แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow ข้อกาหนด
กรณีปรับปรุงทุกหมวดของข้อกาหนด
ลาดับ

ผังการปฏิบัติงาน

1

เริ่มต้น

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนและและตรวจสอบข้อมูล
ตามหมวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการเปลี่ยนแปลง

กองแผนและพัฒนา

5 วัน

เอกสารหมวดต่างๆ
ที่มีการแก้ไข/และ
ปรับปรุง

มีการกาหนดรูปแบบเพื่อปรับปรุง
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยตาม
หมวดต่าง ๆ

กองแผนและพัฒนา

3 วัน

แบบหมวดต่างๆ ของ
ข้อกาหนด

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของข้อมูลตาม
หมวดต่างๆ เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุง
1. เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว ให้ดาเนินการแก้ไข
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
2. จัดทาร่างปรับปรุงและแก้ไข
ข้อกาหนด พร้อมภาคผนวก
นาเสนอร่างข้อกาหนดต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยตามลาดับสายงาน
- กรณี มีการแก้ไข ให้นากลับไป
แก้ไขใหม่
- กรณี เห็นชอบ ให้ดาเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป
นาเสนอร่างข้อกาหนดต่อ
สภามหาวิทยาลัย
- กรณี มีการแก้ไข/มีข้อเสนอแนะ
ให้นากลับไปแก้ไขใหม่
- กรณี เห็นชอบ ให้ดาเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15 วัน

1. บันทึกข้อความ
2. แบบหมวดต่างๆ
ของข้อกาหนด

กองแผนและพัฒนา

20 วัน

1. ร่างข้อกาหนด
มหาวิทยาลัย ฉบับ
ปรังปรุง พ.ศ.........
2. เอกสารภาคผนวก

ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

15 วัน

ร่างข้อกาหนด

3

ข้อกาหนด
มหาวิทยาลัย
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ……

จัดทาข้อกาหนด
มหาวิทยาลัย
2
กาหนดแบบการจัดเก็บ
ตามหมวดต่าง ๆ
3
ประสานงานเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูล
4

ดาเนินการแก้ไขข้อกาหนดและ
จัดทาร่างข้อกาหนดที่มีการ
ปรับปรุงตามหมวด

5

แก้ไข

ผู้บริหาร
พิจารณา

6
สภาฯ
พิจารณา

1

เห็นชอบ

แก้ไข
เห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย

ลาดับ
7

ผังการปฏิบัติงาน
1

อว.พิจารณา

8

9

จัดทาและเข้ารูปเล่มของ
ข้อกาหนด

เสนอ อว.
เพื่อประทับตรา

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งข้อกาหนดมหาวิทยาลัย
ให้ กระทรวงฯ พิจารณา ภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติข้อกาหนด

สานักประสานและ
ส่งเสริมกิจกรรม
อุดมศึกษา

ไม่ระบุ

1. ข้อกาหนด
มหาวิทยาลัย
2. สาระภาคผนวก
3. รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

เมื่อกระทรวงพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว จัดทารูปเล่ม

กองแผนและพัฒนา/
กองพัสดุ

7 วัน

1. ข้อกาหนด
มหาวิทยาลัย
2. สาระภาคผนวก

จัดทาหนังสือและส่งข้อกาหนด
ฉบับปรับปรุง พร้อมภาคผนวก
3 ชุด ให้กับ อว. เพื่อประทับตรา

กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

30 วัน

1. หนังสือ
2. ข้อกาหนดและ
ภาคผนวกของ
มหาวิทยาลัย

กรณีปรับปรุงในบางหมวดของข้อกาหนด
ลาดับ

ผังการปฏิบัติงาน

1

เริ่มต้น

ปรับปรุงข้อกาหนดตาม
หมวดต่างๆ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไข
2
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขตาม
หมวดต่างๆ ของข้อกาหนด

3

จัดทาข้อกาหนดหมวดต่างๆ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อม
ภาคผนวก

4
บริหารของ
สภาฯ/สภาฯ

กลั่นกรอง/
เห็นชอบ

5
อว.
พิจารณา

เห็นชอบ

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

กรณีมีการปรับปรุงหรือแก้ไขของ
หมวดต่างๆ ของข้อกาหนด
ให้ดาเนินการปรับแก้เป็นครั้งๆ ไป

กองแผนและพัฒนา

ตลอดปี ระเบียบ/ประกาศ
การศึกษา ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหมวดต่างๆ ของ
ข้อกาหนดมหาวิทยาลัย
1) หลักสูตร / การปรับปรุง
หลักสูตร
2) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุงและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
3) ระเบียบ / ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1. รายละเอียดข้อกาหนดของ
หมวดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
2. รวบรวมเอกสารภาคผนวกที่
เกี่ยวข้อง

ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (สพว./
กองแผนและพัฒนา/
สทป./สพน./
คณะวิชา)

จัดทายกร่างข้อกาหนดหมวดต่างๆ
ที่มีการแก้ไข พร้อมนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารของสภาและ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

กองแผนและพัฒนา

นาส่งรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองแผนและพัฒนา

ตลอดปี 1. หลักสูตร
การศึกษา 2. ระเบียบ/ประกาศ
ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง
ตลอดปี 1. หมวดต่างๆ ที่มี
การศึกษา การเปลี่ยนแปลง
2. ภาคผนวก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เช่น ระเบียบ/
ประกาศ/ข้อบังคับ/
คาสั่ง
ตลอดปี 1. หมวดต่างๆ ที่มี
การศึกษา การเปลี่ยนแปลง
2. ภาคผนวก เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ระเบียบ/ประกาศ/
ข้อบังคับ/คาสั่ง
ตลอดปี 1. ข้อกาหนดหมวด
การศึกษา ต่างๆ พร้อม
ภาคผนวก
2. รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
3. หนังสือนาส่ง

กองแผนและพัฒนา

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

