึงการดูแลอนามัยช่องปากให้แก่ ผูป้่วยการประเมินด้วย OSLER จงึนับเป็นการประเมนิกระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่าง

พร้อมมูลและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถูกประเมินได้เข้าถึงผลลัพธ์ของการศึกษาที่ครอบคลุมสมรรถนะ 4 ด้าน คือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการตระหนักรู้

และเข้าใจในผู้ป่วย ทักษะในการสื่อสารกับผูป้่วย และทักษะการดูแลและใหบ้ริการทันตกรรมคลินกิ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
    การตดิต่อสื่อสาร     การปฏิบัตงิาน 

    การตรวจสอบ     การจดัเก็บ 

รายละเอียด 
งาน

ปฏิบัติการฯ 

รองฝ่าย

วิชาการ 
ศ.ป.ท 

อนุกรรม 

การคุมสอบ 

อนุกรรมการ

ประสานงานสอบ 
นิสิต 

กรรมการ

ตรวจสอบ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

1. งานปฏบัิตกิารฯ กรอกข้อมูลประวัตนิสิิตใน

ระบบของ ศ.ป.ท ◼       
www.cda.or.th 

เมนูขอ้มูลนักศึกษา 
 

2. รองฝ่ายวชิาการพจิารณารายช่ือ

อนุกรรมการคุมสอบและอนุกรรมกรประสาน

การสอบเพื่อให้งานปฏบัิตกิารฯ จัดทำร่างคำสั่ง 

 

◼        

3. งานปฏบัิตกิารฯ จัดทำ (ร่าง) คำสัง่แต่งตัง้

อนุกรรมการคมุสอบและอนุกรรมการประสานงาน

สอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะ

คลินิกทันตกรรม แยกตามสาขา 

 

      

- (ร่าง) คำสั่งแต่งตัง้

อนุกรรมการสอบO 

 

10 วัน 

4. งานปฏบัิตกิารจัดส่ง (ร่าง) คำสั่งแต่งต้ัง

อนุกรรมการฯ ตามข้อ 3 ไปยัง ศ.ป.ท พร้อม

ประวัตแิละคุณสมบัตขิองอนุกรรมการฯ โดย

อา้งอิงตาม WI-ธก-002 เร่ือง การลงทะเบียน

ส่งหนังสอืออกภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  

       

- (ร่าง) คำสั่งแต่งตัง้

อนุกรรมการสอบฯ 

WI-ธก-002 

3 วัน 

5. ศ.ป.ท. จัดส่งคำสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการฯ 

มายังคณะ  
       

- คำสั่งแต่งตัง้

อนุกรรมการสอบฯ  

 

N 
Y 

1 



 

 
 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การดำเนินการสอบตามเกณฑ์ของ ศ.ป.ท หน้าที่  5  / 7 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
    การตดิต่อสื่อสาร     การปฏิบัตงิาน 

    การตรวจสอบ     การจดัเก็บ 

รายละเอียด 
งาน

ปฏิบัติการฯ 

รองฝ่าย

วิชาการ 
ศ.ป.ท 

อนุกรรม 

การคุมสอบ 

อนุกรรมการ

ประสานงานสอบ 
นิสิต 

กรรมการ

ตรวจสอบ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

6. งานปฏบัิตกิารฯ กรอกข้อมูลประวัตแิละ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะอนุกรรมการฯ ใน

ระบบของ ศ.ป.ท 

   

 

  

 
www.cda.or.th 

เมนูผู้ตรวจข้อมูล 
 

7. งานปฏบัิตกิารฯ  ประสานและสำเนาคำสั่ง 

ตามขอ้ 5 แจ้งไปยังคณะอนุกรรมการฯ และ

หัวหน้านสิิตเพื่อทราบและถือปฏบัิติ 

      

 

  

8. อนุกรรมการประสานการสอบ ประสานงาน

กับอนุกรรมการคุมสอบแจ้งช่วงเวลาและ

สถานท่ีสอบ 

  

   

 

 www.cda.or.th  

ตลอดภาค

การศึกษา 
9. นสิิตเข้ารับการทดสอบกับอนุกรรมการฯ 

ตามกำหนดการ 
        

10. รองฝ่ายวชิาการแจ้งรายช่ืออาจารย์ให้กับ

งานปฏบัิตกิารฯ เพื่อจัดทำคำสัง่แต่งต้ัง

กรรมการตรวจสอบเอกสารทางคลินิกปริมาณ

งานขั้นต่ำของ ศ.ป.ท. 

    

 

 

 - คำสั่งแต่งตัง้อาจารย์ผู้

ตรวจสอบเอกสารทาง

คลินิก 

7 วัน 

11. งานปฏบัิตกิารจัดทำคำสั่งแต่งต้ังกรรมการ

ตรวจสอบเอกสารทางคลินกิตามปริมาณงาน

ขั้นต่ำของ ศ.ป.ท.  

      
 

  

1 

2 



 

 
 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การดำเนินการสอบตามเกณฑ์ของ ศ.ป.ท หน้าที่  6  / 7 

 

 

 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
  การตดิต่อสื่อสาร   การปฏบิัตงิาน 

  การตรวจสอบ   การจัดเก็บ 

รายละเอียด 
งาน

ปฏิบัติการฯ 

รองฝ่าย

วิชาการ 
ศ.ป.ท 

อนุกรรม 

การคุมสอบ 

อนุกรรมการ

ประสานงานสอบ 
นิสิต 

กรรมการ

ตรวจสอบ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

12. นิสิตกรอกข้อมูลในระบบ ศ.ป.ท. เกี่ยวกับ

จำนวนปริมาณงานที่ได้รับการประเมิน เมื่อ

นสิิตทำงานตามเกณฑ์ขั้นต่ำท่ีเว็บของ ศ.ป.ท. 

  

     www.cda.or.th  

  

13. กรรมการตรวจสอบ เขา้ตรวจสอบและ

ประเมินปริมาณงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่ ศ.ป.ท. 

กำหนดไว้ แจ้งไปยังอนุกรรมการฯ 

   

    www.cda.or.th  

 30 วัน 

14. อนุกรรมการคุมสอบตรวจสอบ กดยนืยัน

รับรองงานและปริมาณงานในระบบ ศ.ป.ท 

ของนิสติท่ีได้รับการประเมิน 

   

    www.cda.or.th  

 30 วัน 

15. นสิิตฯ ปร้ินเอกสารการตรวจประเมิน ส่ง

ให้กับงานปฏบัิตกิารฯ 
      

 www.cda.or.th  
 

16. งานปฏบัิตกิารฯ รวบรวมส่งให้ ศ.ป.ท. ทาง

ไปรษณีย์ อ้างองิตาม WI-ธก-002 เร่ือง การ

ลงทะเบียนส่งหนังสอืออกภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

  

     - WI-ธก-002 3 วัน 

Y 

N 

2 



 

 
 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การดำเนินการสอบตามเกณฑ์ของ ศ.ป.ท หน้าที่  7  / 7 

 

 

5.  เอกสารอ้างอิง 
 -  คู่มอืการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชพีทันตกรรม พ.ศ. 2557 

 -  คู่มอืหการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชพีทันตกรรมภาคปฏบัิติ 

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-002 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจัดสอบและประเมินรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชพี 
หน้าที่  1  / 7 

 

  

ระเบียบปฏิบัติ  

เรื่อง  

การจัดสอบและประเมินรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 

 

 

 

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นางสาวลักษิกา  สว่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์  

