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กระบวนการและขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ 
งานวิเคราะห์และสารสนเทศ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

--------------------------------------- 
 
1. การจัดการฐานข้อมูลเอกสารของการประชุม 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยงานประชุม เป็นผู้จัดทําและจัดเก็บรายงานการประชุมคณบดี และ
สภามหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองแล้ว ซึ่งจัดเก็บ 3 ลักษณะ คือ 1) เอกสาร (Document) จัดเก็บและ
เรียงลําดับตามครั้งที่/ปี พ.ศ. ของการประชุม  2) บันทึกเป็น ไฟล์เอกสาร (Document File) โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word และ 3) บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเอกสารรายงานการประชุม โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Access (บันทกึข้อมูลต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)  
 การจัดเก็บในลักษณะ 3) ข้างต้น เป็นร่วมมือกันระหว่างงานประชุมและงานวิเคราะห์และสารสนเทศ 
ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้  
  1. งานประชุม จัดส่งรายงานการประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ได้รับการ
รับรองจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบ Document File โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่งให้ งาน
วิเคราะห์และสารสนเทศ 
  2. งานวิเคราะห์และสารสนเทศ ตรวจสอบไฟล์เอกสารที่ได้รับจากงานประชุม เช่น ไฟล์
เอกสารเปิดใช้งานได้ปกติ  ตรวจสอบการรับรองจากที่ประชุม (ระบุไว้ท้ายเอกสาร) เป็นต้น 
  3. เริ่มบันทึกขอ้มูลรายละเอียดของรายงานการประชุมแต่ละครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ เดือน ปี พ.ศ. 
สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม ช่ือเรื่องวาระการประชุม และคําหลัก (สําหรบัสืบค้นข้อมูล ซึ่ง
กําหนดขึ้นใช้เฉพาะในสํานักงาน) และจัดทาํรายงานเฉพาะเรื่องแนบแต่ละรายการ จนครบทุกวาระของ
รายงานการประชุมแต่ละครั้ง 
  4. ทดสอบการสืบค้นวาระการประชุม ซึ่งสบืค้นได้จาก ครั้งที่ เดือน ปี พ.ศ. และคําหลัก 
(กําหนดขึ้นใช้เฉพาะในสํานักงาน) และทดสอบการเปิดและพิมพ์รายงานการประชุมเฉพาะเรื่อง เพื่อให้พร้อม
ใช้งานในภายหลัง 
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ภาพแสดงกระบวนการและขั้นตอน บนัทกึข้อมูลในฐานข้อมูลเอกสารรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อมูลรายละเอียดของ
รายงานการประชุมให้ครบถ้วนทุก
วาระของการประชุมแต่ละครั้ง 

งานวิเคราะห์และสารสนเทศ
ตรวจสอบไฟล์เอกสาร 

งานประชุมส่งไฟล์เอกสารรายงานการ
ประชุมให้งานวิเคราะห์และสารสนเทศ 

ทดสอบการสืบค้นข้อมูลวาระการ
ประชุมเพื่อให้พร้อมใช้งาน 

ไฟล์เอกสารเปิดใช้งานได้
ปกติ และผ่านการรับรอง
จากท่ีประชุมแล้ว 

ไฟล์เอกสารมีปัญหา 
หรือ ยังไม่ผ่านการ
รับรองจากที่ประชุม 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และบันทึก (Save) ลงในฐานข้อมูล 
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2. การปรับปรงุข้อมูลบนเวบ็ไซต์ของสาํนกังานสภามหาวิทยาลัย  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมกีารเผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซต์ของสํานักงานฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ได้แก่  

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่  
2. รายงานการประชุมคณบดี  
3. ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและทีป่ระชมุคณบดี  
5. ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
6. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง / เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 
 ข้อมูล/เอกสารดังกล่าวที่จะนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ข้อ 1-2 ต้องได้รับ
การรับรองจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ข้อ 3 ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว ข้อ 4-6 ต้องเป็นเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ เรียบร้อยแล้ว 
 
