
แก้ไข (ถ้ามี) 

แก้ไข (ถ้ามี) เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชุม 
วัตถุประสงค์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน  

รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
งานประชุม สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ส่วนที ่1 งานสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะ - คณาจารย์ประจ า 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

     

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าท่ี 

 1) ศึกษาเอกสารข้อบังคับ และประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2) เรียบเรียงกระบวนการ ขั้นตอนการสรรหา
คณะกรรมการประจ าคณะ จากคณาจารย์ประจ า 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 

ภายใน 3 
ชั่วโมง 

-ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.
2558 
-ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึง่
คณะกรรมการประจ าคณะ จาก
คณาจารย์ประจ า พ.ศ.2560 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าท่ี 
 

 3) ร่างค าสั่ง มทร.ล้านนา เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ จาก
คณาจารย์ประจ า  และจัดท าหนังสือน าส่ง เสนอ
คณบดีลงนามหนังสือ 

ภายใน 3 
ชั่วโมง 

-ประชุมร่วมกบัคณบดี
และรองคณบดี เพื่อ
ก าหนดรายชื่อ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

คณบดี / 
เจ้าหน้าท่ี 

 4) เสนอ คณบดี พิจารณาลงนามหนังสอืน าส่ง 
 
 
 
 

ภายใน 10 
นาท ี

-ตรวจสอบเนื้อหา ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ 
และประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
- ตรวจสอบเอกสารก่อน
เสนอคณบดีลงนาม 

อธิการบดี 
 

 5) เสนอ อธกิารบดี เพือ่พิจารณาลงนาม ค าสั่ง 
มทร.ล้านนา เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการประจ าคณะ จากคณาจารย์ประจ า 
โดย ผ่าน ผอ.กองกลาง และรองอธิการบดีด้าน
วิชาการ 
 
 

ภายใน 7 วัน ติดตามการลงนามค าสั่ง
แต่งต้ัง ณ ส านักงาน
อธิการบดี มทร.ล้านนา 

คณบด/ี 
รองคณบดดี้าน
บริหาร/ 
เจ้าหน้าท่ี 

 6) แจ้งเวียนค าส่ัง มทร.ล้านนา เรือ่ง แต่งตัง้
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ จาก
คณาจารย์ประจ า และจัดท าหนังสอืเชญิประชุม
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1 
 
 

ระยะ
ด าเนนิงาน 
15 นาท ี

-ติดต่อนัดหมายแจ้ง
เตือน ทางหนังสือ
เอกสารแจ้งเวียน และ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางโทรศัพท์มือถือ 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  

 
 

    

     

เริ่มการท างาน 

ศึกษาข้อบังคับ/ประกาศ/ค าสั่ง 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

 

จัดท าและพิมพ์ค าสั่ง 
 

พิจารณา 

แจ้งเวียนค าสั่ง 
/นัดประชุม 

 

พิจารณา 

A 



แก้ไข (ถ้ามี) 

เห็นชอบ 

     

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

     

คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ 
 

 
 

7) ด าเนินการบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1 เรื่อง 
- ก าหนดการรับสมัคร และการเลอืกตั้งกรรมการ
ประจ าคณะ จากคณาจารย์ประจ า 
-ก าหนดหน่วยเลอืกตั้ง และชื่อส่วนราชการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 
- จัดท ารายชื่อคณะกรรมการด าเนินการเลอืกตั้ง
กรรมการประจ าคณะ 

ก่อนการ
ประชุม 1 
วัน 

ควบคุมและด าเนินการ
ประชุม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ในบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ โดย
ก าหนดวาระการประชุมให้
ชัดเจน 
-สรุปมติที่ประชุมในแต่ละ
วาระให้คณะกรรมการ
รับทราบอย่างชัดเจน 

คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ 
 

 8) จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1  
 
 

ก่อนการ
ประชุม 3 
ชั่วโมง 

-จัดท ารายงานการ
ประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ / ประกาศ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
  

คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ 
 

 9) จัดท าประกาศคณะกรรมการเลือกตัง้ฯ  
-เร่ือง การรับสมัคร และการเลือกตั้งกรรมการ
ประจ าคณะ จากคณาจารย์ประจ า 
-เร่ือง ก าหนดหนว่ยเลือกตั้ง และชื่อสว่นราชการ
ประจ าหนว่ยเลือกตั้ง 
 

ภายใน 1 วัน -จัดท าประกาศให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ / ประกาศ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 