ผู้ทบทวน นางสาวสุธาสินี หินแก้ว หัวหน้างานวชิาการ  

ผู้อนุมัติ ดร. ทันตแพทย์พรพัฒน์  ธีรโสภณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-002 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจัดสอบและประเมินรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชพี 
หน้าที่  2  / 7 

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 

คร้ังที่ 
  หน้าที่                           วันท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00     -                                   1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครั้งแรก - 

01    6/7                                 5 ต.ค. 2563 แก้ไขเนื้อหาในส่วนของการปฏิบัติงาน 63/008 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-002 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจัดสอบและประเมินรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชพี 
หน้าที่  3  / 7 

 

1. วัตถุประสงค์ 

ระเบียบปฏิบัตินี้สร้างขึ้นเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาของบัณฑิตทันตแพทย์  และเป็นการประกันคุณภาพทันต

แพทย์ท่ีจบใหม่ทุกคน 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี ้ครอบคลุมถึง การบันทึกข้อมูลของนิสิตทันตแพทย์ การจัดส่งคำสั่ง(ร่าง) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อประเมินความทักษะทางด้านคลินิกทันตกรรมต่อ ศ.ป.ท.  การ

ประสานงานระหว่างนิสิตทันตแพทย์กับ ศ.ป.ท. ในส่วนของขั้นตอนและขอ้บังคับของ ศ.ป.ท. 

 ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึง การจัดส่งข้อมูลของนิสิตไปยัง ศ.ป.ท. การแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้กับนิสิต ร่วมถึงการดำเนินการจัดโครงการทบทวนความรู้ให้กับนิสิตที่ต้องได้รับการ 

ประเมิน  การประสานงานด้านเอกสารการสมคัรสอบของนิสติกับ ศ.ป.ท.  การประสานงานเกี่ยวกับสถานท่ีสอบกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ การจัดส่งเอกสารในการสอบให้กับ ศ.ป.ท  

3. คำนิยาม  

3.1  ศ.ป.ท. คือ ศูนย์ประเมินและรับร้องความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชพีทันตกรรม 

3.2  Basic medical and dental sciences คือ การประเมินด้านวิชาการวชิาชีพเกี่ยวกับภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พืน้ฐาน สำหรับนสิิตทันตแพทย์ท่ีผ่านการศกึษาชัน้ปีท่ี 3 

  3.3  Clinical dental sciences คือ การประเมินภาควิทยาการคลนิกิทันตกรรม สำหรับนสิิตทันตแพทย์ท่ีกำลังศกึษาในภาคที่ 2 ชัน้ปีท่ี 6  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-002 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจัดสอบและประเมินรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชพี 
หน้าที่  4  / 7 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
    การตดิต่อสื่อสาร     การปฏิบัตงิาน 

    การตรวจสอบ     การจดัเก็บ 

รายละเอียด คณบด ี
งานปฏิบัตกิาร 

และบริการวิชาชพี 
นิสิต ศ.ป.ท. 

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

1. คณบดีมอบหมายให้จัดส่งข้อมูลนิสติทันตแพทยศาสตร์ท่ีจะเข้า

รับการประเมนิและรับรองความรู้ฯ  ในแต่ละปกีารศึกษาไปยัง ศ.

ป.ท. โดยอ้างอิงตาม WI-ธก-002  เรื่อง การลงทะเบียนส่งหนังสือ

ออกภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

     

- WI-ธก-002 

1 วัน 

2. รับหนังสือจาก ศ.ป.ท. แจ้งวันเวลาในการรับสมัครสอบและ

กำหนดการสอบประเมินความรู้ฯ จากหน่วยงานธุรการ  
  

   

www.cda.or.th   

หนังสือภายนอก

เร่ืองการรับสมัคร

สอบเพื่อประเมนิ

ความรู้ 

10 วัน 

3. คณบดมีอบหมายใหง้านปฏบัิตกิารฯ ดำเนินการและแจ้งให้

นสิิตทราบ ได้แก่  

-  กำหนดการรับสมัคร 

-  กำหนดการสอบ 

-  วันประกาศผลสอบ 

 

 

 

  

2 วัน 

4. งานปฏิบัติการฯ ดำเนินการทบทวนความรู้ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 

และ 6 ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติงานประจำปีของ

คณะ โดยอ้างอิงตาม PM-นผ-002 เรื่อง การดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏบัิตกิาร 

  

   - PM-นผ-002 

30 วัน 

5. เมื่อถึงกำหนดรับสมัครสอบนิสิตกรอกเอกสารสมัครสอบ

ประเมินและรับรองความรู้ฯ พร้อมชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง   
  

   www.cda.or.th   

 
3 วัน 1 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-002 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจัดสอบและประเมินรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชพี 
หน้าที่  5  / 7 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
    การตดิต่อสื่อสาร     การปฏิบัตงิาน 

    การตรวจสอบ     การจดัเก็บ 

รายละเอียด คณบด ี
งานปฏิบัตกิาร 

และบริการวิชาชพี 
นิสิต ศ.ป.ท. 

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

6. งานปฏบัิตกิารฯ รวบรวมเอกสาร 

     - การสมัครสอบ 

     - ใบเสร็จค่าสมคัรสอบ 

จัดส่งไปยัง ศ.ป.ท. โดยอ้างองิตาม WI-ธก-002  เร่ือง การลง 

ทะเบียนส่งหนังสอืออกภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

   - WI-ธก-002   

5 วัน 

7. ศ.ป.ท. แจ้งรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ พรอ้มขอขอ้มูลการดำเนนิการ

สอบผ่านคณบดี ได้แก ่

   - รายช่ือห้องสอบ ผังห้องสอบตามจำนวนผู้สมัครสอบ 

   - รายช่ือเจ้าหนา้ที่ดำเนนิการ 

   - เลขท่ีบัญชสีั่งจ่ายเช็ค 

เพื่อมอบหมายงานปฏบัิตกิารฯ 

  

   - หนังสือภายนอก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบ ข้อบังคับการสอบ

และการดำเนนิงาน 

 

 

10 วัน 

8. งานปฏบัิตกิารจัดทำรายละเอยีดขอ้มูลการดำเนนิการจัดสอบ

ตามขอ้ 7 
  

   - ผังและรายชื่อห้อง

สอบผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2 วัน 

9. งานปฏบัิตกิารฯ เสนอคณบด ีตรวจสอบ       3 วัน 

10. ให้งานปฏบัิตกิารฯ จัดสง่ข้อมูลและการดำเนนิการจัดสอบไป

ยัง ศ.ป.ท ทางไปรษณีย์โดยอา้งตาม WI-ธก-002 เร่ือง การลงทะเบียน

ส่งหนังสอืออกภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

  

   WI-ธก-002 ข้อมูล

การดำเนนิการสอบ 2 วัน 

1 

2 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-002 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจัดสอบและประเมินรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชพี 
หน้าที่  6  / 7 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
    การตดิต่อสื่อสาร     การปฏิบัตงิาน 

    การตรวจสอบ     การจดัเก็บ 

รายละเอียด คณบด ี
งานปฏิบัตกิาร 

และบริการวิชาชพี 
นิสิต ศ.ป.ท. 

