ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมในรายวิชา
คณะวิทยาการสื่อสาร
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง/
แบบฟอร์ม

ภาระงานก่อนดาเนินโครงการ
1.เขียนโครงการ/รูปแบบหรือวิธี
ดาเนินงาน/กาหนดการกิจกรรม

อาจารย์ผู้สอน แบบฟอร์ม
ประจารายวิชา โครงการ

2.สรุปข้อมูลโครงการในแต่ละภาค
การศึกษา เพื่อนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณโครงการ

เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ
พิจารณา
งบประมาณ

3.แจ้งผลการพิจารณางบประมาณ
โครงการ

เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อความ

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง

1) การระบุวิธีการดาเนินงาน/รูปแบบการจัด
กิ จ กรรม จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ตั้งงบประมาณดาเนินงาน
2) คณะฯ กาหนดให้เสนอโครงการมาพร้อม
กั บ มคอ.3 ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา
ส าหรั บ บางรายวิ ช าที่ จ าเป็ น ต้ อ งพบ
นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การคิ ด กิจ กรรม ขอให้เ สนอโครงการให้
คณะฯ ภายใน 3 สัปดาห์แรกของการเปิด
ภาคการศึกษา
3) คณะฯ กาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรม
โดยก าหนด 1 รายวิ ช า 1 โครงการ ซึ่ ง
อาจจะประกอบด้ ว ยหลายกิจ กรรมย่ อ ย
และสามารถบู รณาการกิจ กรรมร่ว มต่ า ง
รายวิชาต่างหลักสูตรได้
1) กาหนดเวลาการพิจารณางบประมาณ
ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการเปิดภาค
การศึกษา
2) การพิจารณางบประมาณจะพิจารณาความ
เหมาะสมจากวิธีการดาเนินงาน/รูปแบบ
การดาเนินกิจกรรม ทั้งนี้ การพิจารณา
โครงการ จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่
ส่งตามเวลาที่กาหนด
3) สาหรับโครงการทีส่ ่งหลังจากเวลาที่
กาหนด คณะฯ จะพิจารณาในกรณีที่
จาเป็นจริงๆ และเกิดประโยชน์แก่
นักศึกษามากที่สดุ
1) กาหนดแจ้งผลการพิจารณาภายในสัปดาห์
เดียวกันกับการพิจารณางบประมาณ
2) กรณีที่มีการปรับแก้งบประมาณ แต่
เจ้าของโครงการมีเหตุผลที่จะชีแ้ จง
เพิ่มเติม ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
1

ขั้นตอนการดาเนินงาน

4.ขออนุมัติจัดโครงการและขอ
อนุมัติใช้เงินภาพรวมของ
โครงการทั้งหมดในแต่ละภาค
การศึกษา

ผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่

เอกสารอ้างอิง/
แบบฟอร์ม

บันทึกข้อความ

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง
วิชาการในเบื้องต้น เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการต่อไป โดยขอให้แจ้งผล
กลับมาภายใน 2 วันหลังจากทีไ่ ด้รับผล
การพิจารณาโครงการ
การขออนุมัติโครงการ จะรวบรวมโครงการ
ที่กาหนดระยะเวลาดาเนินงานที่ใกล้เคียงกัน

5. ขออนุมัติยืมเงินในแต่ละ
โครงการ
6.การประสานงานข้อมูลโครงการ
6.1 โครงการที่จัดอบรม/สัมมนา/
บรรยายพิเศษ
6.1.1 การติดต่อ/ทาบทาม
วิทยากร

อาจารย์ผู้สอน ระบบการเงิน

ต้องขออนุมัติใช้เงินก่อนดาเนินโครงการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ

-

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ติดต่อ
วิทยากรด้วยตนเอง

6.1.2 แจ้งข้อมูลชื่อวิทยากร
ตาแหน่ง สังกัด หัวข้อการบรรยาย
รวมทั้งกาหนดการเดินทางและ
ที่พัก (ถ้ามี)
6.1.3 จัดทาหนังสือเชิญ
วิทยากรไปยังต้นสังกัด
6.1.4 ประสานงานการขอใช้
รถรับ-ส่งวิทยากร และติดต่อทีพ่ ัก
(กรณีที่เชิญวิทยากรจากส่วนกลาง)
6.1.5 การรับรองวิทยากร

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แบบให้ข้อมูล
ประกอบ
โครงการ

ควรให้ข้อมูลก่อนการดาเนินโครงการล่วงหน้า
ภายใน 2 สัปดาห์ (เผื่อเวลาในการ
ประสานงานการขอใช้รถกับทางวิทยาเขต)

เจ้าหน้าที่

-

ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันหลังจาก
ได้รับข้อมูลจากผู้รบั ผิดชอบโครงการ

เจ้าหน้าที่

ระบบงาน
ยานยนต์

6.2 โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่/การจัดกิจกรรม
ภายในคณะหรือวิทยาเขต
6.2.1 แจ้งข้อมูลรายละเอียด
ของโครงการที่จะดาเนินงาน เช่น
สถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรม

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

การรับรองวิทยากร เช่น การไปรับ-ส่งวิทยากร
การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แบบให้ข้อมูล
ประกอบ
โครงการ

สิ่งที่จะต้องดาเนินการ กรณีจัดกิจกรรม
นอกสถานที่
1) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ดแู ลสถานที่
2) ตรวจสอบช่วงระยะเวลาที่จะเข้าจัดกิจกรรม
กับผู้ดูแลสถานที่
3) ชื่อหัวหน้าหน่วยงานที่จะต้องทาหนังสือขอ
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ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง/
แบบฟอร์ม