คณบดี / 
เจ้าหน้าที ่
 

 10) เสนอคณบดีลงนามประกาศ ภายใน 15 
นาที 

-ตรวจสอบเนื้อหา ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ 
และประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
- ตรวจสอบเอกสารก่อน
เสนอคณบดีลงนาม 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 11) จัดท าหนังสือเร่ืองการรับสมัคร
คณะกรรมการประจ าคณะ พร้อมแนบเอกสาร
ประกาศคณะฯ และระเบยีบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย แจ้งเวยีนให้กับสาขา และหลักสูตร
ภายในคณะ ด าเนินการสมัครเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 ด าเนินการ
ประชาสัมพันธป์ระกาศ
ที่เกี่ยวขอ้ง ในรูปแบบ
เอกสารหนังสือแจ้งเวียน 
และทางเว็บไซต์ของ
คณะ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

  
 

   

  
 
 

   

 
 

    

A 

 
ด าเนินการประชุม 

 

จัดท ารายงานการประชุม 
 

พิจารณา 

แจ้งเวียนประกาศ 
 

จัดท าประกาศคณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ 

 

B 

 



แก้ไข (ถ้ามี) 

 เห็นชอบ 

     

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

   
 
 

  

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

 
 
 
 
 

12) จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ (ของหน่วยเลือกตั้ง
ที่มีการเรียนการสอนของคณะ) 
 

ภายใน 1 
ชั่วโมง 

-ประชุมร่วมกบั
คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการประจ าคณะ 
จากคณาจารย์ประจ า 
เพื่อก าหนดรายชื่อ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

คณบดี / 
เจ้าหน้าที ่
 

 13) เสนอคณบดีพิจารณาลงนามค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

ภายใน 15 
นาที 

-ตรวจสอบเนื้อหา ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ 
และประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
- ตรวจสอบเอกสารก่อน
เสนอคณบดีลงนาม 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 14) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ พร้อม
แนบค าสั่งแต่งต้ัง 

 -ติดต่อนัดหมายแจ้ง
เตือน ทางหนังสือ
เอกสารแจ้งเวียน และ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางโทรศัพท์มือถือ 
 
 

คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ 
 

 15) ด าเนินการบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1 
เพื่อจัดท าประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับ และ
รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจ า
คณะ 
 

1 วัน ควบคุมและด าเนินการ
ประชุม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ในบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ โดย
ก าหนดวาระการประชุมให้
ชัดเจน 
-สรุปมติที่ประชุมในแต่ละ
วาระให้คณะกรรมการ
รับทราบอย่างชัดเจน 

คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ 
 

 16) จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1  
 
 

ภายใน 3 
ชั่วโมง 

-จัดท ารายงานการ
ประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ / ประกาศ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

     

     

B 

จัดท าค าส่ังคณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

 

พิจารณา 

แจ้งเวียนค าสั่ง/นัดประชุม 
 

ด าเนินการประชุม 
 

C 

จัดท ารายงานการประชุม 
 



แก้ไข (ถ้ามี) 

เห็นชอบ 

     

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

     

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
เลือกตั้งฯ/ 
เจ้าหน้าที ่

 17) จัดท าประกาศคณะกรรมการด าเนนิการ
เลือกตั้งฯ จ านวน 2 ฉบบั คือ 
-ประกาศเร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการประจ าคณะ  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการประจ าคณะ 

ภายใน 3 วัน -จัดท าประกาศให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ / ประกาศ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 

คณบดี / 
เจ้าหน้าที ่
 

 18) เสนอคณบดีลงนามประกาศ ภายใน 15 
นาที 

-ตรวจสอบเนื้อหา ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ 
และประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
- ตรวจสอบเอกสารก่อน
เสนอคณบดีลงนาม 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 19) จัดท าหนังสือแจ้งเวยีน พร้อมแนบเอกสาร
ประกาศคณะฯ ให้กับสาขา และหลักสตูรภายใน
คณะ ด าเนินการสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ภายใน 15 
นาที 

ด าเนินการ
ประชาสัมพันธป์ระกาศ
ที่เกี่ยวขอ้ง ในรูปแบบ
เอกสารหนังสือแจ้งเวียน 
และทางเว็บไซต์ของ
คณะ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
เลือกตั้งฯ/ 
เจ้าหน้าที ่

 20) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เลือกตั้ง ครั้งที่ 2เพื่อพิจารณา 
-คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 

3 ชั่วโมง ควบคุมและด าเนินการ
ประชุม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ในบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ โดย
ก าหนดวาระการประชุมให้
ชัดเจน 
-สรุปมติที่ประชุมในแต่ละ
วาระให้คณะกรรมการ
รับทราบอย่างชัดเจน 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
เลือกตั้งฯ/ 
เจ้าหน้าที ่

 21) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเลอืกตั้ง 
ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา 
-ก าหนดรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
-ก าหนดลกัษณะบัตรเลือกตั้ง 

3 ชั่วโมง ควบคุมและด าเนินการ
ประชุม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ในบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ โดย
ก าหนดวาระการประชุมให้
ชัดเจน 
-สรุปมติที่ประชุมในแต่ละ
วาระให้คณะกรรมการ
รับทราบอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