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

11. งานปฏบัิตกิารฯ ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนนิการ 

เช่น ห้องสอบ ผังท่ีน่ังสอบ ระบบสารสนเทศสำหรับการสอบ 

 
 

   - บันทึกข้อความเรือ่ง ขอ

ความอนุเคราะหใ์ช้สถานที่

ในการจัดสอบ 

3 วัน 

12. บันทึกข้อความในขอ้ 11 ที่คณบดีลงนาม งานปฏบัิตกิารฯ 

แจ้งเวยีนให้กับหน่วยงานท่ีประสาน  
  

   - บันทึกข้อความเรือ่ง ขอ

ความอนุเคราะหใ์ช้สถานที่

ในการจัดสอบ 

3 วัน 

13. ศ.ป.ท จัดส่งเอกสารเพื่อดำเนนิการสอบ  

– รายช่ือนสิิต  - รหัสในการเข้าสอบ  

– ระเบียบข้อบังคับในการสอบ ผ่านคณบดี 

  

   - WI-ธก-002 ข้อมูล

รายชื่อนสิิต รหัสสอบ 5 วัน 

14. งานปฏบัิตกิารฯ แจง้เตรียมความพร้อมและแจ้งนสิติทราบ        
- ระเบียบข้อบังคบั 

การสอบ 

1 วัน 

15. นสิิตเข้ารับการสอบ ตามกำหนดการ ข้อ 2       

16. งานปฏบัิตกิารฯ จัดส่งข้อมลู/เอกสารการดำเนนิการสอบไป

ยัง ศ.ป.ท โดยอ้างองิตาม WI-ธก-002  เร่ือง การลงทะเบียนส่ง

หนังสอืออกภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

  

    

2 วัน 

17. ศ.ป.ท. ประเมินผลการสอบและแจ้งผลให้นสิิตและคณะทันต

แพทยศาสตร์รับทราบ 
  

    
30 วัน 

2 

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

 
วันท่ีประกาศใช้ :  5 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปว-002 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจัดสอบและประเมินรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชพี 
หน้าที่  7  / 7 

 

5.  เอกสารอ้างอิง 
 -  คู่มอืการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชพีทันตกรรม พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันท่ีประกาศใช้ :  22 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปส-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การขอรับบริการงานประชาสมัพันธ ์ หน้าที่  1  / 8 

 

ระเบียบปฏิบัติ  

เรื่อง  

การขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ 
 

   

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นายปรัชญดล  รัตนสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์  

ผู้ทบทวน นายสุรชาติ  ฟองแก้ว หัวหน้างานบรหิารทั่วไป  

ผู้อนุมัติ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร  
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ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

 

 

แก้ไข 

คร้ังที่ 
หน้าที่ วันท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครั้งแรก - 

01 5,7                22 ก.ย. 2563 เพิ่มขั้นตอนการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 63/002 

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันท่ีประกาศใช้ :  22 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปส-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การขอรับบริการงานประชาสมัพันธ ์ หน้าที่  3  / 8 

1. วัตถุประสงค์ 

a. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. ขอบเขต 

a. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรอืการผลติสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ โครงการหรือกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

3. คำนยิาม  

                  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันท่ีประกาศใช้ :  22 ก.ย. 2563 

รหัสเอกสาร  PM-ปส-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การขอรับบริการงานประชาสมัพันธ ์ หน้าที่  4  / 8 

 

4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

             การตดิต่อสื่อสาร /ข้อมลู              การปฏิบัติ 

             การตัดสินใจ/การตรวจสอบ              การจัดเก็บข้อมูล 

รายละเอียด 

หัวหน้างาน/

เจ้าของ

โครงการ 

งาน

ประชาสัมพันธ ์

งานธุรการ หัวหน้า

งาน 

รองคณบดี                      

ฝ่ายบริหาร 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

4.1 ขัน้ตอนการปฏิบัตทิำข่าว 

   1. ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์ม  FM-ปส-001 สง่งานประชาสมัพันธ ์

พร้อมแนบรายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม และแบบร่าง(ถ้ามี)  

     - FM-ปส-001 แบบฟอร์มขอรับ

บรกิารงานประชาสัมพันธ์   

5 นาท ี

   2. นักประชาสัมพันธ์ เสนอหัวหน้างาน ลงนามรับทราบ    

 

 - FM-ปส-001 แบบฟอร์มขอรับ

บรกิารงานประชาสัมพันธ์   

5 นาท ี

   3. จัดทำข่าวในวันจัดโครงการ/กิจกรรม 

       3.1 นักประชาสมัพันธ์เตรียมพรอ้มบริเวณสถานที่ ก่อนเวลาประมาณ 30 

นาที  

       3.2 บันทึกภาพ/วีดีโอ ขณะทำโครงการ/กิจกรรม (2 ชั่วโมง) 

       3.3 เขียนข่าวและคัดเลือกภาพพร้อมปรับแต่ง (1 ชั่วโมง) 

       3.4 การปรับแก้ไข (ถ้ามี) 

      ตามแผนงาน

โครงการ/

กิจกรรม 

2 ชั่วโมง 

2 ชั่วโมง 

1 วัน 

   4. ผู้ขอรับบริการตรวจสอบเนือ้หา/ภาพ     

 

 

   1 วัน 

 

N 

Y 

1 
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ปรับปรุง ครั้งท่ี : 01 

วันท่ีประกาศใช้ :  22 ก.ย. 2563 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

               การตดิต่อสื่อสาร /ข้อมูล               การปฏิบัติ 

               การตัดสินใจ/การตรวจสอบ               การจัดเก็บข้อมูล 

รายละเอียด 

หัวหน้างาน/

เจ้าของ

โครงการ 

งาน

ประชาสัมพันธ ์

งานธุรการ หัวหน้า

งาน 

รองคณบดี                      

ฝ่ายบริหาร 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

 

   5. เผยแพร่ข่าวสาร ภายใน/ภายนอก 

       5.1 ภายใน บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ 

       5.2.1 ภายนอก เว็บไซตแ์ละเฟสบุ๊คของคณะหรือมหาวิทยาลัย  

       5.2.2 ภายนอก หน่วยงานราชการหรือเอกชน (อา้งองิกระบวนการ

ธุรการ) 

 

 

      

 

 

 

 

- WI-ธก-002 วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง 

การลงทะเบียนเลขส่งหนงัสือออกภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

30 นาที 

10-15 นาท ี

1 วัน 

   6. นักประชาสัมพนัธ์ส่งแบบฟอร์ม  FM-ปส-001 คืนให้ผู้ขอรับบริการฯ  

เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์รายงานผลให้

รองคณบดีทราบ ทุก 6 เดือน 

 

     - FM-ปส-001 แบบฟอร์มขอรับบริการ

งานประชาสัมพันธ์   

5 นาท ี

   7. พร้อมจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มงาน 

 

     - FM-ปส-001 แบบฟอร์มขอรับบริการ

งานประชาสัมพันธ์   

5 นาท ี

1 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

                 การตดิต่อสื่อสาร /ขอ้มูล              การปฏิบัติ 

                 การตัดสินใจ/การตรวจสอบ              การจัดเก็บข้อมูล 

รายละเอียด 

หัวหน้างาน/

เจ้าของโครงการ 

งาน

ประชาสัมพันธ ์

งาน

พัสด ุ

ร้าน/

บริษัทผลิต

สื่อ 

หัวหน้า

งาน 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

4.2 ขั้นตอนการออกแบบ/ผลติสือ่  

   1. ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์ม  FM-ปส-001 สง่งาน

ประชาสัมพันธ์ พรอ้มแนบรายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  และ

แบบร่าง(ถา้มี)  

 

 

     - FM-ปส-001 แบบฟอร์มขอรับ

บรกิารงานประชาสัมพันธ์   

5 นาท ี

   2. นักประชาสัมพันธ์ หัวหน้างาน เซ็นรับทราบ 

 

      - FM-ปส-001 แบบฟอร์มขอรับ

บรกิารงานประชาสัมพันธ์   

5 นาท ี

   3. นักประชาสัมพันธ์ พิจารณาว่าต้องใชง้บประมาณในการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์หรือไม่ หากมกีารใชง้บประมาณ นักประชาสัมพันธ์ทำ

