บันทึกขอความ

หมายเลขอางอิง : ________________________

สวนราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่
วันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. .......................
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการ ขออนุมัติงบประมาณโครงการ และขออนุญาตเดินทางไปราชการ
เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
1. ชื่อโครงการ ........................................................................................................................................................
ประเภทโครงการ  ในรายวิชา  นอกรายวิชา  แขงขัน
รหัสวิชา ................................ ชื่อวิชา ...........................................................................
ภาคการศึกษา
 ภาคตน  ภาคปลาย  ภาคฤดูรอน ปการศึกษา ...............................
สําหรับนักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
สาขาวิชา / หลักสูตร ............................................................................................. ชั้นปที่ ..............................
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
1) ............................................................................... 2) ...............................................................................
3) ............................................................................... 4) ...............................................................................
3. วัน-เดือน-ป ที่ดําเนินงาน ...................................................................................................................................
4. สถานที่ดําเนินงาน ..............................................................................................................................................
5. จํานวนผูเขารวมโครงการ ...................................................................................................................................
6. กําหนดการ / รายชื่อนักศึกษา (โปรดแนบเอกสาร)
7. รายชื่อผูเดินทางไปราชการ ในวันและเวลาดังกลาวขางตน
1) ............................................................................... 2) ...............................................................................
3) ............................................................................... 4) ...............................................................................
5) ............................................................................... 6) ...............................................................................
8. วัตถุประสงค
1) ......................................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................................
3) ......................................................................................................................................................................
9. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ
 กลยุทธ 1.2 พัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม
 กลยุทธ 1.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเปนประชาคมอาเซียนและสงเสริมประสบการณในตางประเทศ
 กลยุทธ 1.5 การพัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา
 กลยุทธ 3.3 พัฒนาความสัมพันธระหวางชุมชนทองถิ่น องคกรธุรกิจในทองถิ่น เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการบริการ
วิชาการของสังคม
 กลยุทธ 4.1 พัฒนาและสนับสนุนงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและเผยแพรภูมิปญญาของทองถิ่นโดยนักศึกษาและชุมชนมีสวนรวม

10. งบประมาณที่ใชรวมจํานวน .................................................................................................................... บาท
10.1 คาตอบแทนวิทยากร ....................................................................................................................... บาท
10.2 คาใชสอย รวม .............................................................................................................................. บาท
10.2.1 คาที่พัก(เดี่ยว) .............. หอง x ................. คืน x ................ บาท = ............................ บาท
คาที่พัก(คู) .............. หอง x ................. คืน x ................ บาท = ............................ บาท
10.2.2 คาอาหาร .................. คน x .................. มื้อ x .................. บาท = ........................... บาท
10.2.3 คาอาหารวาง .................. คน x .................. มื้อ x .................. บาท = ......................... บาท
10.2.4 คาเบี้ยเลี้ยง .................. คน x .................. วัน x .................. บาท = ............................ บาท
10.2.5 คาจางเหมา
- คาจางเหมาบริการ(เชา) รถตู ............ คัน x ........... วัน x ........... บาท = ................ บาท
- คาจางเหมาบริการ(เชา) รถบัส ............ คัน x ........... วัน x ........... บาท = .............. บาท
- คาจางเหมาบริการ(เชา) อื่นๆ ......................................................................................................
10.2.6 อื่นๆ ..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ: โปรดดําเนินการตามเอกสารแนบ
10.3 คาวัสดุ รวม .................................................................................................................................... บาท
10.3.1 คาน้ํามันเชื้อเพลิง (กรณีรถภายใน) = .................................................................................. บาท
10.3.2 คาวัสดุ – อุปกรณ (โปรดระบุ) = ......................................................................................... บาท
10.3.3 อื่นๆ ..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ: ไมอนุมัติคาของที่ระลึก คาบํารุงสถานที่ คาอาหารและคาที่พักของนักศึกษา ยกเวนกรณีนักศึกษา
แขงขันภายนอกหรือตัวแทนคณะ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ ............................................
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน ................................ คน
ผูเสนอโครงการ ................................................................................... วัน-เดือน-ป ...........................................
เรียน คณบดี
อนุมัติ
1
2
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง)
หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตรบัณฑิต
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ
1.
อาจารยดํ าเนิ นการยืมเงิน ทดรองจายโครงการ (ยกเวนคาจางเหมา-เชารถ) โดยคุณณัฐวิ ชช เปน ผู
อํานวยความสะดวกในการจองและจัดทําเอกสาร
ทั้งนี้ขอความรวมมืออาจารยในการเซ็นตเอกสารที่เกี่ยวของกับการจางเหมา โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ผูขอใชยานพาหนะกรอกแบบฟอรมขอใชยานพาหนะใหครบถวน พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
1.2 ผูขอใชยานพาหนะสงใบขอใชยานพาหนะใหคุณณัฐวิชชตรวจสอบ และจัดสงตอใหเจาหนาที่ฝาย
ยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขต ฯ ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
ก). กรณีขอใชยานพาหนะที่เปนรถราชการ (อาจารยผูรับผิดชอบโครงการประสานงานกับเจาหนาที่
ฝายยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขต ฯ กอน เพื่อตรวจสอบวารถติดราชการหรือไม)
ข). กรณีไมสามารถจัดรถราชการใหได (ตองการเชายานพาหนะ)
1.3 คุณณัฐวิชชจัดทําเอกสาร ใบสืบ-เสนอราคา เอกสารขอตกลงการเชายานพาหนะ ใบสําคัญรับเงิน
และใบสงมอบงาน เพื่อใหอาจารยที่เกี่ยวของ และผูใหเชายานพาหนะลงนาม
ทั้งนี้อาจารยผูรับผิดชอบโครงการเปนผูเสนอชื่อคณะกรรมการจางเหมา (เชา) แกคุณณัฐวิชช
1.4 คุณณัฐวิชชติดตอเชายานพาหนะ
1.5 เดินทางไปราชการ
1.6 คุณณัฐวิชชจัดสงเอกสารทั้งหมด (ใบสืบ-เสนอราคา เอกสารขอตกลงการเชายานพาหนะ ใบสําคัญ
รับเงิน และใบสงมอบงาน) ใหกับเจาหนาที่งานพัสดุ ดําเนินการ
1.7 ดําเนินการจัดทําการเบิกจายในระบบ MIS และดําเนินการสงขออนุมัติคณบดี/ผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติจายเงิน
1.8 สงงานคลังหักงบประมาณ
1.9 สงงานคลังจัดทําเช็ค และแจงเจาหนี้รับเช็ค จากนั้นเจาหนี้รับเช็ค พรอมลงนามในใบสําคัญรับเงิน
2.

