มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การจัดการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก
ประจาปี (ก่อน-หลังการจัดโครงการ)

รหัสเอกสาร
สวพ 3031-07

สถาบันวิจยั และพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค. 64

เขียนโดย : น.ส.วรรณษา บาลโสง
ควบคุมโดย : นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์
อนุมัติโดย: นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

1.1 เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในจัดงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยประจาปี
1.2 เพื่อชี้แจงบุคลากรให้เตรียมจัดงานประชุมวิชาการตามระยะเวลาที่กาหนด

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน (ไม่เกินร้อยละ 3)
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัตินี้ครอบคลุม ตั้งแต่การเตรียมการ การวางแผน การจัดกิจกรรมก่อน
และหลังการจัดประชุมวิชาการ

คำจำกัดควำม :

งานประชุมวิชาการ หมายถึง เวทีหรือกิจกรรมทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือวิชาการ

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

คณะกรรมการประจาหน่วยงาน : ให้ความเห็นชอบด้านแนวทางทิศทางการดาเนินงานกิจกรรม
ผอ.สวพ. : อานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รอง ผอ.สวพ. : กากับและดูแลวางแผนและการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง : ออกใบเสร็จรับเงินตามรายชื่อที่ผู้ที่โอนค่าลงทะเบียน
บุคลากรภายใน สวพ. : ร่วมดาเนินกิจกรรมภายในงานประชุมวิชาการ ตามกาหนดการ
นางสาววรรณษา บาลโสง : วางแผนการดาเนินงาน จัดทากาหนดการ ประกาศรับบทความ จัดทาทะเบียน
รายชื่อบทความ รายชื่อผู้เข้าร่วมนาเสนอ จัดรูปแบบเล่มรายงาน Proceedings
นางสาวนิ ราวัล ย์ ศรี ทอง : ประสานงานการดาเนินงานกับทุกฝ่ าย ติดต่อประสานกับผู้ ทรงคุณวุฒิ
ประสานงานกับเจ้าภาพร่วม ติดตามเอกสารอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสำรอ้ำงอิง :

1. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายการดาเนินกิจกรรม

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. รูปแบบฟอร์มการจัดบทความวิจัยหรือวิชาการ
2. หนังสือเชิญหรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม

วรรณษา บาลโสง

เว็บไซต์สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทุกปี

เรียงตามปีที่จัด
กิจกรรม

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ
งำนถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

1

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

เตรียมการก่อนเสนอขออนุมัติ
โครงการ

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

3

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

4

น.ส.นิราวัลย์ ศรี
ทอง

5

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

2

ขั้นตอน

ขออนุมัติดาเนินโครงการ

- กาหนดวันทีจ่ ัด
- กาหนดสถานทีจ่ ัด
- อัตราค่าลงทะเบียน
- กาหนดวันเปิด-ปิดรับบทความ
- กาหนดธีมของงาน
- กาหนดกิจกรรมภายในงาน
- ประสานงานกองคลังบัญชีรับ
ลงทะเบียน
- นาเรื่องเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจา

2 เดือน

มติที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจา สวพ.

- ดาเนินการตามขั้นตอนขออนุมัติ
โครงการรายจ่ายอื่น
- ดาเนินการขออนุมัติจดั ซื้อจัดจ้าง

1 เดือน

-บันทึกข้อความ
ขออนุมัติจัด
โครงการ
-มติที่ประชุมฯ
-เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

-จัดทาจดหมายเวียน
ประกาศรับบทความทางอินเตอร์เน็ต / ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ส่งหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ไปยัง ต่างๆ ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในและภายนอก

จัดทาหนังสือขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นเจ้าภาพร่วม

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

2

2 วัน

- ร่างหนังสือขอความร่วมมือไปยัง 7 วัน
หน่วยงานต่างๆ
- เสนอให้อธิการบดีลงนาม
- จัดส่งจดหมายไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ
-กาหนดให้หน่วยงานส่งแบบตอบ
รับกลับมาภายในเวลา 3 เดือน
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 7 วัน
ดาเนินงาน
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