เอกสารขออนุมัติจัดซือ้/จ้าง (อา้งองิตามกระบวนการทางพัสดุ)  

      - PM-พด-001 ระเบียบปฏบิัติการ

จัดซือ้จัดจ้าง 

 

1 วัน 

   4. นักประชาสัมพันธ์ ดำเนินการออกแบบสื่อ 

 

      - แบบร่าง 1 วัน 

   5. ผู้ขอรับบรกิาร ตรวจสอบความถูกต้องของแบบร่าง       - แบบร่าง 1 วัน 

   6. นักประชาสัมพนัธ์ ผลิตสื่อตามแบบร่าง และข้ามไป ข้อ 8 (ไม่

มีการจัดซือ้จัด/จ้างทำสื่อ) หรือ ประสานร้าน/บรษิัท ผลิตสื่อตาม

แบบ (มกีารจัดซือ้/จ้างทำสื่อ) 

      - แบบร่าง 

 

1 วัน 

   7. คณะกรรมการตรวจรับสื่อ (อา้งองิตามกระบวนการทางพัสดุ)        - PM-พด-001 ระเบียบปฏบิัติ เร่ือง

จัดซือ้จัดจ้าง 

30 นาที 

2 

N 

Y 

N 

Y 

Y 

N 

1 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

               การตดิต่อสื่อสาร /ข้อมูล               การปฏิบัติ 

               การตัดสินใจ/การตรวจสอบ               การจัดเก็บข้อมูล 

รายละเอียด 

หัวหน้างาน/เจ้าของ

โครงการ 

งาน

ประชาสัมพันธ ์

งาน

พัสด ุ

ร้าน/

บริษัทผลิต

สื่อ 

หัวหน้า

งาน 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

   8. นักประชาสัมพันธ์ ส่งมอบ/เผยแพร่สื่อ 

 

 

 

 

 

   

 
 

   10 – 15 นาท ี

   9. นักประชาสัมพนัธ์ส่งแบบฟอร์ม  FM-ปส-001 คืนให้ผู้

ขอรับบริการฯ  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

นักประชาสัมพันธ์รายงานผลให้รองคณบดีทราบ ทุก 6 เดือน 

 

 

     - FM-ปส-001 แบบฟอร์มขอรับ

บรกิารงานประชาสัมพันธ์   

5 นาท ี

   10. นักประชาสัมพันธ์ จดัเก็บข้อมลูเข้าแฟม้งาน  

 

      - FM-ปส-001 แบบฟอร์มขอรับ

บรกิารงานประชาสัมพันธ์   

5 นาท ี

1 2 
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5.  เอกสารอ้างอิง 

- 
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ระเบียบปฏิบัติ  

เรื่อง  

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 

    ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นายปรีชา อ่วมนาค เจ้าหนา้ทีพ่ัสด ุ  

ผู้ทบทวน นายสุรชาติ ฟองแก้ว หัวหนา้งานบริหารทั่วไป  

ผู้อนุมตั ิ รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง อัญชลี ดุษฎีพรรณ ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบรหิาร  
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ประวติัการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 
ครัง้ท่ี 

หน้าท่ี วนัท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครัง้แรก - 

     
     
     
     
     
     
     
     

  
  
 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-พด-001 ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่  3  / 10 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนีจ้ัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายและผูท้ี่ได้รับผดิชอบในการจัดซือ้

จัดจา้งได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

2. ขอบเขต 

2.1 ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึง การจัดทำแผนการจัดซือ้จัดจา้ง  การจัดซื้อ/จัดจา้ง  การการเบิก-ยืมคนืครุภัณฑ์  การเบิกคลังพัสดุ 

3.  คำนยิาม  

3.1 การพัสดุ  หมายความว่า การซือ้ การจ้าง การจา้งที่ปรึกษา การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ใน

ระเบียบนี ้

3.2 พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนัก

งบประมาณ  หรอืการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงนิกู้จากต่างประเทศ 

                          3.3 การซื้อ    หมายความว่า  การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มกีารติดตัง้ ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะ

การจา้ง 

3.4 การจา้ง   หมายความว่า  การจ้างทำของ การจ้างเหมาบริการ การจา้งที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  
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4. ขั้นตอนปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร                     การปฏิบัติงาน  

          การตรวจสอบ                     การจัดเก็บ  

รายละเอยีด 
งาน

แผน 

งาน 

นักวชิา 

การพัสดุ 

หัวหน้างาน 

บริหาร 

งานท่ัวไป 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบด ี
งานพัสดุ 

กองคลัง 

นักวชิา 

การ

คอมพิว 

เตอร ์

หน่วยงานท่ี

เจ้าของ

เรื่อง 

นักวชิา 

การเงิน

และบัญชี 

กองคลัง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

1. รับงบประมาณจากงานแผนงาน           - เอกสารแจ้งงบประมาณ 1 วัน 

2. เจา้หน้าท่ีพัสดุจัดทำแผนการจัดชื้อจัด

จา้งเสนอหัวหน้างานบรหิารตรวจสอบ 

ลงนาม 

   

 

      - แผนการจัดซือ้จัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 

3 วัน 

3. เจา้หน้าท่ีพัสดุเสนอแผนจัดซื้อจัดจา้งให้

คณบดลีงนาม 

          - แผนการจัดซือ้จัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 
2 วัน 

4. เจา้หน้าท่ีพัสดุจัดทำบันทึกข้อความ 

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจา้งเสนอเห็นชอบ 

          - บันทกึข้อความแผนการ

จัดซือ้จัดจ้างประจำปี

งบประมาณ 

1 วัน 

Y 

N 

1 
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4. ขัน้ตอนปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร 

  

           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ 

           

           การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 
งานแผน 

งาน 

นักวชิา 

การพัสดุ 

หัวหน้างาน 

บริหาร 

งานท่ัวไป 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบด ี

งานพัสดุ 

กองคลัง นักวชิา 

การ

คอมพิว 

เตอร ์

หน่วย 

งานท่ี

เจ้าของ

เรื่อง 

นักวชิา 

การเงิน

และบัญชี 

กอง

คลัง 

คณะ 

กรรม 

การ

ตรวจ

รับ 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

6. งานพัสดุกองคลังเสนอแผนจัดซือ้จัด

จา้งให้อธิการบดลีงนามเห็นชอบ 

 

 

 

 

   

 

    

 - แผนการจัดซือ้

จัดจ้างประจำปี

งบประมาณ 

3 วัน 

7. งานพัสดุกองคลังแจ้งให้พัสดุคณะ

ทราบเพื่อรับแผนงบประมาณท่ีได้รับการ

เห็นความเห็นชอบจากอธิการบดี 

 

 

        

 - แผนการจัดซือ้

จัดจ้างประจำปี

งบประมาณ 

1 วัน 

8. เจา้หน้าท่ีพัสดุนำแผนการจัดซื้อจัดจา้ง

ขึน้ประกาศในระบบ e-GP และเวบ็ไซค์

คณะ 

           - แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างประจำปี

งบประมาณ 

1 วัน 

2 

1 
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4. ขั้นตอนปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร 

           

           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ 

           

           การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 
งานแผน 

งาน 

 

 
 

