
โครงสร้างรายการงานโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
Work Breakdown Structure : WBS 

โครงการ: การประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
                     (ประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน) 
โครงการย่อย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันด าเนินการ งบประมาณ KPI 

โครงการย่อยท่ี 1  
การท าหนังสือเชิญประชุม 

กิจกรรมที่ 1  ลงทะเบียนการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์ 

พัชราภรณ์ 

ภายในวันที่ 5 
ของทุกเดือน 

 

จัดท าร่างวาระการ
ประชุมและส่ง

หนังสือเชิญประชุม 
ได้ทันตามก าหนด  

ไม่เกินวันที่ 5 ของทุก
เดือน 

กิจกรรมที่ 2  สร้าง QR code ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพ่ือ
แนบในหนังสือเชิญประชุม 

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 3  สอบถามหัวข้อวาระประชุมที่จะน าเสนอในที่ประชุมของ
แต่ละหน่วยงาน เพ่ือจัดท าร่างวาระประชุมประกอบการ
แนบหนังสือเชิญประชุม 

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 4  - จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะ 

 - เสนอหนังสือเชิญประชุมให้เลขานุการคณะลงนามเชิญ
ประชุม 

 - ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะ ผู้ช่วยคณบดี และธุรการภาค/ศูนย์ ทางระบบ e-
document และโปรแกรม line 

 

พัชราภรณ์  

  

  

โครงการย่อยท่ี 2  
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย โดยแนบส าเนา
หนังสือเชิญประชุม 

พัชราภรณ์ 
หลังจากส่ง
หนังสือเชิญ

ประชุม 1-2 วัน 

  

 กิจกรรมที่ 2 จัดท าใบลงทะเบียนส าหรับลงนามเข้าร่วมประชุม  พัชราภรณ์   

 กิจกรรมที่ 3  จัดท าใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุม  พัชราภรณ์ 8,450 บาท 

 กิจกรรมที่ 4 สั่งอาหารและอาหารว่างส าหรับเลี้ยงประชุม   พัชราภรณ์/ 
นารินทร์/
นันทนา 

 

ก่อนวันประชุม 
1 วัน 

3,550 บาท  



โครงการย่อย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันด าเนินการ งบประมาณ KPI 

โครงการย่อยท่ี 3  
เตรียมวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุม 
  

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและรวบรวมวาระประชุมจากหน่วยงานต่างๆ พัชราภรณ์ 

แล้วเสร็จก่อน
วันประชุม 1-2 

วัน 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในก าหนด

ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 2 จัดพิมพ์วาระประชุมลงในเอกสาร word พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 3   จัดพิมพ์สรุปวาระประชุมแต่ละหัวข้อลงในเอกสาร word พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 4  สร้างการประชุมโดยกรอกรายละเอียดในเพ่ิมการประชุม 
คลิกก าหนดให้เป็นการประชุมปัจจุบัน   

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 5  แปลง file เอกสารประกอบการประชุมทุก file เป็น pdf 
แล้ว upload file ขึ้นระบบ e-meeting 

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 6  copy ชื่อ file เอกสารประกอบการประชุมจากระบบ e-
meeting มาใส่เป็น link ในวาระประชุมเรื่องนั้นๆ จากนั้น 
save file แล้วแปลง file เป็น pdf   

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 7  upload file สรุปวาระประชุมลงบนระบบ e-meeting  พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 8  สร้างวาระการประชุมในหัวข้อการจัดการการประชุม บน
ระบบ e-meeting  

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 9 copy ชื่อ file เอกสารประกอบการประชุม ในหัวข้อ 
upload file มาแนบเป็น link ในหัวข้อนั้นๆ 

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 10  หลังจากแนบ link ในหัวข้อต่างๆ เสร็จ ให้เช็คความ
เรียบร้อยในหัวข้อวาระการประชุมบนระบบ e-meeting   
ทุกครั้ง ว่าสามารถเปิด file ได้หรือไม่ 

 

พัชราภรณ์  

โครงการย่อยท่ี 4 
การจัดการประชุม 

กิจกรรมที่ 1  จัดห้องประชุม น าป้ายชื่อกรรมการแต่ละท่านวางใน
ต าแหน่งที่นั่ง 

พัชราภรณ์ 

1 วัน 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย ภายใน 

1 วัน 

กิจกรรมที่ 2  รับลงทะเบียน พร้อมแจกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้แก่
กรรมการแต่ละท่าน 

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 3  เมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงเริ่มการประชุม 

