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คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทาง
การทำงานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตา่งๆ 
ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
โดยคู่มือปฏิบัติงานหลัก มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานของหน่วยงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับ การขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขอ
อนุญาตยืมเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตามขั้นตอนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จเสร็จตามกำหนดได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ     
อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการของคณะ และบุคลากรของคณะผู้ดำเนินงานเรื่องการขอจัด
โครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ สามารถ
ดำเนินการตามข้ันตอนการขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนคู่มือนี้ ส่งผลให้
การขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน เพื่อใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ เสร็จได้ตาม
กำหนดส่งผลให้งานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์   

 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นแรงผลักดัน ได้จัดจัดอบรม
โครงการอบรมให้ความรู้ โครงการสนับสนุน ผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่การขอรับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นด้วยดีตลอดมา 
ได้มีส่วนช่วยให้ผู ้เขียนมีแรงบันดาลใจ แรงผลักดัน ทำให้สามารถเขียนคู ่มือได้บรรลุเป้าหมาย  และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยดี รวมทั้งครอบครัวของ
ผู้เขียน ทีค่อยสนับสนุนและให้กำลังใจให้ผู้เขียนสามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี 
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ส่วนที่ 1  
 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

1.1 ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้ง
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบล 
นครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา  
 ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จำนวน 392 คน ซึ่ง
นักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตำบลต่างๆ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก  
 ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527  
มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้  
 ปีการศึกษา 2529 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก  
 ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ปีพุทธศักราช 
2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูกำแพงเพชรมีฐานะเป็น สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 
2538  
 ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก 
 ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค พิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก 
 ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่      
ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก 
 ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นรุ่นแรก 
 ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลให้
สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 วันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 
2547 จึงมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่ง ทั่วประเทศ มี
สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
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ปีพุทธศักราช 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก 
 ปีพุทธศักราช 2550 เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ปีพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษา
ที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 
 ปีพุทธศักราช 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนา รุ่นแรก 
 ปีพุทธศักราช 2557 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
รุ่นแรก 
 ปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการแรก มาสังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ปีพุทธศักราช 2562 จัดตั้งคณะพยาบาล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 และได้เปิดรับสมัครนักศึกษา
ครั้งแรกในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 ปีพุทธศักราช 2564 ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 จาก
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็น งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี  
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงาน ทั ้งสิ ้น 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมว ิชาการและงาน
ทะเบียน สำนักว ิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจ ัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

1.2 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : การผลิต  พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 

1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้

เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่
จิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ 20 ปี (2561-2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญา 

ของแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ 5 ปี (2561-2565) : มหาวิทยาลัยที ่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ  

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์

และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

1.4 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย  
K – Knowledge : สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity : ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility : ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity : มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรม 
เป้าประสงค์  

1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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1.6 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
1.6.1 โครงสร้างองค์กร   

การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นไปตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 
ตอนที่ 20ก  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 จัดตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 74 ง เมื่อวันที่ 
3 สิงหาคม 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้แบ่งส่วนราชการใน
สำนักงานอธิการบดี ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสภามหาวิทยาลัยดำเนินการอาศัยอำนาจตาม
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ซึ่งรายละเอียดตามข้อ 5 ให้อำนาจหน้าที่
สภามหาวิทยลัย ในการจัดตั้ง การรวมและการยุบสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนาม
โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. จัดตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2552   

2. จัดตั้ง สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชรที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน  2557 

3. จัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน  2557 

4. จัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม  2562 

5. ยุบเลิก สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชรที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการปรับปรุง
โครงสร้างเป็น งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ทั้งนี้ จากการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และการดำเนินการตามมติของ
สภามหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 14 หน่วยงาน  ดังภาพที่ 1 
โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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1.6.2 โครงสร้างการบริหารงาน   
การแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบไปด้วย อธิการบดี 

รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ตามลำดับการบังคับบัญชา  โดย
อธิการบดีได้มอบหมายเป็นภาระงานให้รองอธิการบดีได้กำกับดูแลหน่วยงานภายใน ดังภาพที่ 2 โครงสร้าง
การบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กำกับดูแลหน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
2.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กำกับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กำกับดูแลคณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา กำกับดูแลหน่วยงานกองพัฒนา
นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

5.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กำกับดูแลหน่วยงานกองนโยบายและแผน 
สำนักงานอธิการบดี และสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได ้
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ส่วนที่ 2 บริบทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
2.1 ประวัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานระดับคณะตาม
กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีภารกิจหลักที่ได้รับการถ่ายทอดจากภารกิจของมหาวิทยาลัย    
อันได้แก่ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 วิสัยทัศน์ 

  เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

อัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” 

  ซึ่งเป็นความสำเร็จตามจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของ
สถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนี้ 

 “มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมี
กิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่าง
กว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และดนตรีศึกษา 
     “สานศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ 
ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการ
ละคร ปรัชญาและศาสนา 
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คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม 
นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก 

วัฒนธรรมองค์กรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
H  =   Humanity มนุษยธรรม 
U  =   Unity มีน้ำหนึ่งใจเดียว 
S  =   Society มุ่งสู่สังคม 
O  =   Originity สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

 “มีมนุษยธรรม  มีน้ำหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่สังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน” 

ค่านิยมหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
“ทีมงาน ความรับผิดชอบ มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน” 

 สมรรถนะหลักองค์กร  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสมรรถนะหลักท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ    
ที่กำหนดไว้ว่า “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”โดยกำหนดสมรรถนะหลัก คือ “เป็นผู้นำในด้านการ   
บูรณาการพันธฺกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ” 

  โดยสมรรถนะหลักเหล่านี้เป็นสิ่งขับเคลื่อนที่ทำให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
มีผลการดำเนินงานที่บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
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2.2 โครงสร้างองค์กร  
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โปรแกรมวิชา 

1. รัฐประศาสนศาสตร ์

2. นิติศาสตร ์

3. การพัฒนาสังคม 

4. ภาษาอังกฤษ  

5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

6. ภาษาไทย 

7. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

8. ภูมิสารสนเทศ 

9. ภาษาจีน 

ศูนย ์

1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
(GIS) 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ 

3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 
การเมืองการปกครอง และการ
วิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5. ห้องสมุดคณะ/ห้องสมุดกฎหมาย 

6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณบดี 

1. งานสารบรรณ 

2. งานเลขานุการ 

3. งานการเจ้าหน้าท่ี 

4. งานการเงินและพัสด ุ

5. งานนโยบายและแผน 

6. งานบริการจัดการเรยีนการสอน 

7. งานการประชุม 

8. งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

9. งานประชาสัมพันธ์ 
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2.2.1 แผนผังโครงสร้างหน่วยงานย่อย งานสำนักงานงานคณบดี 

 

 
 
 

หัวหน้าส านักงาน

งานบริหารทั่วไป

งานสารบรรณ

งานเลขานุการ

งานการเงินและพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานบริการจัดการเรียนการสอน

งานการประชุม

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานประชาสัมพันธ์
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2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 2.3.1  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  -  งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ-บันทึกข้อความ      
  -  งานลงรับ-ส่ง หนังสือราชการภายนอก-ภาย ทางทางระบบ (E-office) 
  -  รับ-ส่งจดหมายให้กับบุคลากรคณะ  
  -  รับ-ส่งเกรด อาจารย์ในคณะ 

-  การจัดเก็บหมวดหมู่เอกสารงานธุรการ 
  -  งานสอบกลางภาคและปลายภาค  
 2.3.2  งานประชุมและงานเลขานุการ 
  -  บันทึกและสรุปรายงานการประชมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รายงานการประชุมผู้บริหาร  และบุคลากร
สำนักงานคณบดี 
 2.3.3  งานการเงินและพัสดุ 
  -  ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
งบประมาณ             บก.ศ.  งบประมาณ  กศ.บป.  และงบประมาณแผ่นดิน  
  -  ทำระบบบัญชี  3 มิติ  จัดซื้อ-จัดจ้าง 
  -  ติดใบเสร็จและมอบให้กรรมการตรวจรับพัสดุ 
  -  ลงรายการรับ-จ่าย  รายการบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
  -  จัดทำรายงานตรวจนับพัสดุ – ครุภัณฑ์ประจำปี 
 2.3.4  งานนโยบายและแผน 
  -  ประสานงานจัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  -  ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
  -  รายงานประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
  -  จัดทำรายงานประจำปี 
  -  จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการและรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (ก.พ.ร.) 
  -  จัดทำรายงานติดตามผลประเมินโครงการ รวม 6 เดือน  9  เดือน  และ  12  เดือน 
 2.3.5  งานจัดการเรียนการสอน 
  -  ควบคุมและตรวจสอบการจัดตารางเรียน  ตารางคุมสอบ  และเร่งรัดการส่งการเรียนให้เป็นไป
ตามเวลาที่กำหนด 
  -  ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 
  -  ประสานงานเกี่ยวกับงานทะเบียน  หลักสูตรและแผนการเรียน 
  -  จัดทำแผนการจัดการความรู้  KM  ด้านวิชาการ  กลยุทธ์การเรียนการสอนการวัดแลการ
ประเมินผล 
 2.3.6  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
  -  ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของชั้นเรียนในแต่ละชั้นตลอดจนสถานที่จอดยานพาหนะให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
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2.3.7  งานประชาสัมพันธ์ 
  -  ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา  บริการวิชาการ  และศิลปวัฒนธรรม ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทางเว็บไซต์ 
  -  บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะจัด  ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
  -  จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