     

     
     
     

จัดท าประกาศคณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ 

 

C 

พิจารณา 

แจ้งเวียนประกาศ 
 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เลือกตั้ง 

 

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง 
 

D 



แก้ไข (ถ้ามี) 

เห็นชอบ 

แก้ไข (ถ้ามี) 

เห็นชอบ 

     

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

 
 
 

 
 

   

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
เลือกตั้งฯ/ 
เจ้าหน้าที ่

 22) ด าเนินการจัดท าประกาศ 
-ประกาศเร่ือง รายชื่อและหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 
-ประกาศเร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน 

3 ชั่วโมง -จัดท าประกาศให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ / ประกาศ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 

คณบดี / 
เจ้าหน้าที ่
 

 23) เสนอคณบดีลงนามประกาศ ภายใน 15 
นาที 

-ตรวจสอบเนื้อหา ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ 
และประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
- ตรวจสอบเอกสารก่อน
เสนอคณบดีลงนาม 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
เลือกตั้งฯ/ 
เจ้าหน้าที ่

 24) ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะ จากคณาจารย์ประจ า (ในเขตพื้นที่ที่มีการ
เรียนการสอน) 

1 วัน กับกับการด าเนินการ
เลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
 
  

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
เลือกตั้งฯ/ 
เจ้าหน้าที ่

 25) รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ จากคณาจารย์ประจ า 
ของทุกหน่วยเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งฯ 
-หนังสือบันทึกขอ้ความรายงานผลการเลือกตั้ง 
พร้อมแนบแบบสรุป และบัตรลงคะแนน 
 

3 ชั่วโมง -จัดท ารายงานการ
ประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ / ประกาศ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
  

คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ 
 

 26) คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ 
ประชุมพิจารณาผลการเลือกตั้ง 
 
 
 

3 ชั่วโมง -ตรวจสอบเนื้อหา ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ 
และประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
- ตรวจสอบเอกสารก่อน
เสนอคณบดีลงนาม 

คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ / 
เจ้าหน้าที ่
 

 27) คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ 
จัดท าประกาศผลการเลือกตั้ง แจ้งเวียนทุกสาขา/
หลักสูตรภายในคณะ  
 

หลังวัน
ประชุม 1 
วัน 

-จัดท าประกาศให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ / ประกาศ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 

     

     
     

D 

พิจารณา 

ด าเนินการ 
เลือกตั้ง 

 

จัดท าประกาศ 
 

รายงานผลการเลือกตั้งต่อ
กรรมการเลือกตั้งฯ 

 

พิจารณา 

จัดท าประกาศผลการเลือกตั้ง 
 

E 



แก้ไข (ถ้ามี) 

เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

  
 
 

   

คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ / 
เจ้าหน้าที ่
 

 28) คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ 
รายงานผลการเลือกตั้งการสรรหากรรมการ
ประจ าคณะ ต่ออธิการบดี โดยผ่าน กอง
บริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพื่อพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะ จากคณาจารย์
ประจ า  

หลังวัน
ประกาศผล
การเลือกตั้ง
ฯ 5 วัน 

-ตรวจสอบเนื้อหา ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ 
และประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
- ตรวจสอบเอกสารก่อน
เสนอคณบดีลงนาม 

กองบริหารงาน
บุคคล / 
อธิการบดี 
 

 29) กองบริหารงานบุคคล จัดท าค าสั่ง และเสนอ
ต่ออธิการบดีพิจารณาลงนามแต่งต้ัง  
 

 ติดตามการลงนามค าสั่ง
แต่งต้ัง ณ ส านักงาน
อธิการบดี มทร.ล้านนา 

อธิการบดี 
 

 30) คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ 
จัดท าประกาศผลการเลือกตั้ง แจ้งเวียนทุกสาขา/
หลักสูตรภายในคณะ  
 
 

  

  31) สิ้นสุดการด าเนินงาน    

รายงานผลการเลือกต่ออธิการบดี 
 

พิจารณา 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะ จากคณาจารย์ประจ า 

 

จบการท างาน 

E 



แก้ไข (ถ้ามี) 

เห็นชอบ 

ส่วนที่ 2 งานสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะ – ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการ
ควบคุม 

     

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าท่ี 

 1) ศึกษาเอกสารข้อบังคับ และประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2) เรียบเรียงกระบวนการ ขั้นตอนการสรรหา
คณะกรรมการประจ าคณะ จากคณาจารย์ประจ า 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 

ภายใน 3 
ชั่วโมง 

--ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่า
ด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ.2558 
-ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ 
จากคณาจารยป์ระจ า พ.ศ.2560 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
เจ้าหน้าท่ี 
 

