
การขออนุมัติจัดโครงการ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิการทํางาน วิธีการ เอกสารท่ีเกี่ยวของ ระยะเวลา 

หัวหนาโครงการ  ขออนุมัติจัดทํา

โครงการ (ตรวจสอบ

ความถูกตองของ

ระเบียบขอบังคับ 

เชน คาตอบแทน

คาอาหาร คาน้ํามัน

เชื้อเพลิง) 

- บันทึกขอความขออนุมัติจัดทํา

โครงการ (ระบุแหลง

งบประมาณ ถามี) 

- ขอเสนอโครงการ เพ่ือให

คณบดีอนุมัติ 

- กําหนดการโครงการ 

- รายการพัสดุ (ประกอบดวย

ตารางแสดงรายการและจํานวน

พัสด)ุ 

ควร

ดําเนินการ

กอนถึงวัน

จัด

โครงการ

เปนเวลา ๑ 

เดือน 

เจาหนาท่ีคณะ  เสนอเรื่อง - บันทึกขอความขออนุมัติจัดทํา

โครงการ  

- ขอเสนอโครงการ 

- กําหนดการโครงการ 

- รายการพัสดุ 

 

รองคณบดี  พิจารณาเสนอ

ความเห็นตอคณบดี 

- บันทึกขอความขออนุมัติจัดทํา

โครงการ  

- ขอเสนอโครงการ 

- กําหนดการโครงการ 

- รายการพัสดุ 

 

คณบดี  พิจารณาอนุมัติ - บันทึกขอความขออนุมัติจัดทํา

โครงการ ซ่ึงผานการเสนอ

ความเห็นจากรองคณบดี 

- ขอเสนอโครงการ เพ่ือให

คณบดีอนุมัติ 

- กําหนดการโครงการ 

- รายการพัสดุ 

 

เจาหนาท่ีคณะ 

 

 

 

 

 สงคืนเรื่องท่ีคณบดี

อนุมัติ 

- บันทึกขอความขออนุมัติจัดทํา 

ท่ีคณบดีลงนามอนุมัติแลว 

- ขอเสนอโครงการท่ีคณบดีลง

นามแลว 

- กําหนดการโครงการ 

- รายการพัสดุ 

 

 

ขออนุมัติจัดทํา

โครงการ 

เสนอเร่ืองตอคณบดี 

พิจารณาอนุมัติ 

สงคืนเร่ืองตออาจารย 

เสนอความเห็น 



ผูรับผิดชอบ แผนภูมิการทํางาน วิธีการ เอกสารท่ีเกี่ยวของ ระยะเวลา 

 

หัวหนาโครงการ 

  

รับเรื่องคืนจากงาน

สารบรรณ เพ่ือ

ดําเนินการตอไป 

 

- บันทึกขอความขออนุมัติจัดทํา 

ท่ีคณบดีลงนามอนุมัติแลว 

- ขอเสนอโครงการท่ีคณบดีลง

นามแลว 

- กําหนดการโครงการ 

- รายการพัสดุ 

 

 

อาจารยท่ีปรึกษา

โครงการ 

และ 

เจาหนาท่ีการเงิน 

 จัดทําสัญญายืมเงิน 

และเอกสารอ่ืนท่ี

เก่ียวของ (โดยท่ัวไป

จะไดรับเงินยืม ๓ วัน

กอนกําหนดจัด

โครงการ และ

อาจารยท่ีสามารถทํา

สัญญายืมเงินไดตอง

ไมมียอดเงินยืมคง

คาง) 

 

- บันทึกขอความขออนุมัติจัดทํา

โครงการ ท่ีคณบดีลงนามอนุมัติ

แลว พรอมสําเนา ๑ ชุด 

- ขอเสนอโครงการ ท่ีคณบดีลง

นามแลว พรอมสําเนา ๑ ชุด 

- กําหนดการโครงการ 

- รายการพัสดุ 

- สําเนาหนาบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง (สําหรับกรณีท่ียอดเงิน

โครงการเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) 

 

ควร

ดําเนินการ

กอนถึงวัน

จัด

โครงการ

เปนเวลา 

๑๐ วัน 

หัวหนาโครงการและ 

เจาหนาท่ีงานพัสดุ 

 ย่ืนใบเสร็จรายการ

พัสดุท่ีไดจัดซ้ือ 

(หากมีการซ้ือจาก

รานเดียวกัน ตั้งแต 

๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

ใหขอใบเสนอราคา

กอนทําการจัดซ้ือ 

และหามซ้ือครุภัณฑ) 

- บันทึกขอความขออนุมัติจัดทํา

โครงการ ท่ีคณบดีลงนามอนุมัติ

แลว พรอมสําเนา ๑ ชุด 

- ขอเสนอโครงการ ท่ีคณบดีลง

นามแลว พรอมสําเนา ๑ ชุด 

- กําหนดการโครงการ 

- รายการพัสดุ 

- ใบเสนอราคา (ถามี) 

 

ซ้ือพัสดุ

และยื่น

ใบเสร็จให

เสร็จสิ้น

กอนวันจัด

โครงการ 

หัวหนาโครงการ  - ดําเนินโครงการ 

- เริ่มดําเนินการใช

คืนเงินยืม 

 

 

 

- ใบลงนามผูรวมโครงการ 

- หนังสือเชิญวิทยากร (ถามี) 

- ใบเสร็จคาใชจาย 

 

 

 

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

ดําเนินโครงการ 

ทําสัญญายืมเงิน 

รับเอกสารที่อนุมัติ 

และดําเนินการตอ 



ผูรับผิดชอบ แผนภูมิการทํางาน วิธีการ เอกสารท่ีเกี่ยวของ ระยะเวลา 

อาจารยท่ีปรึกษา

โครงการ 

และ 

เจาหนาท่ีการเงิน 

 สงใชเงินยืม - สําเนาบันทึกขอความขอ

อนุมัติจัดทําโครงการ ท่ีคณบดี

ลงนามอนุมัติแลว  

- สําเนาขอเสนอโครงการ ท่ี

คณบดีลงนามแลว  

- ใบเสร็จคาใชจาย 

- สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร 

(ถามี) 

- ใบลงนามผูรวมโครงการ 

- บันทึกขอความชี้แจงเหตุผล

กรณีคืนเงินเกิน ๑๐% 

 

 

ภายใน ๗ 

วัน หลัง

เสร็จสิ้น

โครงการ 

หัวหนาโครงการ  สงผลการดําเนิน

โครงการใหคณบดี

ทราบ 

- บันทึกขอความขอรายงานผล

การดําเนินโครงการ 

- รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการ ๑ เลม CD ๑ แผน 

และสรุปโครงการ ๑-๒ หนา 

ภายใน ๑๕ 

วัน หลัง

เสร็จสิ้น

โครงการ 

หัวหนาโครงการ  สงผลการดําเนิน

โครงการ สําหรับ

ไดรับงบประมาณ

จากคาบํารุงกิจการ

นิสิต 

- รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการ ๓ เลม (ใหสโมสรนิสิต,  

เจาหนาท่ีการเงิน, เจาหนาท่ี

กิจการนิสิต)  

ภายใน ๑๕ 

วัน หลัง

เสร็จสิ้น

โครงการ 

 

 

 

 

 

เสนอรายงานผลโครงการ 

ตอคณบดี 

ใชคืนเงินยืม 

ยื่นรายงานผลโครงการ 


