แบบสรุปองค์ความรูจ้ ากการจัดการความรู้ ทางด้านการบริ หาร
เรือ่ ง การบริหารจัดการโครงการ
จัดทําโดย : ฝ่ ายบริหารวิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม COSCI มศว
จากการจัดการความรูเ้ รือ่ ง การบริหารจัดการโครงการ ได้สรุปแนวทางทีน่ ่าสนใจดังนี้
 โครงการของวิทยาลัยฯได้งบประมาณมาจาก 2 แหล่งคือ งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน
 ประธานโครงการควรตรวจสอบชือ่ โครงการและงบประมาณก่อนทีจ่ ะเริม่ เขียนโครงการ
 ในขัน้ ตอนการเขียนโครงการชือ่ โครงการจะต้องตรงกับเล่มงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
o หัวโครงการควรประกอบไปด้วย ชือ่ โครงการ, สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯประเด็น
ที่ ... เรือ่ ง .........., สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ของการประกันคุณภาพการศึกษาตัวชีว้ ดั ที่ .... เรือ่ ง ....
o ในหัวข้อหลักการและเหตุผล ให้เขียนความเรียงทีน่ ําสูก่ ารจัดการโครงการความยาวประมาณ 1
หน้ากระดาษ
o วัตถุประสงค์ของโครงการต้องแจง เป้าประสงค์ และตัวชีว้ ดั ของโครงการไว้ดว้ ย
o ระบุผรู้ บั ผิดชอบโครงการและคณะกรรมการดําเนินงาน
o ระบุวนั เวลาดําเนินการและสถานทีด่ าํ เนินการ, ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
o งบดําเนินงาน ให้ชแ้ี จงรายละเอียดด้วย ดดยอ้างอิงการใช้จา่ ยในด้านต่างๆตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถสอบถามหรือขอดูระเบียบการจ่ายเงินได้ทก่ี ารเงิน คือคุณณกัญญา อังครัตน
ไตร
o ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 เมือ่ เขียนโครงการเรียบร้อยแล้วให้ทาํ บันทึกขออนุมตั โิ ครงการจากคณบดี
 ในกรณีทม่ี กี ารเดินทางไปต่างจังหวัด (และมีคณบดีอยูใ่ นโครงการด้วย) หรือเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องทํา
หนังสือขออนุมตั เิ ดินทางจากอธิการบดี
 ในกรณีทม่ี กี ารใช้รถ ให่ทาํ หนังสือขอใช้รถจากสภาพกายภาพ ของมหาวิทยาลัย ถ้าทางสภาพกายภาพไม่มรี ถ
ให้ ต้องมีหนังสือปฏิเสธจากสภาพกายภาพด้วยจึงจะดําเนินการจัดจ้างเช่ารถตูห้ รือรถบัสได้
 การเช่ารถต้องดําเนินการตามระบบบอลลูนของกระทรวงการคลัง โดยงานพัสดุทร่ี บั ผิดชอบการทําระบบนี้คอื
คุณวิรงรอง ว่องวิทย์ โดยประธานโครงการจะต้องขอชือ่ และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูใ้ ห้เช่ามาเพือ่ เข้า
ระบบก่อนวันเดินทาง
 การขอยืมเงินรองจ่าย ทางกองคลังจะให้เงินรองจ่ายมาก่อนจัดโครงการไม่เกิน 1 อาทิตย์ ให้ผยู้ มื เงินเก็บสัญญา
รับเงินยืมไว้ดว้ ยเพือ่ ใช้ประกอบการคืนเงินเมือ่ ปิ ดโครงการ
 ขัน้ ตอนการเตรียมพร้อมก่อนการจัดโครงการ
o ประธานโครงการจะต้องจัดหา สถานทีพ่ กั , เอกสารประกอบ และการเดินทาง
 ระหว่างการจัดโครงการ ประธานโครงการจะต้องจัดเก็บใบเสร็จ พร้อมนามบัตร /ใบสําคัญรับเงินพร้อมสําเนา
บัตรประชาชนของร้านค้าไว้ดว้ ยทุกรายจ่าย
o กรณีทเ่ี ป็ นการสัมมนา และรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารจะต้องมีใบเสร็จจากร้านค้าซึง่ มีเลขประจําตัว
ผูเ้ สียภาษีอยูท่ ห่ี วั หรือ ใบเสร็จและนามบัตรร้านค้า หรือ ใบสําคัญรับเงินพร้อมสําเนาบัตรประชาชน
ของผูร้ บั เงิน

o กรณีทเ่ี ป็ นการศึกษาดูงานหรือ โครงการบริการวิชาการ เนื่องจากค่าอาหารในโครงการเหล่านี้จะเป็ น
แบบเหมาจ่ายจึงไม่ตอ้ งใช้ใบเสร็จ
 เมือ่ จัดโครงการเสร็จแล้วต้องมีการประเมินผลโครงการ โดยหัวข้อในการประเมินผลนัน้ จะต้องมีการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการด้วย ส่วนการประเมินด้านอืน่ ๆเช่นด้านสถานทีห่ รือความพึงพอใจในการจัดสัมมนานัน้
สามรถเพิม่ เข้าไปในแบบสอบถามเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงการจัดสัมมนาในยครัง้ ถัดไปได้
 การปิ ดโครงการ ให้ประธานโครงการเช็คเอกสารและลายเซ็นให้เรียบร้อย โดยเอกสารใดทีต่ อ้ งเซ็นต์ในช่องผู้
จ่ายเงิน ให้ผยู้ มื เงินเป็ นคนเซ็นต์ จากนัน้ ยืน่ เอกสารให้การเงินเป็ นผูด้ าํ เนินการต่อ เพือ่ ส่งเบิก และทําเรือ่ งคืนเงิน
 ประธานโครงการจะต้องสรุป ประเมินผลโครงการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
องค์ความรูท้ น่ี ําไปใช้ประโยชน์
จากการทีไ่ ด้มกี ารประชุมแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อข้องใจ เกีย่ วกับการบริหารจัดการ
โครงการมีผบู้ ริหารระดับต่างๆ ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ในการจัดทําโครงการรวมทัง้ ข้อพึงระวังทางด้านเอกสารและการ
เบิกจ่ายต่างๆซึง่ มักจะมีปญั หาไว้ ทําให้ผเู้ ข้าร่วมมีความกระจ่างในการบริหารจัดการโครงการมากขึน้ ทัง้ นี้ความรูท้ ไ่ี ด้ใน
การจัดการความรูค้ รัง้ นี้จะเป็ นข้อมูลทีผ่ บู้ ริหารทุกท่านได้นําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในอนาคต
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รศ.พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศิริ ตําแหน่ง คณบดี
อาจารย์ปรวัน แพทยานนท์ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
อาจารย์ ดร.ศรีรฐั ภักดีรณชิต ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ
อาจารย์ปรัชญา เปี่ ยมการุณ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยพัฒนาศักยภาพนิสติ
อาจารย์ ดร.จารุวสั หนูทอง ตําแหน่ง ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เสาวลักษณ์ พันธบุตร ตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร. ชัชฏา อัครศรีวร ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
อาจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ปิลนั ลน์ ปุณญประภา ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารวิชาการ
อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คํานึงวุฒิ ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการศูนย์บริการวิชาการ
นางสาวณกัญญา อังครัตนไตร ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิรงรอง ว่องวิทย์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

