1. Work flow ผังกระบวนการ/ งาน
ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ การจัดประชุมฝ่ายพัฒนาระบบสาเร็จภายในช่วงระยะเวลาการประชุม
ที่
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ได้จากการ กาหนดการประชุมฝ่าย
มติจากที่ประชุมฝ่ายครั้ง
ประชุม
ก่อน
กาหนดวันประชุม
ฝ่ายครั้ง
ฝ่ายพัฒนาระบบ
ก่อน
2

3

จัดทาบันทึกข้อความ
เชิญประชุม

จัดทาบันทึกข้อความ
ขออนุมัตใิ นหลักการเบิก
ค่าใช้จ่ายการประชุม

4

10 นาที

เลขาการประชุมจัดทาบันทึก
ข้อความเชิญประชุมฝ่าย

10 นาที

เลขาการประชุมจัดทาบันทึก
ข้อความขออนุมัตใิ นหลักการเบิก
ค่าใช้จ่ายประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

10 นาที

เลขาการประชุมยืนยันการขอใช้
ห้องประชุมกับเลขาผู้อานวยการ
และจัดทาใบลงนามผู้เข้าร่วม
ประชุม

5 นาที

เลขาการประชุม ส่ง e-mail เชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม

ยืนยันการขอใช้ห้องประชุม
และจัดทาใบลงนาม
ผู้เข้าร่วมประชุม
5

ส่ง e-mail เชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม
1

- จัดทาบันทึกข้อความเชิญ
ประชุมฝ่าย ก่อนการ
ประชุม 1 อาทิตย์
จัดทาบันทึกข้อความขอ
อนุมัตใิ นหลักการเบิก
ค่าใช้จ่ายประชุมฝ่ายพัฒนา
ระบบ ก่อนการประชุม 1
อาทิตย์
ยืนยันการขอใช้ห้องประชุม
กับเลขาผู้อานวยการและ
จัดทาใบลงนามผู้เข้าร่วม
ประชุม ก่อนการประชุม 1
อาทิตย์
ส่ง e-mail เชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม ก่อนการประชุม 1
อาทิตย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
เลขาการประชุม

บันทึกข้อความเชิญ- เลขาการประชุม และ
ประชุมฝ่าย
หัวหน้าฝ่าย

บันทึกข้อความขอ- เลขาการประชุม และ
อนุมัตใิ นหลักการ หัวหน้าฝ่าย
เบิกค่าใช้จ่าย
ประชุมฝ่ายพัฒนา
ใบลงนามผู้เข้าร่วม- เลขาการประชุม
ประชุม

- เลขาการประชุม

ที่
6

ผังกระบวนการ
1

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
7 วัน เลขาการประชุมจัดทาวาระการ - จัดทาวาระการประชุม ก่อน
- เลขาการประชุม
ประชุม
การประชุม 1 อาทิตย์
-

จัดทาวาระการประชุม

7

1 วัน

เลขาการประชุมจัดเตรียมอาหาร - จัดเตรียมอาหารว่าง/
ว่าง/เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม ในวันที่ประชุม
จริง

จัดเตรียมอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม
8

-

3

1 วัน

บันทึกมติการประชุม

9

10

ใบเสร็จรับเงินที่มี - เลขาการประชุม
ชื่อร้าน ที่อยู่ และ
เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีของร้าน

บันทึกขอรายงานผลและขอ
เบิกเงินค่าใช้จ่ายประชุม
ฝ่าย
จัดทารายงานการประชุม

เลขาการประชุมบันทึกมติการ
ประชุม

- เลขาการประชุม

15 นาที

เลขาการประชุมบันทึกขอรายงาน - บันทึกขอรายงานผลและขอ บันทึกขอรายงาน - เลขาการประชุม
ผลและขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายประชุม เบิกเงินค่าใช้จ่ายประชุม
ผลและขอเบิกเงิน
ฝ่าย
ฝ่าย หลังการประชุม 1 วัน ค่าใช้จ่ายประชุม
ฝ่าย

3 วัน

เลขาการประชุมจัดทารายงานการ- จัดทารายงานการประชุม
ประชุม
หลังวันประชุม 3 วัน
-

2

- บันทึกมติการประชุม ใน
วันที่ประชุมจริง

- เลขาการประชุม

ที่
11

ผังกระบวนการ
2

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
3 วัน หัวหน้าฝ่ายตรวจรายงานการ
ประชุม
-

มาตรฐานคุณภาพงาน
หัวหน้าฝ่ายตรวจรายงาน
การประชุมหลังวันที่เลขา
การประชุมจัดทารายงาน
ประชุมเสร็จ 3 วัน

3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้าฝ่าย

ตรวจรายงาน
การประชุม

ถูกต้อง

12

15 นาที

ส่ง e-mail รับรองรายงาน
การประชุม

13
ตรวจสอบการ
รับรองการ
ประชุม
14

- ส่ง e-mail รับรองรายงาน
การประชุม หลังวันที่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ
เลขาแก้ไขรายงานเสร็จ
เรียบร้อย

- เลขาการประชุม

เลขาการประชุมตรวจสอบการ - ตรวจสอบการรับรองการ
รับรองการประชุม
ประชุม หลังสิ้นสุดช่วงการ
รับรองรายงานการประชุม
1 วัน
- (ช่วงรับรองการประชุม
ภายใน 1 อาทิตย์)