 3) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ประกอบดว้ย คณบดี รองคณบดี หวัหนา้สาขา
และคณาจารย์ประจ าในสาขา เร่ืองการเสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
บันทึกการประชุมและจัดท าเอกสารประกอบการ
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

ก่อนการ
ประชุม 1 
วัน 

ควบคุมและด าเนินการ
ประชุม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ในบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ 
โดยก าหนดวาระการ
ประชุมให้ชัดเจน 
-สรุปมติที่ประชุมในแต่ละ
วาระให้คณะกรรมการ
รับทราบอย่างชัดเจน 

หัวหน้าสาขา 
 

 4) สาขา เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกีย่วข้องกบั
สาขา พร้อมแนบเอกสารประวัตปิระกอบการ
พิจารณา 

ภายใน 7 วัน ติดตามการเสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ของทุกสาขา 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
เจ้าหน้าท่ี 
 

 5) คณะกรรมการประจ าคณะ ประชุมพจิารณา
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ และคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสม 

ภายใน 1 วัน  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
เจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
 
 
 
 

6) ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอ
ยืนยันการตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ประจ าคณะ 
 

ภายใน 7 วัน ติดต่อประสานงาน
กับผู้ทรง ในรูปแบบ
จดหมายราชการ 
และทางโทรศัพท ์

 
 
 
 

    

     
  

 
 

   

เริ่มการท างาน 

ศึกษาข้อบังคับ/ประกาศ/ค าสั่ง 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 
ด าเนินการประชุม 

 

พิจารณา 

เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

B 

ติดต่อประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



แก้ไข (ถ้ามี) 

เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการ
ควบคุม 

   
 
 

  

เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 7) รวบรวมเอกสารเสนอต่อคณบดี ภายใน 3 
ชั่วโมง 

ตรวจสอบเอกสารให้
เป็นไปตามข้อบังคับ 
ก่อนน าเสนอคณบดี
ลงนาม 
 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
เจ้าหน้าท่ี 
 

 8) เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่ออธิการบดี โดยผ่าน กอง
บริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา  

ภายใน 1 วัน -ตรวจสอบเนื้อหา ให้
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ และ
ประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
- ตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเสนอคณบดีลง
นาม 

กองบริหารงาน
บุคคล / 
อธิการบดี 
 

 9) กองบริหารงานบุคคล จัดท าค าสั่ง และเสนอ
ต่ออธิการบดีพิจารณาลงนามแต่งต้ัง  
 

 ติดตามการลงนาม
ค าสั่งแต่งต้ัง ณ 
ส านักงานอธกิารบด ี
มทร.ล้านนา 

อธิการบดี 
 

 10) คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ 
จัดท าประกาศผลการเลือกตั้ง แจ้งเวียนทุกสาขา/
หลักสูตรภายในคณะ  
 
 

  

  11) สิ้นสุดการด าเนินงาน    

B 

รวบรวมเอกสาร 
 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

จบการท างาน 

เสนออธิการบดีแต่งตั้ง 
 

พิจารณา 



แก้ไข (ถ้ามี) 

แก้ไข (ถ้ามี) 

ส่วนที ่2 งานการประชุม 
 ขั้นตอนที่ 1 งานเอกสารการประชุม 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

     

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าท่ี 

  
 
 
 
 
 

ภายใน 15 วัน  
 
 
 
 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าท่ี 

 1) ออกหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ส่งต้นเรื่องพร้อมเอกสาร
ประกอบ เพื่อบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมและจัดทา
เอกสารประกอบการประชุม  

ก่อนการประชมุ 15 
วัน/ระยะด าเนินงาน 15 
นาท ี

-ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
การประชุม และวันจัดส่ง
วาระให้ชัดเจน 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าท่ี 

    -เสนอ เลขานุการ พจิารณา
เพื่อเสนอประธานกรรมการ 

ระยะด าเนินงาน 5 นาท ี  

ประธานกรรมการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าที ่
 

    -เสนอ ประธานกรรมการ 
เพื่อพิจารณาลงนาม  

ระยะด าเนินงาน 5 นาท ี  

เจ้าหน้าท่ี     -ส าเนาเอกสาร จัดส่งหนังสือ
แจ้งเสนอวาระ พร้อมเอกสาร
ประกอบเข้าทีป่ระชุม 
 
 

ระยะด าเนินงาน 15 
นาท ี

ติดตามวาระการเข้า
ประชุม 

เจ้าหน้าท่ี  2) รับเรื่องและเอกสาร
ประกอบเพื่อบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุม 
 

ก่อนการประชุม 7 วัน  

  
 

 
 
 
 

  

     
     

 
 
 
 
 

     
     

เริ่มการท างาน 

ก าหนดรับเร่ืองเข้าวาระก่อนวัน
ประชุม 15 วัน 

 

