
แนวทางการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การขออนุมัติพานักศึกษาไปนอกสาถานที่ แบบไมใชงบประมาณ  

รวมระยะเวลา 5 วันทําการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผูขออนุมัติสงโครงการ 

 - ตรวจสอบเอกสาร ตารางสอนของอาจารย และตารางเรียนนักศึกษา (กรณีไมถูกตอง ใหคืนตนเรื่อง)  

 - กรณีอาจารยมีสอนในวันที่จะไปราชการ จะตองแนบเอกสารชดเชยการสอนทุกครั้ง 

2. จัดทําหนังสือขออนุญาตผูปกครอง  

 - นําเสนอคณบดีลงนามในหนังสือขออนุญาตผูปกครอง 

 - เมื่อนักศึกษาสงหนังสือขออนุญาติกลับคืนมา ใหดําเนินการแนบพรอมกับโครงการเพื่ออนุมัติตอไป 

3. นําเรื่องเสนอประธานหลักสูตร-รองคณบดีฝายวิชาการฯ -รองคณบดีฝายแผนฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)    

           - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

4. คียขออนุมัติโครงการในระบบ MIS 

 - เขาระบบ MIS เพื่อกรอกขอมูลโครงการ  

 - เลือกหวัขอที่ 3 " พานักศึกษาไปนอกสาถานที่ แบบไมใชงบประมาณ " 

   

 

 

 

 

 

 

5. เสนอผูขออนุมัติลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

6. เสนอประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

 7. เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

 

 

 



8. เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมอนุมัต ิใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณอีนุมัต ิสําเนาโครงการเก็บ และคืนโครงการตนฉบับใหเจาของโครงการ 

 

......................สิ้นสุดการดําเนินงาน................. 

 

      จัดทําโดย น.ส. เจนจิรา เชื้อประดิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การขออนุมัติโครงการแบบไมใชงบประมาณ (กรณีจัดอบรมใหนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย) 

รวมระยะเวลา 5 วันทําการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผูขออนุมัติสงโครงการ 

 - ตรวจสอบเอกสาร ตารางสอนของอาจารย และตารางเรียนนักศึกษา (กรณีไมถูกตอง ใหคืนตนเรื่อง)  

2. นําเรื่องเสนอประธานหลักสูตร-รองคณบดีฝายวิชาการฯ -รองคณบดีฝายแผนฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)    

           - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

3. คียขออนุมัติโครงการในระบบ MIS 

 - เขาระบบ MIS เพื่อกรอกขอมูลโครงการ  

 - เลือกหวัขอที่ 5 " การขออนุมัติจัดอบรมประชุมสัมมนา(ไมใชงบประมาณ)" 

   

 

 

 

 

 

 

4. เสนอผูขออนุมัติลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

5. เสนอประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

 6. เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

7. เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมอนุมัต ิใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณอีนุมัต ิสําเนาโครงการเก็บ และคืนโครงการตนฉบับใหเจาของโครงการ 

......................สิ้นสุดการดําเนินงาน................. 
 

จัดทําโดย น.ส. เจนจิรา เชื้อประดิษฐ 
 



แนวทางการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การขออนุมัติไปราชการแบบไมใชงบประมาณ 

รวมระยะเวลา 5 วันทําการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผูขออนุมัติสงโครงการ 

 - ตรวจสอบเอกสาร ตารางสอนของอาจารย (กรณีไมถูกตอง ใหคืนตนเรื่อง) 

 - กรณีอาจารยมีสอนในวันที่จะไปราชการ จะตองแนบเอกสารชดเชยการสอนทุกครั้ง  

2. นําเรื่องเสนอประธานหลักสูตร-รองคณบดีฝายวิชาการฯ -รองคณบดีฝายแผนฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)    

           - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

3. คียขออนุมัติโครงการในระบบ MIS 

 - เขาระบบ MIS เพื่อกรอกขอมูลโครงการ  

 - เลือกหวัขอที่ 2 " การขออนุมัตไิปราชการ (ไมใชงบประมาณ)" 

  

 

 

 

 

 

 

4. เสนอผูขออนุมัติลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

5. เสนอประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

 6. เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมเห็นชอบ ใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณเีห็นชอบ ใหดําเนินการตอไป 

7. เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัต/ิลงนาม (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 - กรณีไมอนุมัต ิใหคืนตนเรื่อง 

 - กรณอีนุมัต ิสําเนาโครงการเก็บ และคืนโครงการตนฉบับใหเจาของโครงการ 

......................สิ้นสุดการดําเนินงาน................. 