- เลขาการประชุม

-

1 วัน
3

เลขาการประชุม ส่ง e-mail
รับรองรายงานการประชุม

ถูกต้อง

ปิดขั้นตอนการ
ประชุม

ปิดขั้นตอนการประชุม
-

-

-

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การขอใช้งาน Web Template มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. กาหนดการประชุมฝ่าย
มีการกาหนดการประชุมฝ่ายจากที่ประชุมฝ่ายครั้งก่อน
2. เลขาการประชุมจัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมฝ่าย
เลขาการประชุมจัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมฝ่ายและส่งหัวหน้าฝ่ายลงนาม และนาส่ง
เจ้าหน้าที่สานักงานผู้อานวยการเพื่อออกเลขหนังสือภายในและนาเสนอผู้อานวยการลงนาม
รับทราบ
3. เลขาการประชุมจัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติในหลักการเบิก เลขาการประชุมจัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติในหลักการเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมฝ่ายพัฒนา
ค่าใช้จ่ายประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ
ระบบ พร้อมทั้งลงนาม และหัวหน้าฝ่ายลงนามกากับ และนาส่งเจ้าหน้าที่สานักงานผู้อานวยการ
เพื่อออกเลขหนังสือภายในเพื่อนาเสนอผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
4. เลขาการประชุมยืนยันการขอใช้ห้องประชุมกับเลขา
เลขาการประชุมยืนยันการขอใช้ห้องประชุมกับเลขาผู้อานวยการและจัดทาใบลงนามผู้เข้าร่วม
ผู้อานวยการและจัดทาใบลงนามผู้เข้าร่วมประชุม
ประชุม
5. เลขาการประชุม ส่ง e-mail เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
เลขาการประชุม ส่ง e-mail เชิญผู้เข้าร่วมประชุม ในปฏิทิน
6. เลขาการประชุมจัดทาวาระการประชุม
1) เลขาการประชุมจัดทาวาระการประชุม ที่ระบบ e-Meeting
- URL : http://admin.e-meeting.buu.ac.th
- เมนู จัดการการประชุม -> เลือกการประชุม -> จัดการวาระ และทาตามขั้นตอนของ
โปรแกรม
2) แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง upload เอกสารการประชุมนอกเหนือจากที่เลขาการประชุมจัดเตรียม
ไว้ที่ google drive ตาม link
https://drive.google.com/drive/folders/1zgz75DCXxX4tXKNtLFL_UvqoS1Kd
ThiL
7. เลขาการประชุมจัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
เลขาการประชุมจัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ในวันที่มีการประชุม
8. เลขาการประชุมบันทึกมติการประชุม
เลขาการประชุมบันทึกมติการประชุม
- URL : http://admin.e-meeting.buu.ac.th
- เมนู บันทึกมติการประชุม -> เลือกการประชุม และทาตามขั้นตอนของโปรแกรม
9. เลขาการประชุมบันทึกขอรายงานผลและขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ประชุมฝ่าย

เลขาการประชุมบันทึกขอรายงานผลและขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายประชุมฝ่าย โดยแนบเอกสาร
- ใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อร้าน ที่อยู่ และเลขประจาตัวผู้เสียภาษีของร้าน โดยลงวันที่

รายละเอียดงาน

10. เลขาการประชุมจัดทารายงานการประชุม

11. หัวหน้าฝ่ายตรวจรายงานการประชุม
12. เลขาการประชุม ส่ง e-mail รับรองรายงานการประชุม

13. เลขาการประชุมตรวจสอบการรับรองการประชุม

14. ปิดขั้นตอนการประชุม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประชุม
- กรณีไม่มีใบเสร็จ ให้แนบ ใบสาคัญรับเงิน และใบรับรองการจ่ายเงิน
1) เลขาการประชุมจัดทารายงานการประชุม
- URL : http://admin.e-meeting.buu.ac.th
- เมนู บันทึกมติการประชุม -> เลือกการประชุม และทาตามขั้นตอนของโปรแกรม
2) เลขาการประชุมสร้างรายงานการประชุม
- เมนู บันทึกมติการประชุม -> เลือกการประชุม และเลือก สร้างรายงานการประชุมฉบับ
สมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายตรวจรายงานการประชุม ถ้ามีแก้ไข ให้กลับไปบันทึกมติการประชุมที่ต้องการแก้ไข
- URL : http://admin.e-meeting.buu.ac.th
- เมนู บันทึกมติการประชุม -> เลือกการประชุม และทาตามขั้นตอนของโปรแกรม
เลขาการประชุม ส่ง e-mail รับรองรายงานการประชุม
- URL : http://admin.e-meeting.buu.ac.th
- เมนู รายงานการประชุม -> เลือกการประชุม และเลือก ส่งอีเมล และทาตามขั้นตอน
ของโปรแกรม
1) เลขาการประชุมตรวจสอบการรับรองการประชุม
- URL : http://admin.e-meeting.buu.ac.th
- เมนู รายงานการประชุม -> เลือกการประชุม และเลือก รายละเอียดรับรองรายงาน
2) ถ้ามีแก้ไข ให้กลับไปบันทึกมติการประชุมที่ต้องการแก้ไข
- เมนู บันทึกมติการประชุม -> เลือกการประชุม และทาตามขั้นตอนของโปรแกรม
3) ถ้ามีแก้ไข เลขาการประชุมสร้างรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
- เมนู บันทึกมติการประชุม -> เลือกการประชุม และเลือก สร้างรายงานการประชุมฉบับ
สมบูรณ์
ปิดขั้นตอนการประชุม