3. การบริหารจัดการประชุม  
 งานวิเคราะห์และสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในแต่ละการประชุม ดังนี้  
 1) การประชมุสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Office Power Point และรวมถึงรปูภาพประกอบ และวิดีโอที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 2) การประชมุคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งานประชุม ร่วมกับงานวิเคราะห์และ
สารสนเทศ และงานบริหารงานทั่วไป บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เมื่อได้รับแจ้งกําหนดการประชุมจากกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแล้ว จะมีขัน้ตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1  ติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมอํานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ สําหรับการประชุม เช่น การจองห้องประชุม ที่พักสาํหรับกรรมการ การเตรียมการต้อนรับ การ
จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ 2  งานบริหารงานทั่วไป จัดเตรียมและดําเนินการเกี่ยวกับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ และค่าเลี้ยงรบัรองต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ขั้นตอนที่ 3 จัดทําหนังสือเชิญประชุม และจัดทําร่าง ระเบียบวาระการประชุมพร้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุม เสนอ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนํามาจัดทําระเบียบวาระการประชุมเพื่อ
จัดส่งให้กรรมการต่อไป  
  ขั้นตอนที่ 4  จดรายงานการประชุม และอาํนวยความสะดวกในระหว่างการประชุม 
และเมื่อเสร็จสิน้การประชุมจัดเตรียมการรับ-ส่ง กรรมการตามที่ได้รับแจ้ง 
  ขั้นตอนที่ 5 จัดทํารายงานการประชุมเสนอกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาปรับ/แก้ไข/เพิ่มเติม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 6 งานบริหารงานทั่วไปดําเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่า
เลี้ยงรับรองต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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 3) การประชมุคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธกิารบดี ตามนโยบายและ
พันธกิจในการบริหารและพฒันามหาวทิยาลัย  
 งานวิเคราะห์และสารสนเทศได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมการประชุมและประสานงานที่เกี่ยวข้องตาม
กําหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1  ติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมอํานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ สําหรับการประชุม เช่น การจองห้องประชุม ที่พักสาํหรับกรรมการ การเตรียมการต้อนรับ การ
จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ 2  งานบริหารงานทั่วไป จัดเตรียมและดําเนินการเกี่ยวกับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ และค่าเลี้ยงรบัรองต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ขั้นตอนที่ 3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมและส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม เสนอเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อจัดส่งให้กรรมการต่อไป  
  ขั้นตอนที่ 4  อํานวยความสะดวกในระหว่างการประชุม และเมื่อเสร็จสิน้การประชุมจัด
เตรียมการรับ-ส่ง กรรมการตามที่ได้รับแจ้ง 
  ขั้นตอนที่ 5 งานบริหารงานทั่วไปดําเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่า
เลี้ยงรับรองต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4) การประชมุเก่ียวกับสรรหาผูบ้ริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมและอํานวย
ความสะดวกในที่ประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากงานประสานติดตามและประเมินผลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
   
4. การจัดทําแผนปฏบิัติราชการ ประจาํปงีบประมาณ ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณา ใหข้้อคิดเห็นเสนอแนะและใหค้วามเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้
กํากับดูแลสํานกังานสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และส่งกองแผนงานดําเนินการต่อไป 
 และมีการจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์รายงานต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา รอบ 6 เดือน / 12 เดือน 
 
5. การจัดทําขอ้ตกลงการปฏบิัติราชการ ประจําปงีบประมาณ ของสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
และส่งใหส้ํานักงานประเมินและประกันคณุภาพดําเนินการต่อไป 
 และมีการจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ รายงานต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา รอบ 6 เดือน / 12 เดือน 
 
6. การจัดทําคาํของบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารและทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และกองแผนงาน และ
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จัดทําคําของบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ เสนอรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแล
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และส่งกองแผนงานเพื่อดําเนินการต่อไป  
 
7. การจัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีการสํารวจผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร (กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณของสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย) โดยมีช้ันตอน
การดําเนินงาน ดังนี้  
 1. กําหนดหลกัเกณฑ์การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เช่น ที่มา
ของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา 
 2. ออกแบบแบบสอบถาม และนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
 3. ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้รับบริการของสํานักงานสภามหาวิทยาลยั พร้อมกําหนดวันรับแบบสํารวจคืน 
 4. เมื่อครบกําหนดเวลา นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS  
 5. นําผลที่ได้มาจัดทํารายงานตามเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และจัดทําเป็น
รูปเล่มรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
8. การจัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีการสํารวจความพึงพอใจและความผาสกุของบุคลากรสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร (กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย) โดยมีช้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
 1. กําหนดหลกัเกณฑ์การสํารวจความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเช่น ที่มาของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา 
 2. ออกแบบแบบสอบถาม และนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
 3. ส่งแบบสอบถามไปให้บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมกําหนดวันการรับแบบสํารวจคืน 
 4. เมื่อครบกําหนดเวลา นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูป SPSS  
 5. นําผลที่ได้มาจัดทํารายงานตามเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และจัดทําเป็น
รูปเล่มรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและความผาสกุของบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
9. การจัดทําขอ้มูล/รายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทําข้อมูล หรือสารสนเทศ หรือรายงาน เสนอผู้บริหารเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ และ/หรือจัดทําข้อมูล/รายงาน ตามที่ได้รับหนังสือประสานขอข้อมูลจากคณะ/
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 

------------------------------------------------ 




