2.ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ขั้นตอนหลัก
1. การจัดทาข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอโครงการ

ขั้นตอนย่อย
1.1 จัดทาแผนการบริการ
วิชาการแก่สงั คม และข้อเสนอ
โครงการ ประจาปีงบประมาณ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา/
ผลการสารวจฯ และภายใน
กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
1.2 จัดทาบันทึกข้อความ
ขอนาส่งแผนและข้อเสนอ
โครงการฯ เรียน “ผู้อานวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา” โดย
ผ่านความเห็นชอบจาก “คณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน/ศูนย์/
สานัก” พร้อมจัดส่ง
สถาบันวิจยั และพัฒนา
1.3 รวบรวมและตรวจสอบ
รายละเอียด เพื่อนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณและ
พิจารณาโครงการ ประจาปี

ผู้รับผิดชอบ
ผู้เสนอโครงการหรือ
เจ้าหน้าที่ของคณะ/
สถาบัน/ศูนย์/สานัก

หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวง
- แบบฟอร์มแผนการ - หน่วยงานคณะ/
ควรมีการตรวจสอบ
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย บริการวิชาการฯ
สถาบัน/ศูนย์/สานัก รายละเอียดโครงการ
ในการฝึกอบรมฯ
(แบบ บก.04)
จากเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ
พ.ศ. 2549
- แบบฟอร์ม
และประกันคุณภาพ
- คู่มือบริการวิชาการฯ รายละเอียดคาขอตัง้
ของหน่วยงาน ก่อนนาเสนอ
- นโยบาย/แผน
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ของ
(แบบ บก. 05)
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เอกสาร/แบบฟอร์ม

ผู้เสนอโครงการหรือ
เจ้าหน้าที่ของคณะ/
สถาบัน/ศูนย์/สานัก

- หน่วยงานคณะ/
สถาบัน/ศูนย์/สานัก
- สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลแผน
และข้อเสนอโครงการบริการฯ
โดยบันทึกลงแผ่น CD
จานวน 1 แผ่น

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยงานบริการ
วิชาการ สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
- คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการ
และจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี

ควรจัดส่งข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ มายัง
สถาบันวิจยั และพัฒนาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ขั้นตอนหลัก
การจัดทาข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการแก่สงั คมและ
เสนอโครงการ (ต่อ)
2. การขออนุมัติโครงการ

หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง
1.4 แจ้งผลการประชุมพิจารณา เจ้าหน้าที่ฝา่ ยงานบริการ
- สถาบันวิจยั และ
ข้อเสนอโครงการไปยัง
วิชาการ สถาบันวิจยั
พัฒนา
หน่วยงานผู้เสนอโครงการ
และพัฒนา
- หน่วยงานคณะ/
สถาบัน/ศูนย์/สานัก
2.1 จัดทาข้อเสนอโครงการตาม ผู้เสนอโครงการหรือ
- ระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์ม
- หน่วยงานคณะ/
ควรมีการตรวจสอบ
แผนการบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่ของคณะ/
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย รายละเอียดคาขอตัง้ สถาบัน/ศูนย์/สานัก รายละเอียดโครงการ
แก่สังคม ฉบับผ่านการอนุมัติ
สถาบัน/ศูนย์/สานัก
ในการฝึกอบรมฯ
งบประมาณ
จากเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ
พ.ศ. 2549
(แบบ บก. 05)
และประกันคุณภาพของ
- คู่มือบริการวิชาการฯ
หน่วยงาน เพื่อความถูกต้อง
- แผนบริการวิชาการฯ
และรวดเร็วในการเสนออนุมัติ
- คู่มือประกันคุณภาพ ฯ
2.2 จัดทาบันทึกข้อความขอ
ผู้เสนอโครงการหรือ
- หน่วยงานคณะ/
หน่วยงานผู้เสนอโครงการ
เสนอโครงการ เรียน
เจ้าหน้าที่ของคณะ/
สถาบัน/ศูนย์/สานัก ควรจัดส่งข้อเสนอโครงการ
“ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ สถาบัน/ศูนย์/สานัก
- สถาบันวิจยั และ
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
พัฒนา” โดยผ่านความเห็นชอบ
พัฒนา
ก่อนจัดโครงการ
จาก “คณบดี ผู้อานวยการ
อย่างน้อย 15 วัน
สถาบัน/ศูนย์/สานัก” พร้อม
จัดส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.3 ตรวจสอบรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ฝา่ ยงานบริการ - คู่มือบริการวิชาการฯ
- หน่วยงานคณะ/
ข้อเสนอโครงการและการตัง้
วิชาการ สถาบันวิจยั
- คู่มือประกันคุณภาพฯ
สถาบัน/ศูนย์/สานัก
งบประมาณในเบื้องต้น พร้อม และพัฒนา
- แผนบริการวิชาการฯ
- สถาบันวิจยั และ
จัดส่งกองนโยบายและแผน
พัฒนา
- กองนโยบายและ
แผน
ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เอกสาร/แบบฟอร์ม

ขั้นตอนหลัก
การขออนุมัติโครงการ
(ต่อ)

ขั้นตอนย่อย
2.4 ตรวจสอบรายละเอียด
งบประมาณตามหมวดรายการ
ต่าง ๆ โดย “ผู้อานวยการกอง
นโยบายและแผน” ลงนาม
ตรวจสอบ พร้อมจัดส่งสานัก
พัฒนาคุณภาพฯ
2.5 ตรวจสอบรายละเอียด
โครงการและความสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดย “ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ”
ลงนามตรวจสอบ พร้อมจัดส่ง
สถาบันวิจยั และพัฒนา
2.6 1.) กรณีมีการปรับแก้
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดส่ง
ข้อเสนอโครงการไปยัง
หน่วยงานผู้เสนอโครงการเพื่อ
ปรับแก้
2.) กรณีไม่มีการปรับแก้
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดทา
บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เรียน
“อธิการบดี” พร้อมจัดส่งงาน
ธุรการมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กองนโยบาย
และแผน/
ผู้อานวยการกอง
นโยบายและแผน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เอกสาร/แบบฟอร์ม
- ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมฯ
พ.ศ. 2549
- คู่มือบริการวิชาการฯ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- กองนโยบายและ
แผน
- สานักพัฒนา
คุณภาพและระบบ
บริหาร

เจ้าหน้าที่สานักพัฒนา - คู่มือประกันคุณภาพฯ
คุณภาพและระบบ
- คู่มือบริการวิชาการฯ
บริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

- สานักพัฒนา
คุณภาพและระบบ
บริหาร
- สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยงานบริการ
วิชาการ สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
- หน่วยงานคณะ/
สถาบัน/ศูนย์/สานัก
- งานธุรการ/งาน
เลขานุการสานักงาน
อธิการบดี
- รองอธิการฝ่ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนหลัก
การขออนุมัติโครงการ
(ต่อ)

ขั้นตอนย่อย
2.7 จัดส่งโครงการที่ผ่านการ
อนุมัติไปยังหน่วยงานผู้เสนอ
เพื่อดาเนินโครงการต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ยงานบริการ
วิชาการ สถาบันวิจยั
และพัฒนา

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เอกสาร/แบบฟอร์ม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
- หน่วยงานคณะ/
สถาบัน/ศูนย์/สานัก

ข้อเสนอแนะ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหลังจาก
อนุมัติโครงการแล้ว ให้
หน่วยงานจัดทาบันทึก
ข้อความขอเปลี่ยนแปลง
เรียน “อธิการบดี” โดย
ส่งผ่านสถาบันวิจยั และพัฒนา