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง
ใช้สถานที่

6.2.2 ประสานงานการขอใช้
สถานที่และจัดทาเอกสารการขอใช้
6.2.3 จัดทาการขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ (กรณีไปต่าง
พื้นที่)

เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อความ

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระบบขออนุมัติ
เดินทางไป
ราชการ

1) กรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะฯ ต้องพิมพ์
รายชื่อผู้ที่จะร่วมเดินทางโดยจัดทาเป็น
เอกสารแนบด้วย
2) ควรดาเนินการขออนุมัติในระบบก่อนการ
เดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

6.3 โครงการที่มอบหมายให้
นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการหรือ
ลงพื้นที่
6.3.1 แจ้งข้อมูลรายละเอียด
ของโครงการที่จะดาเนินงาน เช่น
สถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรม

6.3.2 จัดทาหนังสือติดต่อ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6.3.3 การขอใช้วัสดุของคณะ
ประกอบการจัดกิจกรรม
7. การประสานงานเรื่องอาหารที่
จัดเลี้ยงในกิจกรรม (ถ้ามี)
9. การบันทึกภาพกิจกรรม

อาจารย์ผู้สอน แบบให้ข้อมูล
ประกอบ
หรือ
โครงการ
นักศึกษา

เจ้าหน้าที่

หนังสือราชการ

นักศึกษา

แบบขอยืม
อุปกรณ์

อาจารย์/
เจ้าหน้าที่
(ตามกรณี)
นักศึกษา
ในรายวิชา

10. การจัดซื้อวัสดุโครงการ
10.1 จัดทารายละเอียดวัสดุที่ อาจารย์ผู้สอน แบบรายการ
ต้องการจัดซื้อ พร้อมระบุจานวน
จัดซื้อวัสดุ
ราคา
10.2 บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่
จัดหาวัสดุ เพื่อขออนุมัติจากคณบดี

1) ควรกาหนดให้นักศึกษามาติดต่อ
ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
ก่อนจัดโครงการ
2) นักศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการให้
รายละเอียดข้อมูล เพื่อความรวดเร็วในการ
ติดต่อประสานงาน

1) ต้องแจ้งความประสงค์ในการขอยืม
อุปกรณ์ล่วงหน้าภายใน 2 วัน ก่อนการ
จัดโครงการ
ควรกาหนดข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับรายการ
อาหาร จานวน รูปแบบการจัดอาหาร เวลาใน
การจัดส่งอาหาร
ใช้ประกอบการสรุปผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรายงานผล
การดาเนินงานของคณะฯ (SAR)
ข้อมูลรายละเอียดวัสดุสามารถสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่พสั ดุคณะฯ
ต้องจัดทาก่อนการจัดซื้อวัสดุกอ่ นการดาเนิน
กิจกรรมอย่างน้อย 2 วัน
3

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง/
ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง
ผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์ม
10.3 ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
เจ้าหน้าที่พสั ดุ/
1) ต้องดาเนินการจัดซื้อให้เสร็จสิ้นไม่น้อย
อาจารย์ผู้สอน
กว่า 3 วันทาการ
2) การจัดซื้อจะต้องเป็นไปตามรายการและ
ภายในวงเงินที่ขออนุมัติเท่านัน้
11. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน
เจ้าหน้าที่
1) จัดทาสรุปรายการเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
ทางการเงินที่ต้องใช้ในกิจกรรม
ให้ชัดเจน และแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ
ด้วย
เช่น ใบสาคัญรับเงิน หลักฐาน
2) ระบุหรือทาเครื่องหมายจุดสาคัญที่ให้
การเบิกค่าเดินทางไปราชการ
ผู้เกี่ยวข้องลงชื่อ
3) ผู้รับผิดชอบโครงการเก็บรวบรวมหลักฐาน
ให้ครบถ้วน และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ
ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต่อไป
หลังการดาเนินโครงการ
12. เบิกค่าเดินทางไปราชการ
อาจารย์
ระบบการ
เดินทางไป
(กรณีที่เดินทางไปต่างพืน้ ที่)
ราชการ
13. รวบรวมเอกสาร/หลักฐานทาง
เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อความ 1) ควรดาเนินการเบิกจ่ายโครงการให้แล้วเสร็จ
การเงินจากผู้รับผิดชอบ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังสิ้นสุดกิจกรรม
โครงการ และดาเนินการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายโครงการ
14. ตรวจสอบความถูกต้องของการ
เจ้าหน้าที่ การเงินคณะ
เบิกจ่าย
15. นาคืนเงินที่เหลือ (ถ้ามี) จาก
อาจารย์
เจ้าหน้าที่ผปู้ ระสานงานจะแจ้งให้ทราบหลัง
การจัดโครงการ
การจัดทาการเบิกจ่ายแล้ว
16. บันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
เจ้าหน้าที่ กิจกรรมของนักศึกษาใน
ระบบทรานสคริปกิจกรรม
17. สรุปผลข้อมูลการจัดกิจกรรม/
อาจารย์
แบบสรุปผลการ 1) จัดส่งแบบสรุปผลมาพร้อมหลักฐานการ
ผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรม
เบิกจ่ายโครงการ
การประเมินผลโครงการ
โครงการ
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