จัดท าและพิมพ์หนังสือแจ้งส่ง
เร่ืองเข้าวาระ 

 

พิจารณา 

ส่งหนังสือแจ้งเสนอวาระต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

รับเร่ืองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

A 

พิจารณา 



แก้ไข (ถ้ามี) 

แก้ไข (ถ้ามี) 

แก้ไข (ถ้ามี) 

แก้ไข (ถ้ามี) 

     
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

     

เจ้าหน้าท่ี  3) ตรวจความเรียบรอ้ยของ
เอกสารประกอบเรื่อง ประเด็น
น าเสนอและข้อมูลอา้งอิง วา่มี
ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากไม่
ครบถ้วนถูกต้องให้ด าเนินการ
ส่งคืนต้นเรื่องปรับปรุง/แก้ไข 
4) น าเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการให้ด าเนินการ
น าเร่ืองบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุม 
5) รวบรวมเร่ืองและด าเนินการ
จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม 

ก่อนการประชุมจริง 7 
วัน 

-ร่างระเบียบวาระการ
ประชุม เสนอต่อประธาน
กรรมการ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม ในการ
บรรจุวาระเข้าทีป่ระชุม  
- ตรวจสอบระเบียบวาระ
การประชุมกอ่นจัดส่ง
ให้กับคณะกรรมการ 
 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าท่ี 

 ก่อนการประชุมจริง 6 
วัน 
 
 

ประธานกรรมการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าที ่
 

 ก่อนการประชุมจริง 5 
วัน 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

 6) น าเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการ ให้ด าเนินการ
จัดท าส าเนาระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนการประชุมจริง 5 
วัน 

ตรวจสอบระเบียบวาระ
การประชุมกอ่นจัดส่ง
ให้กับคณะกรรมการ ใน
รูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ทาง E-
mail ของกรรมการคณะ
ทุกท่าน 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าท่ี 

  
 
 
 
 

ประธานกรรมการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าที ่
 
 

  

เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

  

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

 
 
 
 
 

-ด าเนินงานจัดประชุมตามวัน
และเวลาที่ก าหนด 
-ติดต่อประสานงานกบัส่วน
งาน/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

วันที่ก าหนดตามแผน ควบคุมการด าเนินงาน
ประชุมให้อยูภ่ายในวาระ
ที่ก าหนด 
 

     

     

A 

ด าเนินงานจัดประชุม /  
ประสานงานหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
 

พิจารณา 

พิจารณา 

จัดส่งไฟล์เอกสารระเบียบวาระ 
เอกสารประกอบการประชุม 

 

จัดท าต้นฉบับระเบียบวาระ 
เอกสารประกอบการประชุม 

 

พิจารณา 

พิจารณา 

B 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

  
 
 

   

เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 

 9) จัดเก็บข้อมูลต้นฉบบั
เอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

หลังวันประชุม 1 วัน -จัดเก็บไฟล์ข้อมูล
ระเบียบวาระการประชุม
และไฟล์ข้อมูล และ
เอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
 
 
 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ 
 
 

  

  11) สิ้นสุดการด าเนินงาน 
“เอกสารการประชุม” 

  
จบการท างาน 

จัดเก็บต้นฉบับเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

B 



 ขั้นตอนที่ 2 งานจัดการประชุม 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

     

 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 1) จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร
ประกอบการประชุม และจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุม  
 
 
 
 

 ก่อนการประชุมอย่าง
น้อย 3 วัน 
 
 
 
 

ติดตามแจ้งเตือน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

เจ้าหน้าท่ี   

เจ้าหน้าท่ี  2) ประสานผู้รับผิดชอบงานหอ้ง
ประชุมและเตรียมความพร้อมของ
สถานที่ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องบันทึกเสียง
และวัสดุอุปกรณ์ห้องประชุม 

ก่อนการประชุมอยา่ง
น้อย 2 วัน 

แจ้งผู้ดูแลล่วงหน้ากอ่น
การประชุม 

เจ้าหน้าท่ี  3) ประสานงานจัดเตรียมและบริการ
เอกสารข้อมูลระหว่างประชุม 
 
 

ก่อนการประชุมอยา่ง
น้อย 3 วัน 

จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้
ประกอบการประชุมให้
พร้อม ก่อนวันประชุม 
 
 

เจ้าหน้าท่ี  4) ประสานงานและด าเนินการ ดา้น
อาหารและเครื่องดื่มการประชุม 
 
 

ก่อนการประชุมอยา่ง
น้อย 2 วัน 

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

 5) ประสานการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 
 
 