2.4  ภาระงานหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง 

2.4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านงานธุรการ ได้แก่ 
 2.4.1.1 ดูแลระบบสำนักงานอัตโนมัติ ( e-Office Automations) ของคณะ ในการสร้าง รับ-ส่ง 
หนังสือราชการทั้งหมด ให้กับบุคลากรในคณะ ดังนี้   

1.) งานสร้างหนังสือราชการ  
            จัดพิมพ์หนังสือราชการ โดยดำเนินการร่างและจัดพิมพ์หนังสือราชการภายใน หรือบันทึก
ข้อความภายใน (ท่ัวไป) หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง ประกาศ  ตามที่ผู้บริหารหรืออาจารย์ในคณะส่งให้
จัดทำ/พิมพ์ รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือในงานที่ได้รับมอบหมายทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office 
Automations) ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภัฏกำแพงเพชร ได้แก่  
  (1.) ร่างและพิมพ์หนังสือราชการภายในหรือบันทึกข้อความ (ท่ัวไป)  เช่น หนังสือเชิญประชุม 
หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือขอความอนุเคราะห์ บันทึกตอบรับนำส่งงานให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office 
Automation) โดยทำการร่างหนังสือ เสนอให้ผู้บริหารหรืออาจารย์ผู้ส่งงานพิมพ์ ช่วยตรวจร่างหนังสือก่อน
นำหนังสือไปสร้างในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) 

  (2.) ร่างและพิมพ์หนังสือราชการสำหรับติดต่อหน่วยงานภายนอก เช่น หนังสือเชิญวิทยากร 
หนังสือประชุม หนังสือตอบรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์ และหนังสือโต้ตอบ ตอบกลับ  ในระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office Automations)  เสนอให้ผู้บริหารหรืออาจารย์ผู้ส่งงานพิมพ์ ช่วยตรวจ
ร่างหนังสือก่อนนำหนังสือไปสร้างในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) 

 (3.)  การร่างพิมพ์คำสั่ง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัย โดยทำ
การร่างหนังสือคำสั่ง /ประกาศ เสนอให้ผู้บริหารหรืออาจารย์ผู้ส่งงานพิมพ์ ช่วยตรวจร่างหนังสือก่อนนำ
หนังสือไปสร้างในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)                

 2.) งานตรวจทานหนังสือ และออกเลขหนังสือ  
  การตรวจทานหนังสือและออกเลขหนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก หนังสือภายใน 

(เรียนอธิการ) หนังสือภายใน (ทั่วไป)/บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ ด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office Automations) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อออกเลขหนังสือที่อาจารย์และบุคลากรทั้ง
คณะ ส่งผ่านมาทางระบบ โดยต้องตรวจสอบ ตรวจทานหนังสือทุกฉบับ ต้องตรงตามแบบฟอร์มทางราชการ 
ตรงตามระเบียบสารบัญ การสร้างหนังสือถูกเมนูหรือไม่ และรายละเอียดเนื้อหาของบันทึก เช่น ชื่อเรื่อง 
รายละเอียดเนื้อหาครบถ้วน มีระบุ วัน เดือน ปี ชื่อเจ้าของเรื่อง คำผิดคำถูก ก่อนออกเลข แล้วจึงกดลงรับ
เพื่อออกเลข และหนังสือจะถูกส่งในระบบเป็นไปตามขั้นตอนของการนำเสนอหนังสือ และให้สามารถ
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ติดตามการเสนองานด้วยในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร เพ่ือเป็นหลักฐาน ให้สามารถตรวจสอบ และนำไปเป็นหลักฐานทางราชการได้ 
 3.) งานลงทะเบียน รับ–ส่ง หนังสือราชการ  ผ่านทางในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office 
Automation) 

เป็นการ รับ–ส่ง หนังสือราชการผ่านทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ทั้ง
หนังสือราชการภายนอก และบันทึกข้อความ ดังนี้  
  (1) การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายนอก จากงานธุรการกลางของมหาวิทยาลัยจัดส่ง
หนังสือมายังคณะผ่านทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  และจากหน่วยงานภายนอก
ส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์มายังคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ลงรับเอง) 
 (2) การลงทะเบียนรับหนังสือภายใน คือ บันทึกภายใน (ทั่วไป) ที่หน่วยงานธุรการกลางของ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส่งมาถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทางระบบ
สำนักงานอัตโนมัติ   (e-Office Automation)   