- หนังสือลงนาม
- หนังสือเชิญ
- เอกสารการ
ประชุม
- แบบตอบรับ
- หนังสือลงนาม
- หนังสือเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

1
6

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

7

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

8

ผอ.สวพ. /
รอง ผอ.สวพ./
น.ส.วรรณษา
บาลโสง

9

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

10

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

11

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

12

น.ส.วรรณษา
บาลโสง
/น.ส.เตือนใจ
สลับศรี
/น.ส.ปุญณชา
สุริยะสาร

รับบทความ/ลงทะเบียนข้อมูล
บทความ

คัดกรอง
บทความ/แยก
ประเภท/สาขา

จัดหา/ส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

จัดส่งผลการประเมินให้เจ้าของ
บทความและส่งหนังสือตอบรับการ
เข้าร่วมนาเสนอ

จัดตารางกาหนดการนาเสนอภาค
บรรยาย และ จัดเรียงการนาเสนอ
ภาคโปสเตอร์
แจ้งให้ผู้นาเสนอบทความดาเนินการ
เตรียมตัวนาเสนอ

จาก 11 เจ้าหน้าที่นาข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการตามกระบวนการ

3

- ลงทะเบียนบทความ
- เปิดรับบทความทางอีเมล์

ทุกวัน

ทะเบียนรับ
บทความ

- แยกบทความตามประเภท
บรรยาย / โปสเตอร์
- แยกบทความเป็นสาขา

ทุกวัน

ทะเบียนบทความ
ที่สมัคร

- จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามสาขา
- จัดทาหนังสือเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งแบบตอบรับ
-ผู้ทรงฯส่งแบบประเมินบทความ

10 วัน

-หนังสือเชิญ
-แบบตอบรับ
-แบบประเมิน
บทความ

- ผลการประเมิน
- หนังสือตอบรับเข้าร่วมงานฯ
- การแจ้งผลฯ หากผ่านการประเมิน
ให้เข้าสู่กระบวนการต่อไป และหาก
ไม่ผ่านการประเมินแจ้งผล แล้วเสร็จ
สิ้นกระบวนการของบทความนั้น
- จัดกาหนดการนาเสนอในภาค
บรรยาย
- จัดเรียงบทความการนาเสนอแยก
เป็นสาขาในการนาเสนอแบบ
โปสเตอร์

7 วัน

- ผลการประเมิน
- หนังสือตอบ
รับเข้าร่วมงานฯ
-บทความฉบับ
แก้ไข

5 วัน

- ตารางกาหนดการ
นาเสนอในงาน
- เผยแพร่กาหนด
นาเสนอบนเว็บไซต์

- ผู้เข้าร่วมนาเสนอเตรียมข้อมูล
นาเสนอ / เตรียมโปสเตอร์
- การชาระค่าลงทะเบียน
- การสารองห้องพัก (ถ้ามี)

10 วัน

-

- รวมรวบใบสารองห้องพักส่งโรงแรม 10 วัน
(ถ้ามี)
- จัดเก็บหลักฐานการชาระ
ค่าลงทะเบียนส่งกองคลังเพื่อออก
ใบเสร็จ
- รวบรวมไฟล์โปสเตอร์เพื่อส่งร้าน
พิมพ์ (ตรวจสอบไฟล์ที่ได้รับ)

- ใบสารองห้องพัก
- หลักฐานการโอน
เงิน
- ไฟล์โปสเตอร์ที่
พร้อมนาเสนอ

ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

2
13

14

15

ผอ.สวพ. /
รอง สวพ. /
น.ส.นิราวัลย์ ศรี
ทอง
น.ส.วรรณษา
บาลโสง

จัดหาประธานและเลขากลุ่มฯ
นาเสนอภาคบรรยาย

จัดทาสูจิบตั รเอกสารประกอบการ
ประชุม

คณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ
จัดเตรียมเอกสารอื่นๆ

16

คณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ
จัดเตรียม/จัดสรรกาลังคนในการ
ปฏิบัติงาน และประสานงานในงาน
ต่างๆ