ทั้งนี้หากอาจารยไมตองการใชการจางเหมา (ตามราคาที่มีอยู) อาจารยสามารถดําเนินการหาผูรับจาง
เหมาและใหคุณณัฐวิชชอํานวยความสะดวก โดยอาจารยเปนผูเสนอชื่อคณะกรรมการจัดจาง ตรวจรับ
และสงมอบงาน ทั้งนี้ ขอใหเปนไปตามเงื่อนไขเดียวกัน ประกอบดวย
ก). ราคาจางเหมาถูกกวาราคาที่มีอยู และ
ข). การชําระเงินจะทําได 30-45 วันหลังสิ้นสุดโครงการ (30 day credit terms)

แนวทางในการดําเนินงานโครงการและชองทางการเดินเอกสาร
1. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ เขียนใบโครงการ(Exc.)
2. ยื่นเอกสาร ใบโครงการ (Exc.1) แกคุณณัฐวิชช กอนจัดโครงการอยางนอย 1 เดือน
3. คุณณัฐวิชช ตรวจสอบความถูกตอง และนําสงเอกสารแกหัวหนาสาขาวิชาฯ / ประธานหลักสูตรบัณฑิต
4. หัวหนาสาขาวิชาฯ / ประธานหลักสูตรบัณฑิต ตรวจสอบและเซ็นตเอกสาร โครงการ 1
5. เอกสารใบโครงการ (Exc.1) รวบรวมนําสงคุณณัฐวิชช เพื่อเสนออนุมัติแกคณบดี
6. เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติ 2 คุณณัฐวิชช ดําเนินการแจงอาจารยผูรับผิดขอบโครงการผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
7. อาจารยผูรับผิดขอบโครงการ นําเอกสารสําเนาจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) เพื่อยืมเงินทดรอง
หรือดําเนินโครงการตามรายละเอียดที่ระบุไว ทั้งนี้ ขอใหการยืมเงินทดรองจาย และงานจองตาง ๆ
ดําเนินการกอนการจัดโครงการอยางนอย 2 สัปดาห
8. เมื่อโครงการนั้นๆ ไดดําเนินการเสร็จสิ้น ขอใหอาจารยผูรับผิดขอบโครงการ รับเอกสารโครงการ
(Exc. 1) ฉบับจริงที่คุณณัฐวิชช เพื่อดําเนินการเคลียรเงินโครงการ กับเจาหนาที่ฝายการเงินตอไป
9. อาจารยผูรับผิดขอบโครงการ ดําเนินการสรุปโครงการ (Exc. 4) เอกสารแนบและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดระบุไว ภายใน 2 สัปดาห หลังสิ้นสุดโครงการ แกคุณณัฐวิชช เพื่อรวบรวมเสนอคณบดีตอไป