นักวชิา 

การพัสดุ 

หัวหน้างาน 

บริหาร 

งานท่ัวไป 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบด ี
งานพัสดุ 

กองคลัง 

นักวชิา 

การคอมพิว 

เตอร ์

หน่วย 

งานท่ี

เจ้าของ

เรื่อง 

นักวชิา 

การ 

เงินและ

บัญช ี

กอง

คลัง 

คณะ 

กรรม 

การ

ตรวจ

รับ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

9. เจา้หน้าท่ีพัสดุจัดทำบันทึกข้อความ

สำรวจความต้องการพัสดุประจำ

งบประมาณ 

 

 

        

 - บันทกึแจ้งเวยีนพร้อมแบบ

สำรวจความต้องการพัสดุ 

FM-พด-004   

5 วัน 

10. เจา้หน้าท่ีพัสดุแจง้ให้หน่วยงานเจา้ของ

เรื่องดำเนินการซื้อ/จ้าง ตามแผน

งบประมาณประจำปี  

 

 

     

 

  

 - แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จ้าง มพ.01  

 

1 วัน 

11. หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำอนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ

คุณลักษณะเฉพาะ 

 

      

 
 

 
 

 - ประกาศจาก กรมบญัชีกลาง 1 วัน 

12. นำหนังสือขออนุมัติส่งงานนโยบาย

และแผน คุมงบประมาณ 

         

 

  - แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จ้าง มพ.01  

 

 

1 วัน 

2 

3 
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4. ขั้นตอนปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร            การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ            การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 
งาน

แผน 

งาน 

นักวชิา 

การพัสดุ 

หัวหน้างาน 

บริหาร 

งานท่ัวไป 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบด ี
งานพัสดุ 

กองคลัง 

นักวชิา 

การ

คอมพิว 

เตอร ์

หน่วย 

งานท่ี

เจ้าของ

เรื่อง 

นักวชิา 

การเงิน

และบัญชี 

กอง

คลัง 

คณะ 

กรรม 

การตรวจ

รับ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

13. เจา้หน้าท่ีพัสดุดำเนินการจัดซื้อ/จัดจา้ง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้ง 

   กรณี จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท 

โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเลือกผู้ขายผ่าน

การอนุมัติ -กรณีซื้อ/จ้าง ไม่เกิน 100 ,000 

บาท จัดซื้อ/จ้าง ตามระบบ ERP -กรณีซื้อ/

จ้าง วงเงิน 100 ,001-500,000 จัดซื้อ/จ้าง 

ตามระบบ e-GP  

  กรณี จัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท โดย

ใชว้ิธตีามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้ง 

 

 

        

   - มพ.กค 02-03 แบบฟอร์ม

การจัดซือ้/จัดจ้าง 

– ระบบ ERP 

- ระบบ e-GP 

- พระราชบัญญัติ การจัดซือ้

จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบยีบ

กระทรวงการคลังฯ 

1 วัน 

14. คณะกรรมการตรวจรับทำหน้ท่ีตรวจรับ

พัสดุตามหน้าที่ 

 
         

 - รายงานผลการตรวจรับ 

- ระบบ ERP  

- ระบบ e-GP 

2 วัน 

15.เจ้าหน้าท่ีพัสดุทำการประเมนิผู้ขายเพื่อขึน้

ทะเบียนผู้ขายท่ีผ่านการอนุมัติ และผลงาน 

 
         

 - WI-พด-001 

วธิีการปฏิบัติงาน เรื่อง การ

เลือกผูข้าย/ผู้รับจ้างรายใหม่ 

1 วัน 

3 

4 
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4. ขั้นตอนปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร 

           

           การปฏิบัติงาน  

          การตรวจสอบ 

           

           การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 
งานแผน 

งาน 

 

 

นักวชิา 

การพัสดุ 

หัวหน้างาน 

บริหาร 

งานท่ัวไป 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบด ี
งานพัสดุ 

กองคลัง 

นักวชิา 

การ

คอมพิว 

เตอร ์

หน่วยงานท่ี

เจ้าของเรื่อง 

นักวชิา 

การเงิน

และบัญชี 

กองคลัง 

คณะ 

กรรม 

การ

ตรวจ

รับ 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

16. เมื่อผ่านกระบวนการตรวจรับ

เจา้หน้าท่ีพัสดุรวบรวมเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จา้ง พิมพ์

เอกสารใบขอเบิกเงินจากระบบ 

ERP/e-GP ให้นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ 

 

 

     

    - เอกสารที่

เก่ียวข้องกับการ

เบิกจ่าย 

1 วัน 

17. เจา้หน้าท่ีพัสดุนำเอกสารเบิกจ่ายส่ง

กองคลัง 

           - เอกสารที่

เก่ียวข้องกับการ

เบิกจ่าย 

1 วัน 

18. กรณีการจัดจา้งเจา้หน้าท่ีพัสดุจัดเก็บ

เอกสาร 

 

           - ใบเบิกพัสดุ 1 วัน 

N 

การจัดจ้าง 

Y 

 

5 

การจัดซื้อ 

4 
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4. ขั้นตอนปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร 

           

           การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ            การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 
งานแผน 

งาน 

นักวชิา 

การพัสดุ 

หัวหน้างาน 

บริหาร 

งานท่ัวไป 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบด ี

งานพัสดุ 

กองคลัง นักวชิา 

การ

คอมพิว 

เตอร ์

หน่วยงานท่ี

เจ้าของเรื่อง 

นักวชิา 

การเงิน

และบัญชี 

กอง

คลัง 

คณะ 

กรรม 

การ

ตรวจ

รับ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

19. งานพัสดุกองคลังแจง้ทะเบียนพัสดุ 

 

 

 

 

   

 

    

 - ใบเบิกพัสดุ 1 วัน 

20. เจา้หน้าท่ีพัสดุลงทะเบียนพัสดุเข้าคลัง

พัสดุคณะ 

 

 

 

 

 
        

  2 วัน 

21. เจา้หน้าท่ีพัสดุทำการประเมนิผลงาน

ผู้ขาย/ผู้รับจา้งประจำปี ก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ 

 

 

        

 - WI-พด-002 วธิีการ

ปฏิบัติงาน เรื่อง การ

ประเมินผลงานผู้ขาย/

ผู้รับจ้างประจำป ี

 

1 วัน 

5 
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5.  เอกสารอ้างอิง 
 -  ประกาศกรมบญัชีกลาง (11.) 
 -  ระบบ ERP (13.) 
 -  ระบบ e-GP (13.) 
 -  พระราชบญัญัติ การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ (13.) 
 -  ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ (13.) 
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ระเบียบปฏิบัติ  

เรื่อง  

การบริหารคลังพัสดุคงคลัง 
 
 
    

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ นายปรีชา อ่วมนาค เจ้าหนา้ทีพ่ัสด ุ  

ผู้ทบทวน นายสุรชาติ ฟองแก้ว หัวหนา้งานบริหารทั่วไป  

ผู้อนุมัต ิ รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิง อัญชลี ดุษฎีพรรณ ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบรหิาร  
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ประวติัการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 
ครัง้ท่ี 

หน้าท่ี วนัท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 - 1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครัง้แรก - 
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1. วัตถุประสงค์ 

1.1.ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนีจ้ัดทำขึ้นเพื่อ เพื่อเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจในการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติงานควบคุมวัสดุครุภัณฑ์และผู้

ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดยีวกัน 

2. ขอบเขต 

2.1.ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์จะกล่าวถึงวธิีการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบ

การควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรการบริหารงานด้านพัสดุต่อเนื่องจากการดําเนินการด้านคลังพัสดุที่ได้มกีารเก็บรักษาพัสดเุพื่อจ่ายพัสดุใหก้ับผูใ้ช้งาน

ต่อไป ในการควบคุมบัญชพีัสดุแบ่งเป็นบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