17

คณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ

จัดโครงการตามกาหนดการ

4

- ติดต่อประธานและเลขานุการ
ประจา sections
-จัดทาหนังสือเชิญ
-สารองห้องพัก/จัดเตรียมรถรับส่ง
- จัดบทความประชุมวิชาการ
(ฉบับบทคัดย่อ)
- จัดบทความเรื่องเต็ม
(Fullpaper)
- กาหนดสารบัญหน้าบทความ
- จัดทาเกียรติบัตร/เสนอลงนาม
- จัดหาของที่ระลึก
- จัดทาใบรายชื่อ
- จัดทาป้ายชื่อ
- จัดหากระเป๋าใส่เอกสาร
- จัดทาคากล่าวเปิดงาน คากล่าว
รายงาน
-จัดหาโปรเจคเตอร์ โน้ตบุก๊ เพื่อใช้
ในแต่ละห้องประชุม
- จัดหา/จัดเตรียมบอร์ดติดโปสเตอร์
- ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพ
ร่วม
- ประสานงานกับประธานในพิธีเปิด
- ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน, ประสานกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
-ประสานกับพนักงานขับรถ
- จัดเรียงโปสเตอร์, จัดเรียงเกียรติ
บัตร ป้ายชื่อตั้งโต๊ะตามกาหนดการ,
- ประสานงานสถานที่, ห้องประชุม,
อาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ดาเนินการตามขั้นตอนการ
ดาเนินโครงการประชุมวิชาการ

7 วัน

-หนังสือเชิญ
-หนังสือตอบรับ
-คาสั่งแต่งตั้ง

1 เดือน

-บทความ
Fullpaper
- กาหนดการ
นาเสนอ
- ไฟล์เอกสาร
ประกอบงาน
ประชุม (E-book)

7 วัน

-

7 วัน ก่อนวัน จัดงาน

3 วัน

ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

3
18

น.ส.วรรณษา
บาลโสง
จัดทารายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings)

19

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

20

น.ส.วรรณษา
บาลโสง

จัดส่ง Proceedings ไปยังนักวิจัยที่
นาเสนอมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม และหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก

จัดทารายงานผลการจัดโครงการ

จบ

- นักวิจัยส่งบทความแก้ไขหลังจาก 3-4 เดือน
นาเสนอเพื่อจัดทาเป็น
ภายหลังจาก
Proceedings
เสร็จสิ้นการ
- จัดรูปเล่ม/รูปแบบ
ประชุมฯ
Proceedings ส่งโรงพิมพ์
- โรงพิมพ์จัดเรียงเป็นรูปเล่ม ก่อน
สั่งพิมพ์
- ดาเนินการ 2 แบบ คือ ส่งเป็น ดาเนินงาน
จดหมายเวียนพร้อมเล่มรายงานฯ ภายในวัน 7
และส่งเป็นไฟล์ E-book ไปทาง
วัน
อีเมล์ของนักวิจัย
- จัดทาเล่มรายงานผลการจัด
โครงการส่งกองนโยบายและแผน
- รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณส่งกองนโยบายและ
แผนตามไตรมาส
- รายงานผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจา

- ไฟล์เล่มรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุม
(Proceedings)
เผยแพร่บน
เว็บไซต์
รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
(Proceedings)

ภายใน 45 วัน - รายงานผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
- เล่มรายงานผล
การจัดโครงการ

ขั้นตอนการจัดการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ประจาปี (ก่อน-หลังการจัดโครงการ)
ขั้นตอน
เริ่ม