ก่อนการประชุมอยา่ง
น้อย 7 วัน 

ติดต่อผู้เข้าร่วมประชุม 
เพื่อยืนยันการเดินทางเข้า
ร่วมประชุม 

 
เจ้าหน้าท่ี 

 6) ประสานงานการเงินของหน่วยงาน  
(ตามหลักเกณฑ์วธิีการเบิกจ่ายเบี้ย
ประชุมและอัตราเบีย้ประชุม) 
 
 

 ก่อนการประชุมอย่าง
น้อย 3 วัน 

ติดตามการยืมเงินจาก
กองคลัง 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

     
     
     

เริ่มการท างาน 

ด าเนินการ/ประสานงานห้อง
ประชุม/เคร่ืองมือ 

 

จัดเตรียมและบริการเอกสาร
ข้อมูลระหว่างประชมุ 

 

จัดเตรียมและบริการอาหาร
เคร่ืองด่ืม 

 

ประสานงานการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประชุม 
 

ประสานงาน 
เอกสารการประชุม 

 

จัดท าหนังสือเชิญประชุมส่ง
ระบบ e-office  

 

A 

ประสานงานการเงินของ
หน่วยงาน 

 



     
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แนวทางการควบคุม 

 
 
 

    

เจ้าหน้าท่ี  7) ด าเนินการรับลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการประชุม  
 
 

ก่อนการประชุมอยา่ง
น้อย 1 วัน 

จัดเตรียมใบลงทะเบียน 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ/
เจ้าหน้าท่ี 
 

 8) ตรวจนับจ านวนกรรมการ
ผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้วแจ้งเลขานุการที่
ประชุมรับทราบ เพ่ือเรยีนเชิญ
ประธานการประชุมกล่าวเปดิ
การประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่ก าหนด  
 

ตามก าหนดการ
ประชุม 

 
 
 

เลขานุประจ า
คณะฯ/ประธาน
กรรมการประจ า
คณะฯ 
 

  

ประธาน
กรรมการคณะ 
 
 

 9) เปิดเครื่องบันทึกเสยีงการ
ประชุมเมื่อเลขานุการที่ประชุม
เรียนเชิญประธานกล่าวเปดิการ
ประชุม พร้อมบันทึกเวลาเปดิ
ประชุม  
10) ด าเนินการน าเสนอข้อมูล
เอกสารประกอบการประชุมด้วย
ระบบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

ตามก าหนดการ
ประชุม 

จัดเตรียมอุปกรณ์ และสือ่
ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนการ
ประชุม 
 
 เจ้าหน้าท่ี 

 
  

เจ้าหน้าท่ี  11) ด าเนินการจดบันทึกรายละเอยีด
การอภปิรายและข้อเสนอแนะ พรอ้ม
มติที่ประชุม 
 
 

ตามก าหนดการ
ประชุม 

 

ประธาน
กรรมการคณะ 
 

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 

   

     
     
     
     

บริการรับ-ลงทะเบียน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

จดบันทึกรายละเอียดการ
ประชุมและมติที่ประชมุ 

 
 

กล่าวปิดประชุม 
 

A 

B 

ตรวจนับจ านวนองค์ประชุม 

รับทราบ/เสนอประธานการ
ประชุม 

 

กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุม  

 

เปิดเคร่ืองบันทึกเสียงและ
บันทึกเวลาเร่ิมประชุม 

ประชุม 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แนวทางการควบคุม 

 
 
 

    

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

 12) ปิดเครื่องบันทึกเสียงการประชุม
เมื่อประธานกล่าวปิดการประชุม 
พร้อมบันทึกเวลาปิดประชุม 
 
 

ตามก าหนดการ
ประชุม 

 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
 
 

 13) จัดเก็บเอกสารประกอบการ
ประชุมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
อ้างอิง และใช้เป็นข้อมูลการจัด
ทาบันทึกการประชุม และ
รายงานต่อผู้บังคับบญัชา 
 
 
 
 

ตามก าหนดการ
ประชุม 

 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ/
เจ้าหน้าท่ี 
 

  

  14) สิ้นสุดการด าเนินงาน “จัดการ
ประชุม” 

  

B 

ปิดเครื่องบันทึกเสียงและ
บันทึกเวลาเลิกประชุม 

 

จบการท างาน 

เก็บเอกสารข้อมลูประกอบการ
ประชุมทั้งหมด 

 
 

รายงานแจ้งผู้บังคับบัญชา
รับทราบ 

 



แก้ไข (ถ้ามี) 

แก้ไข (ถ้ามี) 

 ขั้นตอนที่ 3 งานบันทึกการประชุม 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

 
 
 
 

    

เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 1) เรียบเรียงเอกสารข้อมูลการประชุม ภายหลังการ
ประชุม 1 
วัน 
 
 

เรียบเรียงและ
จัดเตรียมเอกสารให้
พร้อมก่อนการประชุม 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 2) เรียบเรียงข้อความตามมติที่ประชุม ภายหลังการ
ประชุม 1 
วัน 
 