3. คำนยิาม  

3.1 การควบคุม หมายถึง การลงบัญชีวัสดุหรอืทะเบียนคุมทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกพัสดุ การจ่ายพัสดุ 

3.2 การลงบัญชีหรอืทะเบียนพัสดุ หมายถึง การบันทึกรายละเอียดการรับหรอืจ่ายในบัญชหีรอืทะเบียน โดยจําแนกแต่ละประเภท แต่ละรายการของ

พัสดุ 

3.3 การเก็บรักษาพัสดุ หมายถึง การจัดเก็บรักษาพัสดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามบัญชหีรอืทะเบียน 

3.4 การเบิกพัสดุ หมายถึง การที่หน่วยงานต้องการใช้พัสดุแจง้ความประสงค์ขอเบิกพัสดุ เพื่อใช้ในราชการต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุ 

3.5 การจ่ายพัสดุ หมายถึง การที่หัวหน้าหน่วยพัสดุอนุมัตจิ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานที่แจง้ความประสงค์ขอเบิกพัสดุ 
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3.6 การตรวจสอบพัสดุประจำปี หมายถึง การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม ของปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปี

ปัจจุบัน และการตรวจนบัพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปรับปรุง ครั้งท่ี : 00 

วันท่ีประกาศใช้ :  1 ส.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-พด-002 ระเบยีบปฏิบัต ิเรื่อง การบรหิารคลังพัสดุคงคลัง หน้าที่  5  / 13  

 

 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร                การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ          การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 

บุคลากรคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

(ผู้ต้องการวัสดุ) 

     นักวิชา 

การพัสดุ 

หัวหน้างาน

พัสดุ 
งานพัสดุกองคลัง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

1. การรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ 

      1.1 รับพัสดุท่ีผ่านการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการเข้าคลัง และบันทึกทำลงในระบบ IMS 

    - ลิ้งค์ 

http://www.finance.up.ac.th/Main/ 

ระบบ ims 

3 วัน 

          1.2 ผู้ต้องการวัสดุต้องเข้าใชง้านการเบิกจ่ายใน

ระบบ iMS ป้อน User และ Password ของ

มหาวิทยาลัย 

    - ลิ้งค์ 

http://www.finance.up.ac.th/Main/ 

ระบบ ims 
1 วัน 

 
          1.3 เลอืกคลังย่อยท่ีจะเบิก ได้แก่ คลังย่อยวัสดุ

วิทยาศาตร์,วัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว 

    - ใบเบิกวัสดุ 

      1.4 เพิ่มรายการเบิกจ่าย พรอ้มระบุเหตุผลในการ

เบิกและเลอืกรายการและจำนวนวัสดุท่ีจะเบิก 

    - ใบเบิกวัสดุ 

       

1   1 

http://www.finance.up.ac.th/Main/%20ระบบ
http://www.finance.up.ac.th/Main/%20ระบบ
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร       การปฏิบัติงาน                              

            การตรวจสอบ       การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 
 

บุคลากรคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

(ผู้ต้องการวัสดุ) 

    นักวิชา 

การพัสดุ 
หัวหน้างานพัสดุ 

 

งานพัสดุ 

กองคลัง 

 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ระยะเวลา 

       

          1.5 พิมพเ์อกสารท่ีบันทึกข้อมูลของวัสดุท่ีเบกิออก

จากระบบ IMS ส่งเจา้หน้าท่ีพัสดุ 

 

    - ใบเบิกวัสดุ 1 วัน 

      1.6 เสนอหัวหน้างานลงนามอนุมัติ    

 

 

 - ใบเบิกวัสดุ 

 

1 วัน 

          1.7 นำเอกสารท่ีผ่านการอนุมัติมารับพัสดุท่ีขอเบกิ

จากคลัง 

    - ใบเบิกวัสดุ 1 วัน 

     1.8 สำรวจวัสดุคงเหลอื     - รายงานวัสดุคงเหลือ 1 วัน 

       

1   1 

1   2 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร                  การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ                    การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 

บุคลากรคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

(ผู้ต้องการวัสดุ) 

      นักวิชา 

การพัสดุ 

 

หัวหน้างาน    

พัสดุ 

 

งานพัสดุกองคลัง 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา 

  
 

 
   

     1.9 รายงานวัสดุคงเหลือให้หัวหน้างานทราบและ 

ลงนาม 

    - รายงานวัสดุคงเหลือ 1 วัน 

         1.10 รวบรวมเอกสารสรุปยอดคงเหลือคงคลังส่ง

งานพัสดุกองคลังทุกสิ้นเดือน 

    

 

 

 

- รายงานวัสดุคงเหลือ 1 วัน 

1   2 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร                การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ                      การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 

นกัวิชา 

การ

พัสดุ 

คณะ 

กรรมการตรวจ 

สอบครุภัณฑ์

ประจำปี 

หัวหน้า

งาน

บริหาร 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบดี 

คณะ 

กรรมการ

สอบหา

ข้อเท็จจริง 

งานพัสดุ

กองคลัง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา 

2. การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 

2.1. รับหนังสือคำสั่งแจ้งเวียนจากงานพัสดุกองคลัง  

       - คำสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ

พัสดุประจำ 

1 วัน 

2.2. เจา้หน้าท่ีพัสดุแจง้ให้คณะกรรมตรวจสอบพัสดุ

ประจำปีทราบ 

       - คำสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ

พัสดุประจำ 

1 วัน 

2.3. เจา้หน้าท่ีพัสดุจัดเตรียมรายการทะเบียน

ครภุัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเอกสาร

เบิกจ่ายวัสดุให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

       -ทะเบียนครุภัณฑ์ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

-เอกสารเบกิจา่ยวัสดุ 

1 วัน 

2.4. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจ

การรับการจ่ายของพัสด,ุ ตรวจนับจำนวนวัสดุ

คงเหลอื,ตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ท้ังใน

หน่วยงาน 

        1 เดอืน 

          

Y 

N 

1   1 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร            การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ            การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 

นักวิชา 

การ

พสัดุ 

คณะ 

กรรมการตรวจ 

สอบครุภัณฑ์

ประจำปี 

 

หัวหน้า

งาน

บริหาร 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบดี 

คณะ 

กรรมการ

สอบหา

ข้อเท็จจริง 

งานพัสดุกองคลัง 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ระยะเวลา 

  
 

     
  

2.5 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดจุัดทำรายงานผล

การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

   

 

   - รายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุประจำปี 

2 วัน 

2.6 เจา้หน้าท่ีพัสดุจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ

พัสดุประจำปีงานพัสดุกองคลัง 

       

 

 

- รายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุประจำปี 

1 วัน 

          

 

 

 

 

Y 

N 

Y 

N 

1   1 

1   2 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร            การปฏิบัติงาน      

          การตรวจสอบ            การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 

นักวิชา 

การ

พัสดุ 

คณะ 

กรรมการตรวจ 

สอบครุภัณฑ์

ประจำปี 

หัวหน้า

งาน

บริหาร 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบดี 

คณะ 

กรรมการ

สอบหา

ข้อเท็จจริง 

 

งานพัสดุกองคลัง 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา 

   
 

    
  

2.7 กรณีพัสดุแต่ละรายการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ  

หรอืสูญไป นั้น หัวหน้างงานบริหารคัดเลอืก

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

        1 วัน 

2.8 แจง้เจา้หน้าท่ีพัสดุจัดทำคำสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเสนอคณบดี 

ลงนาม 

       - คำสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบหา

ข้อเท็จจรงิ 

1 วัน 

          