เตรียมกำรก่อนเสนอขออนุมัติโครงกำร

- กำหนดวันที่จัด
- กำหนดสถำนที่จัด
- อัตรำค่ำลงทะเบียน
- กำหนดวันเปิด-ปิดรับ
บทควำม
- กำหนดธีมของงำน

ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

ดำเนินกำรตำมขั้นตอนขออนุมตั ิโครงกำรรำยจ่ำยอื่น

จัดทำหนังสือขอควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนภำยนอกเป็นเจ้ำภำพร่วม

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ประกำศรับบทควำมทำงอินเตอร์เน็ต /
ส่งหนังสือแจ้งเวียนประชำสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก

คัดกรอง

ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

รับบทควำม/ลงทะเบียนข้อมูลบทควำม

บทควำม/แยก
ประเภท/สำขำ

จัดทำหนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

จัดหำ/ส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำตำมสำขำ

บรรยำย /โปสเตอร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งแบบตอบรับ และ แบบประเมินบทควำม

พิจำรณำ
บทควำม

สำขำบทควำม

รับแบบประเมินบทควำมจำกผู้ทรงคุณวุฒิฯ

จบ

ไม่ผำ่ น

จัดส่งผลกำรประเมินให้เจ้ำของบทควำม
และส่งหนังสือตอบรับกำรเข้ำร่วมนำเสนอ
ผ่ำน

ผ่ำนและมีข้อแก้ไข

รับบทควำม
ฉบับแก้ไข

- ผู้เข้ำร่วมนำเสนอเตรียมข้อมูลนำเสนอ
- เตรียมโปสเตอร์
- กำรชำระค่ำลงทะเบียน
- กำรสำรองห้องพัก

ติดต่อประธำนและเลขำนุกำรประจำ sections
ประกำศ/แจ้ง
กำหนดกำร

จัดตำรำงกำหนดกำรกำรนำเสนอภำคบรรยำย
และ จัดเรียงกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์

รวมรวบใบสำรองห้องพักส่งโรงแรม
จัดเก็บหลักฐำนกำรชำระค่ำลงทะเบียนส่ง
กองคลังเพื่อออกใบเสร็จ

จัดทำสูจิบตั รเอกสำรประกอบกำรประชุม

จัดเตรียมเอกสำรอื่นๆ
จัดเตรียม/จัดสรรกำลังคนในกำรปฏิบัติงำน
และประสำนงำนในงำนต่ำงๆ

รวบรวมไฟล์โปสเตอร์เพื่อส่งโรงพิมพ์
เกียรติบัตร ของที่ระลึก ใบรำยชื่อ ป้ำยชื่อ กระเป๋ำใส่เอกสำร สมุดบันทึก
ปำกกำ คำกล่ำวเปิดงำน คำกล่ำวรำยงำน โปรเจคเตอร์ โน้ตบุ้ค
ประสำนกับเจ้ำภำพร่วม, ประสำนงำนกับประธำนในพิธีเปิด
ประสำนกับเจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงิน, เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์, พนักงำนขับรถ
, เตรียมบอร์ดติดโปสเตอร์, จัดเรียงโปสเตอร์, จัดเรียงเกียรติบัตร ป้ำย
ชื่อตั้งโต๊ะตำมกำหนดกำร, ประสำนงำนสถำนที่, ห้องประชุม, อำหำร,
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

จัดโครงกำรตำมกำหนดกำร

ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำรประชุมวิชำกำร

จัดทำรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
(Proceedings)
จัดส่ง Proceedings ไปยังนักวิจัยที่นำเสนอมหำวิทยำลัยที่เข้ำ
ร่วมประชุม และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก

จัดทำรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร

จบ

- นักวิจัยส่งบทควำมแก้ไขหลังจำกนำเสนอเพื่อจัดทำเป็น Proceedings
- จัดรูปเล่ม/รูปแบบ Proceedings ส่งโรงพิมพ์
- โรงพิมพ์จัดเรียงเป็นรูปเล่ม ก่อนสั่งพิมพ์