จัดทําโดย น.ส. เจนจิรา เชื้อประดิษฐ 
 



แนวทางการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การขอยืมใชอุปกรณ/เครื่องมือ/หองปฏิบัติการทางดานนิเทศศาสตร 

รวมระยะเวลา 1 วันทําการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับเอกสารการยืมใชอุปกรณ/เครื่องมือ/หองปฏิบัติการทางดานนิเทศศาสตร  

 - ผูดูแลอุปกรณและหองปฏิบัติการนิเทศศาสตร ตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรม       

2. กรณขีอยืมอุปกรณ 

 - ผูดูแลตรวจเช็คอุปกรณกอนนําไปใหยืม  

 - สอนการใชงานอุปกรณ ลวงหนา 1 วันทําการ 

3. กรณีขอยืมใชหองปฏิบัติการนิเทศศาสตร 

 - ผูดูแลตรวจสอบตารางการใชหองปฎิบัติการนิเทศศาสตร 

4. ผูดูแลลงนามพิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต ในแบบฟอรมการขอยมื 

 - กรณีอนุญาตใหยืม ตองใชบัตรนักศึกษาในการรับอุปกรณหรือในวันขอใชหองปฏิบัติการนิเทศศาสตรทุกครั้ง 

 

......................สิ้นสุดการดําเนินงาน................. 

 

จัดทําโดย น.ส. เจนจิรา เชื้อประดิษฐ 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การขอคืนอุปกรณ/เครื่องมือ/หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร 

     รวมระยะเวลา 30 นาที 
 

1. ผูดูแลอุปกรณและหองปฏิบัติการนิเทศศาสตร ตรวจสอบอุปกรณและความเรียบรอยของหองปฎิบัติการ 

 - กรณีอุปกรณชํารุด เสียหาย ใหดําเนินการแจงซอมหรือแทงจําหนาย    

2. ผูดูแลอุปกรณใหความเห็นลงในแบบฟอรมการขอคืนอุปกรณ /เครื่องมือ/หองปฏิบัติการนิเทศศาตร 

3. คืนบัตรนักศึกษา เมื่อตรวจสอบการคืนอุปกรณ /เครื่องมือ/หองปฏิบัติการนิเทศศาตร เรียบรอยแลว 

 

......................สิ้นสุดการดําเนินงาน................. 

 

จัดทําโดย น.ส. เจนจิรา เชื้อประดิษฐ 

 



แนวทางการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การมอบงานคณะ ผานระบบมอบงานออนไลน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. log in เขาสูระบบมอบงานออนไลน ทาง https://manage.dru.ac.th/Login.php 

2. กรอกขอมูลในระบบมอบงานออนไลน ตามใบสั่งงานของอาจารยที่ไดระบุไว  

 - ระบชุื่อผูสั่ง /ประเภทของงาน/จํานวนงาน/รายละเอียดของงาน/วันกําหนดรับงาน ในระบบใหถูกตอง 

3. เลือกรายชื่อผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมภาระงานของแตละทาน 

4. กดบันทึกการมอบงานออนไลน 

 

......................สิ้นสุดการดําเนินงาน................. 

 

จัดทําโดย น.ส. เจนจิรา เชื้อประดิษฐ 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การเบิกคารักษาพยาบาล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล และเอกสารแนบอื่นๆ เชน ใบเสร็จคารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย 

 - กรณีเอกสารผิดหรือไมครบถวน ใหสงคืนเจาของ พรอมแจงแกไข 

2. เขาระบบ MIS เพื่อคียขออนุมัติการเบิกคารักษาพยาบาล 

3. ปริ้นใบขออนุมัติการเบิกคารักษาพยาบาลใหเจาของงานลงนาม  

4. นําสงการเงิน 

 

......................สิ้นสุดการดําเนินงาน................. 

 

จัดทําโดย น.ส. เจนจิรา เชื้อประดิษฐ 

 