1   2 

1   3 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร            การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ            การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 

นักวิชา

การ

พัสดุ 

คณะ 

กรรมการตรวจ 

สอบครุภัณฑ์ประจำปี 

   หัวหน้างาน 

บริหาร 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
คณบดี 

      คณะ 

  กรรมการสอบ          

หาข้อเท็จ 

    จริง 

   งานพัสดุ 

   กองคลัง 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

ระยะเวลา 

          

2.9 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบ

สภาพพัสดุ  ท่ีชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่

จำเป็นต้องใช้ในราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม่ (เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้

อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการ

ใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้การจำหน่าย

ต่อไปได้) 

          - รายงานการ

ตรวจสอบ

ข้อเท็จจรงิ 

3 วัน 

2.10 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง จัดทำ

รายงานการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง (ถ้าผลการ

พิจารณาปรากฎว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วยให้

หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายและ

ระเบียบ ท่ี เกี่ ยวข้องของทางราชกาลหรือของ

หน่วยงานของรัฐต่อไป) 

          - รายงานการ

ตรวจสอบ

ข้อเท็จจรงิ 

2 วัน 

          

1   3 

1   4 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          การติดต่อส่ือสาร            การปฏิบัติงาน 

          การตรวจสอบ            การจัดเก็บ 

รายละเอยีด 
นักวิชา 

การพัสดุ 

คณะ 

กรรมการตรวจ 

สอบครุภัณฑ์

ประจำปี 

หัวหน้างาน

บริหาร 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

คณบดี 

คณะ 

กรรมการสอบ

หาข้อเท็จจริง 

งานพัสดุ 

กองคลัง 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

ระยะเวลา 

          

   2 .11 เจ้ าห น้า ท่ีพั สดุ จัด เตรียมรายงานการ

ตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิ ส่ง งานพัสดุ กองคลัง  

 

 

 

 

 

      - รายงานการ

ตรวจสอบ

ข้อเท็จจรงิ 

1 วัน 

 

 

 

 

 

 

1   4 
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5.  เอกสารอ้างอิง 

   - ลิง้ค์ http://www.finance.up.ac.th/Main/ ระบบ ims (1.1,1.2) 

   - ใบเบิกวัสดุ (1.3, 1.4 ,1.5 ,1.6,1.7) 

   - รายงานพัสดุคงเหลือ (1.8,1.9,1.10) 

   - คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำ (2.1, 2.2) 

   - ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ (2.3.) 

   - เอกสารเบิก-จ่าย วัสดุ (2.3) 

   - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี (2.5 ,2.6) 

   - คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (2.8) 

   - รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง (2.9. ,2.10 ,2.11 )    
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และควบคมุเครื่องมอืวัด 
หน้าที่  1  / 11 

 
 

 

ระเบียบปฏิบัติ 

เรื่อง 

การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และควบคมุเคร่ืองมือวัด 
 

 

 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น 

ผู้จัดทำ ว่าที่รอ้ยตรีไชยวุฒ ิ ปัญญา วศิวกร  

ผู้ทบทวน นายสุรชาติ  ฟองแก้ว หัวหนา้งานบริหารทั่วไป  

ผู้อนุมตั ิ รองศาสตราจารย์ทนัตแพทยห์ญิงอัญชล ี ดุษฎพีรรณ ์ รองคณบดีฝ่ายบรหิาร  
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ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) 

แก้ไข 

ครัง้ที่ 
หน้าที่ วันท่ีประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข DAR no 

00 -                 1 ส.ค. 2563 ประกาศใชเ้อกสารครั้งแรก - 

01    ทั้งหมด                 1 ต.ค. 2563 เพิ่มเติมเอกสารอ้างอิง 63/014 
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1. วัตถุประสงค์ 

  ระเบียบปฏิบัตินี้สรา้งขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการซ่อมและบำรุงรักษาทั่วไปของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงการวางแผนในการซ่อมบำรุงเครื่องมอืและอุปกรณ์รวมถึงการสอบเทียบเคริ่องมอืวัดต่างๆ 

1. กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องมอื/อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคตามแผน กิจกรรมการซ่อมเมื่อได้รับแจง้รวมทั้งการจัดทำประวัติ

เครื่องจัก/อุปกรณ์ 

2. กิจกรรมรวบรวมเครื่องมือวัดการวางแผนสอบเทียบและจัดทำประวัติ 

3. คำนยิาม  

 -http://smartservices.up.ac.th/ หมายถงึโปรแกรมจัดการซ่อมบำรักษาครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลยั 

-FM-อส-001 หมายถงึบัญชรีายชื่อและแผนการบำรุงรักษาเชงิป้องกัน                     -FM-อส-005 หมายถงึประวัติเคร่ืองมือวดั 

-FM-อส-002 หมายถงึบญัชแีละแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด                             -FM-อส-006 หมายถงึแบบประเมินผลงานผู้จดัหาภายนอก 

-FM-อส-003 หมายถงึรายการตรวจเช็คเครื่องมือและอปุกรณ์                              -SD-อส-001 หมายถงึหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานผูจ้ัดหาภายนอก 

-FM-อส-004 หมายถงึประวตัิเคร่ืองมือและอุปกรณ ์                                           
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การตดิต่อสือ่สาร  การปฏิบัตงิาน  

 การตรวจสอบ  การจัดเก็บ  

รายละเอียด วิศวกร ช่างเทคนิค หัวหน้าสำนักงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

1. การบำรุงรักษาเชิงป้องกนั 

1.1 จัดทำบญัชีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในระบบ  

 
 

 
- FM-อส-001 7 วัน 

1.2 จัดทำประวัติเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ที่ต้องดูแล    - FM-อส-004 7 วัน 

1.3 จดัทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ครบตามบัญชี

เครื่องมือ/อุปกรณ ์

 
  - FM-อส-001 1 วัน 

1.4 ช่างเทคนิคตรวจสอบบำรุงรกัษาเชิงปอ้งกันเครื่องมอื/

อุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผน 

  
       30 วัน 

1.5 จดัเก็บข้อมลูการซ่อมบำรุงรักษาเชงิป้องกัน       30 วัน 
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รหัสเอกสาร PM-อส-001 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 

และควบคมุเครื่องมอืวัด 
หน้าที่  5  / 11 

 

4. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 การตดิต่อสือ่สาร  การปฏิบัตงิาน 

 การตรวจสอบ  การจัดเก็บ 

รายละเอียด 
หัวหน้างาน/ 

ผู้ช่วยทันตกรรม 

ช่าง

เทคนิค 
วิศวกร 

เจ้าหน้าที่

พัสด ุ

บริษัท

ภายนอก 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

2. การซ่อมเครื่องมอืและอุปกรณ์ 

2.1 หัวหน้างาน/ผู้ช่วยทันตกรรม กรอกแบบฟอร์มใบแจง้ซอ่ม

ในระบบhttps://smartservices.up.ac.th/หัวข้อแจ้งซอ่ม 

  

   http://smartservices.up.ac.th 1 วัน 

2.2 ฝ่ายช่างตรวจสอบรายละเอียดการแจง้ซอ่ม ในระบบ 

http://smartservices.up.ac.th ในหัวข้อแจ้งซ่อม เพือ่มอบหมาย

งานให้แก่ช่างเทคนิค 

 