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 4  ด าเนินการประชุมโดยคลิกวาระการประชุมตามท่ีประธาน
น าเสนอ พร้อมทั้งจดการประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม 

พัชราภรณ์  



โครงการย่อย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันด าเนินการ งบประมาณ KPI 

กิจกรรมที่ 5  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เก็บป้ายชื่อทุกอัน และตรวจสอบ
ความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องประชุม 

พัชราภรณ์  

โครงการย่อยท่ี 5 
เบิก-จ่ายเงินยืมทดลอง 

กิจกรรมที่ 1  น าใบเสร็จรับเงิน และจ านวนเงินเหลือทั้งหมดมาค านวณ
ค่าใช้จ่าย 

พัชราภรณ์ 

ภายหลังการ
ประชุม 1-2 วัน 

 

เคลียร์เงินยืมคณะ
ภายหลังการประชุม 
ภายใน 1-2 วัน ได้
ทันตามก าหนดเวลา 

กิจกรรมที่ 2  เคลียร์ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยประชุม โดย
ประทับตรายาง “จ่ายเงินทดรองแล้ว” และ “ขอรับรองว่า
เป็นใบส าคัญท่ีถูกต้อง” พร้อมเซ็นชื่อก ากับทุกช่อง ลงใน
ใบส าคัญรับเงินทุกใบ  

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 3  น าใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยประชุมไปถ่ายเอกสาร 1 
ชุด พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบ 

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 4  เคลียร์ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารและค่าอาหารว่าง โดย
ประทับตรายาง “จ่ายเงินทดรองแล้ว” และ “ขอรับรองว่า
เป็นใบส าคัญท่ีถูกต้อง” พร้อมเซ็นชื่อก ากับทุกช่อง ลงใน
ใบเสร็จรับเงินทุกใบ 

พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 5  น าใบเสร็จรับเงินค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ไปถ่าย
เอกสาร 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบ 

พัชราภรณ์  

 กิจกรรมที่ 6  น าหนังสือเชิญประธาน หนังสือเชิญประชุม หนังสือวาระ
การประชุม ไปถ่ายเอกสารจ านวน 3 ชุด เซ็นรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกใบ แล้วน าไปแนบหลังใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ย
ประชุม และใบเสร็จรับเงินค่าอาหารและค่าอาหารว่าง  
ทุกชุด 

พัชราภรณ์ 

ภายหลังการ
ประชุม 1-2 วัน 

 

เคลียร์เงินยืมคณะ
ภายหลังการประชุม 
ภายใน 1-2 วัน ได้
ทันตามก าหนดเวลา 

กิจกรรมที่ 7  เขียนใบคืนเงินยืมทดลองจ่าย โดยแนบเอกสารทุกชุด 
พร้อมเงินทอนที่เหลือ ส่งคืนการเงิน 

พัชราภรณ์  

โครงการย่อยท่ี 6 
จัดท ามติที่ประชุม 

กิจกรรมที่ 1  สรุปมติที่ประชุม   พัชราภรณ์ แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วัน
หลังวันประชุม 
ส าหรับมติด่วน

 ด าเนินการสรุปมติที่
ประชุมและส่งให้

หน่วยงานที่เกี่ยวกับ 
ทันตามก าหนดเวลา 

กิจกรรมที่ 2  ส่งให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 3  เสนอเลขานุการคณะลงนามก่อนเสนอคณบดีต่อไป พัชราภรณ์  

กิจกรรมที่ 4  เสนอคณบดีลงนามสั่งการ พัชราภรณ์  



โครงการย่อย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันด าเนินการ งบประมาณ KPI 

กิจกรรมที่ 5  ส่งหนังสือมติที่ประชุมกรรมการคณะฯ ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

พัชราภรณ์ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 วัน 
หลังวันประชุม 

 

โครงการย่อยท่ี 7 
จัดท ารายงานการประชุม 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าสรุปรายงานการประชุมทั้งหมด เสนอเลขานุการ
คณะตรวจสอบ และลงนามผู้จดการประชุม  

พัชราภรณ์ แล้วเสร็จก่อน
การประชุมครั้ง
ถัดไป อย่างช้า 
1 อาทิตย์ 

 ด าเนินการจัดท า
รายงานการประชุม 
แล้วเสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา 
กิจกรรมที่ 2  เสนอรายงานประชุมให้แก่คณบดีลงนามผู้ตรวจรายงาน

การประชุม 
พัชราภรณ์  

 