 

สรุปมติที่ประชุมทุก
วาระ 

เจ้าหน้าท่ี  3) จัดท ารายงานการประชุม และจัดท า
หนังสือแจ้งมติที่ประชุม เพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 
 

ภายหลังการ
ประชุม 3 
วัน 

จัดท ารายงานการ
ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าท่ี 
 

 -เสนอเลขานุการประจ าคณะ พจิารณา 
เพื่อเสนอประธานกรรมการประจ าคณะ  

ภายใน 1 วัน  
ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนจัดส่งกรรมการ
คณะ 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าที ่

 -เสนอประธานกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

ภายใน 1 วัน 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ/
เจ้าหน้าท่ี 

 4) จัดส่งหนังสือเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  
 
 
 

ภายหลังการ
ประชุม 7 
วัน 

จัดท าหนังสือแจ้ง
รับรองรายงานการ
ประชุม ต่อกรรมการ 
 

 
 
 
 

 
 
 

   

   
 

  

     
     
     
     
     

เริ่มการท างาน 

เรียบเรียงเอกสารข้อมูลการ
ประชุม 

 

จัดท ารายงานการประชุมและ
พิมพ์หนังสือแจ้งมติท่ีประชุม 

 

เรียบเรียงข้อความตามมติท่ี
ประชุม 

 

A 

น าเสนอวาระพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 

 

พิจารณา 

พิจารณา 



แก้ไข (ถ้ามี) 

แก้ไข (ถ้ามี) 

     
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แนวทางการควบคุม 

 
 
 

    

เจ้าหน้าท่ี  -ด าเนินการปรับแก้ไข/ไม่แก้ไข ตาม
รายงานการประชุม 

ภายใน 1 วัน -แก้ไขตามขอ้เสนอแนะ
ของกรรมการคณะ  

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ/
เจ้าหน้าท่ี 
 

 ภายใน 1 วัน 

ประธานกรรมการ
ประจ าคณะฯ / 
เจ้าหน้าที ่
 
 

 ภายใน 1 วัน 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ/
เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 5) จัดส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ลงนาม
โดยเลขานุการประจ าคณะฯ ผา่น
ระบบงานสารบรรณของคณะ เพื่อแจ้งผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งรับทราบและด าเนินการตามมติ 
 

ภายหลังการ
ประชุม 10 
วัน 

จัดท าหนังสือแจ้งมติที่
ประชุมต่อกรรมการ
คณะ 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

  

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

 -หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบมติที่ประชุม - - 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 

 6) จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม
ต้นฉบับ ไฟล์ข้อมูลรายงานการประชุม 
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 

ภายหลังการ
ประชุม 10 
วัน 

จัดเก็บรายงานการ
ประชุม และไฟล์ข้อมูล
รายงานการประชุม 
ฉบับสมบูรณ์ เข้าสู่
ระบบ 

เลขานุการ
ประจ าคณะฯ/
เจ้าหน้าท่ี 
 

  

     

A 

จบการท างาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบ/ด าเนินการ 

 

ด าเนินการแก้ไข/ไมแ่ก้ไข ตามมติที่
ประชุม 

 

พิจารณา 

พิจารณา 

แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

จัดเก็บต้นฉบับ/ไฟล์ข้อมลู
รายงานการประชุม  

 

แจ้งมติรายงานการประชุม 
(ฉบับรับรอง) 

 

ส่งเร่ืองผ่านงานสารบรรณของ
คณะฯ 

 



แก้ไข 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

แก้ไข 

งานที่ 3 งานการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

     

รองคณบดีด้าน
บริหาร/เจ้าหนา้ที่
นักวิเคราะห์
นโยบายฯ 
 

 1) จัดท าหนังสือขออนุมัติ
โครงการโครงการในรูปแบบ ง.8 
ตามกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลยั 
เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
โดยจัดท ารายละเอยีดโครงการ 
ก าหนดการ กจิกรรม และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
โดยเสนอผู้บังคับบัญชาคณะ 
ตามล าดับ 

 ก าหนดแผนงานให้
ชัดเจน  

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง/
เจ้าหน้าท่ี 

 ภายใน 1 วัน ก าหนดแผนการประชุม 
และประมาณการ 
งบประมาณให้ชัดเจน 
ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

รองคณบดดี้าน
บริหาร/ 
 

 - เสนอรองคณบดีด้านบริหาร 
พิจารณากลั่นกรองอนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม ในเบื้องต้น 
 
 

ภายใน 1 วัน  

 
คณบด ี
 

 - เสนอคณบดี พิจารณาลงนาม 
 
 
 
 

 

 
 
 