  

  http://smartservices.up.ac.th 1 วัน 

    2.2.1 กรณีช่างเป็นผู้ซ่อมโดยเบกิอุปกรณ์จากคลังวสัดยุอ่ย

ของฝ่ายช่าง 
 

  
   1 วัน 

    2.2.2 กรณีอยู่ในประกันให้วิศวกรแจ้งเจา้หนา้ที่งานพัสดุ

ประสานผู้ขายดำเนนิการซ่อม 
  

    
7 วัน 

    2.2.3 กรณีไม่อยู่ในประกนัให้แจง้รายการวัสดุอุปกรณใ์ห้

เจา้หน้าทีง่านพสัดุคณะดำเนนิการจา้ง 
  

   
 14 วัน 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การตดิต่อสือ่สาร  การปฏิบัตงิาน 

 การตรวจสอบ  การจัดเก็บ 

รายละเอียด 
หัวหน้างาน/ 

ผู้ช่วยทนัตกรรม 

ช่าง

เทคนิค 
วิศวกร 

เจ้าหน้าที่

พัสด ุ

บรษิัท

ภายนอก 
เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

    2.2.3 กรณีไม่อยู่ในประกนัและไม่สามารถซ่อมเองได ้ให้

แจ้งเจา้หนา้ที่งานพัสดุคณะดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก

ดำเนินการซ่อม 

  

   

  

2.3 ดำเนินการซ่อม 

   

 

  ขึน้อยู่กับ

ข้อบกพร่องแต่

ละงาน 

2.4 รายงานผลการซ่อมในระบบ http://smartservices.up.ac.th 

ในหัวข้อ สรุปผลปฏิบัตงิาน ให้วศิวกรตรวจสอบ 
 

  
  

http://smartservices.up.ac.th 1 วัน 

2.5 แจง้ผลการซ่อมให้หน่วยงานที่แจ้งซอ่มทำการตรวจผลการ

ซ่อมว่าสามารถใช้งานได้เป็นปกติหรอืไม ่ใช้งานปกติทำขอ้ 2.6 

ถา้ยังใช้งานไม่เป็นปกตใิห้ช่างทำการแกไ้ขใหม ่

 

  

  

 1 วัน 

2.6 บันทึกข้อมูลการซ่อมในประวัติเคร่ืองมือและอุปกรณ ์      -FM-อส-004 1 วัน 

 

 
1 

N 

Y 

 
2 

 
2 

N 

Y 



 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
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การประเมินผลงานผู้จัดหาภายนอก(ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง) 

• กำหนดให้มีการประเมินผลงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการด้านบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความ
สะดวกในอาคาร ได้แก่ ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำาประปา) ที่ใช้ในอาคาร              
คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยวิธีการให้คะแนนอ้างอิงตาม SD-อส-001 “หลักเกณฑ์การให้คะแนน และการตัดสินผล
การประเมิน” บันทึกผลการประเมินในแบบประเมินผลงานผู้จัดหาภายนอก  (FM-อส-006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยพะเยา 
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วันทีป่ระกาศใช้ :  1 ต.ค. 2563 

รหัสเอกสาร PM-อส-001 
ระเบียบปฏิบัต ิเรื่อง การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 

และควบคมุเครื่องมอืวัด 
หน้าที่  8  / 11 

4. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 การตดิต่อสือ่สาร  การปฏิบัตงิาน 

 การตรวจสอบ  การจัดเก็บ 

รายละเอียด วิศวกร 
หัวหน้า

สำนักงาน 
เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ คณบด ี เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

3. เครื่องมอืวดั 

3.1 เคร่ืองมือวดัในการทำหัตถการที่ต้องการความเที่ยงตรง

ได้รับการช้ีบ่งเฉพาะเครื่องด้วยหมายเลขครุภัณฑ์ 

 

   - FM-อส-002 7 วัน 

3.2 จัดทำบญัชรีายชื่อเครื่องมือวัดตามขอ้ 3.1 และวางแผน

การสอบเทียบในแบบฟอร์ม FM-อส-002 เสนอหัวหน้า

สำนักงานคณะลงนามอนุมตั ิ

  

  - FM-อส-002 7 วัน 

3.3 จดัทำประวตัิเครื่องมือวดั      7 วัน 

3.4 รวบรวมเครื่องมือวดัที่ใกล้ถึงกำหนดสอบเทียบจดัทำ

เอกสารขออนุมัตสิ่งเครื่องมือวัดไปสอบเทยีบภายนอก ให้

หัวหน้าสำนักงานคณะลงมือนาม 

  

  - บันทกึข้อความขออนมุัต ิ 7 วัน 

3.5 ส่งเอกสารขออนุมตัิสง่เครื่องมือวดัไปสอบเทียบภายนอกที่

ผ่านการลงนามของหัวหนา้สำนักงานคณะให้เจา้หนา้ที่พัสดุ

ดำเนินการตามกระบวนการของงานพัสดุ 

  

  

 3 วัน  
1 
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และควบคมุเครื่องมอืวัด 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 การตดิต่อสือ่สาร  การปฏิบัตงิาน 

 การตรวจสอบ  การจัดเก็บ 

รายละเอียด วิศวกร 
หัวหน้า

สำนักงาน 
เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ คณบด ี เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

3.6 จดัทำปา้ยชีบ้่งสถานะการสอบเทียบตดิไว้ที่เครื่องมือวดัที่

ผ่านการทดสอบเทียบแล้ว รายละเอียดประกอบด้วย 

    - วนัทีส่อบเทยีบ (Cal date) 

    - วนัทีค่รบกำหนด(Due date) 

    - ผูส้อบเทียบ 

 

    1 วัน 

3.7 บันทึกผลการทดสอบเทียบในประวัติเคร่ืองมือวัด     -http://smartservices.up.ac.th/ 1 วัน 

3.8 เครื่องมือวดัที่ผลทดสอบเทียบไม่ผ่านให้ติดปา้ยแสดงสี

แดงว่า “หา้มใช้” ทำบันทึกแจง้หัวหนา้สำนักงานคณะทราบ

เพื่ออนุมตัิดิเนนิการจำหน่ายหรอืทำลายทิง้ 

  

   1 วัน 

3.9 จดัทำเอกสารขออนุมตัิจำหน่ายหรอืทำลายทิง้ เครื่องมือ

วัดที่ผลสอบเทียบไม่ผ่านเสนอคณบดีลงนาม 
   

  

1 วัน 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 การตดิต่อสือ่สาร  การปฏิบัตงิาน 

 การตรวจสอบ  การจัดเก็บ 

รายละเอียด วิศวกร 
หัวหน้า

สำนักงาน 
เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ คณบด ี เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

3.10 ส่งเอกสารขออนุมตัิตามข้อ 3.9 ส่งให้เจ้าหน้าที่พสัดุ

ดำเนินการตามกระบวนการงานพัสด ุ

 
  

 
- บันทึกข้อความขออนมุัต ิ 1 วัน 
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5. เอกสารอา้งองิ 

 - http://smartservices.up.ac.th/                                                          

-SD-อส-001 หมายถงึหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้จัดหาภายนอก 

-FM-อส-001 หมายถึงบัญชรีายชื่อและแผนการบำรุงรักษาเชงิป้องกัน 

   -FM-อส-002 หมายถงึบญัชรีายชื่อและแผนการสอบเทยีบเครื่องมือวัด 

  -FM-อส-003 หมายถงึรายการตรวจเช็คเครื่องมือและอปุกรณ์  

-FM-อส-004 หมายถงึประวตัิเคร่ืองมือและอุปกรณ ์

-FM-อส-005 หมายถงึประวัติเคร่ืองมือวดั 

-FM-อส-006 หมายถงึแบบประเมินผลงานผู้จดัหาภายนอก 

 

 

http://smartservices.up.ac.th/
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