 2) จัดส่งหนังสือตามระบบงาน
สารบรรณ เพื่อขออนุมัติโครงการ
ต่อผู้บังคับบัญชามหาวิทยาลัย 
ตามล าลับ 
 

ภายใน 10 นาท ี มอบหมายงานสาร
บรรณจัดส่งโครงการ
ตามระบบ 

รองคณบดดี้าน
บริหาร/ 
 

 - เสนอ รองอธิการบด ีที่ก ากลับ
ดูแลตามกลยุทธ์หลัก ให้ความ
เห็นชอบการด าเนินงาน 
 
 

ภายใน 1 วัน ติดตามการอนุมตัิ
โครงการ 

 
คณบด ี
 

 - เสนออธกิารบด ีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
อนุมัติด าเนินงาน 
 
 

 

 
 
 

    

     

     

     

     

     

เร่ิมการท างาน 

จัดส่งหนังสือตาม 
ระบบงานสารบรรณ 

 

แผนงบงานพัฒนาที่ได้รับอนุมัติ 
 

เสนอโครงการขออนุมัติ 
 

 

A 

พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุม 

 
 

  
 
 
 

  

 
 
 

 3) ด าเนินงานโครงการที่ได้รับ
อนุมัติตามแผน โดย จัดส่ง
ต้นฉบับที่ได้รับอนุมัติต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 

  

  -จัดส่งกองคลัง ด าเนินการ
เบิกจ่ายการอนุมัต ิตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 จัดเตรียมเอกสารการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน 

  6) สิ้นสุดการด าเนินงาน “การ
เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
(งานพัฒนา)” 

  

A 

จบการท างาน 

จัดส่งกองคลัง  
 

ด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ตามแผน 

 



 ขั้นตอนที่ 2 การเบิกจ่าย  

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการ
ควบคุม 

     

เจ้าหน้าท่ี 
 
 

 
 
 

1) จัดท าหนังสือเสนอขออนุมัติไปราชการ 
เกี่ยวกบั สถานที่และประมาณการค่าใชจ้่าย และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

ภายใน 1 ชั่วโมง ก าหนดแผนการ
ประชุม และประมาณ
การ งบประมาณให้
ชัดเจน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

 
 
 

2) จัดท าบัญชีคุมยอดงบประมาณ และตัด
ยอดเงินการเบิกจา่ยตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ในระบบ ERP เพือ่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ 
 

ภายใน 15 นาท ี  

คณบด/ีรอง
คณบดดี้าน
บริหาร 
 

 -เสนอ รองคณบดีด้านบริหาร และคณบดี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  

  
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

 
 
 

3) จัดท าเอกสารสัญญายืมเงิน พร้อมแนบหนังสือ
ที่ได้รับอนุมัติ ต่อกองคลังเพื่อด าเนินการสั่ง
จ่ายเงินยืม 
 

ภายใน 15 นาท ี ประสานงานกับกอง
คลัง  

กองคลัง 
 
 

 
 
 

ส่งก่อนเดินทาง 3 วัน 

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 4) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ตามวันที่ก าหนด 
 

ตามระยะเวลาใน
ก าหนดการ 

 

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง / เจ้า
หน้าที 

 
 

5) จัดท าเอกสารเคลียร์เงิน และตรวจสอบ 
เอกสารรายงานการเงิน ประกอบด้วย 
-ใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  
-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-ใบเสร็จค่าเดินทาง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่า
เครื่องบิน พร้อม Folio และตัว๋เครื่องบิน 

ภายใน 2 ชั่วโมง ตรวจสอบเอกสารให้
เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่าย 

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง / 
เจ้าหน้าท่ี 

 6) จัดส่งเอกสารเคลียร์เงินต่อกองคลัง เพื่อล้าง
เงินยืม (กรณียืมเงิน) หรือตั้งเบิกเงิน (กรณีส ารอง
จ่าย)  

ภายใน 14 วันหลัง
การประชุม 

 

 
เจ้าหน้าท่ี 
 

 7) ตามตาม และจัดเก็บขอ้มูลสรุปผลรายงานผล ภายใน 14 วันหลัง
การประชุม 

 

 
 
 

 
 

9) สิ้นสุดการด าเนินงาน “การขออนุมัตเิบิกเงิน”   

จัดท าหนังสือเสนอขออนุมัต ิ

 

 

พิจารณา 

ตัดยอดเงินตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

      ไม่อนุมติั 

เร่ิมการท างาน 

ส่งกองคลัง 
 

ด าเนินประชุม 

 

จัดท า/ตรวจสอบ  
เอกสารการเบิกจ่าย 

 

ติดตาม / จัดเก็บข้อมูล 
 

จบการท างาน 

กองคลังด าเนินการสั่งจ่ายเงิน 

อนุมติั 

จัดท าสญัญายมืเงิน 