2.4.1.2 งาน รับ-ส่ง หนังสือ และเอกสาร ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
 เป็นการรับ-ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ ที่คณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฝากส่งให้กับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย หรือให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ได้แก่  

- รับ-ส่ง หนังสือต่างๆ ให้กับงานธุรการกลาง งานกองกลาง และงานเลขานุการของ
มหาวิทยาลัย และงานส่งจดหมายฝากส่งไปรษีย์  

- รับ-ส่ง หนังสือต่างๆ เอกสารการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ เอกสารคำสั่งการสอบ เอกสาร
ต่างๆ ให้สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- ส่งใบเงินเดือน และรับ-ส่ง เอกสาร จากกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  
- รับ-ส่ง เอกสารเกี่ยวกับงานงานพัสดุให้หน่วยงานพัสดุ 
- รับ-ส่ง เกี่ยวกับงานงานแผนให้กับกองนโยบายและแผน  
- รับ-ส่ง เอกสาร หนังสือ บันทึกต่างๆ ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย  
- รับพัสดุไปรษณีย์ จากประชาสัมพันธ์ เพ่ือนำส่งให้กับอาจารย์และบุคลากรในคณะ 

  เพ่ือให้เอกสารและพัสดุ ของบุคลากรในคณะ และของหน่วยงานต่างๆ ส่งถึงผู้รับได้อย่าง
ครบถ้วน และรวดเร็ว ส่งผลให้งานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- นำส่งใบนำเสนอผลการเรียน (เกรด) ของอาจารย์ทั้งคณะ ได้แก่ ใบเกรดที่อาจารย์นำส่ง
แบบแปเปอร์หลังจากประธานลงนามอนุมัติแล้วนำเสนอคณบดีลงนามอนุมัติ (รองวิชาการ)  และปริ้นใบ
เกรดของอาจารย์ทั้งคณะที่ส่งผ่านทางระบบออนไลน์จากระบบการส่งเกรดออนไลน์ จากนั้น คัดแยกเกรด
ออกเป็นรายเทอม /ภาคการศึกษา และแยกเป็นรายบุคคล พร้อมตรวจเชคใบเกรดกับทะเบียนส่งเกรด แล้ว
นำใบส่งเกรดไปส่งที่สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน เพื่อให้มีหลักฐานการส่ง โดยการเซ็น รับ -ส่ง เกรด 
ระหว่างคณะกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการส่งเกรดเป็นไปตามประกาศ
และข้ันตอนของการส่งเกรดของมหาวิทยาลัย     

2.4.1.3  งานรับ-ส่ง เอกสารการเงิน และงานพัสดุ 
 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารประกอบใบสัญญาการยืมเงินและส่งใบสัญญาการยืม
เงิน ในการจัดโครงการ/จัดกิจกรรม ตามงบประมาณที่ได้รับ ใบสัญญาการยืมเงินไปราชการ เช่น ไป
ราชการเพื ่ออบรม สัมมนา ไปราชการเพื ่อนิเทศนักศึกษาต่างจังหวัด  สำหรับการจัดประชุม ยืมเงิน



15 
 

 
 

ทุนการศึกษา ยืมเงินค่าวัสดุฝึก ฯลฯ โดยการประสานบุคลากรจัดเตรียมเอกสารแนบใบสัญญาการยืมเงิน
ต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนนำเสนอผู้อนุมัติ ได้แก่ 
          - สัญญาเงินยืม การจัดโครงการ/จัดกิจกรรม ตามงบประมาณที่ได้รับ เอกสารที่ต้องเตรียม
แนบสัญญา ได้แก่ บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม และยืมเงินทดรองจ่าย เอกสารการจัดซื้อ -จ้าง (ถ้ามี) 
โครงการแนวนอน และแนวตั้งฉบับลงนามเรียบร้อยแล้ว ใบขออนุญาตไปราชการ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนตัว (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)  
          - สัญญาเงินยืมไปราชการ เช่น ไปราชการเพื่ออบรม สัมมนา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา
ต่างจังหวัด เอกสารที่ต้องเตรียมแนบสัญญา ได้แก่ ใบขออนุญาตไปราชการ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนตัว (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว) เอกสารการอบรม บันทึกขออนุมัติงบประมาณในการอบรม ตารางไป
นิเทศนักศึกษา 
       - สัญญาเงินยืม สำหรับการจัดประชุม เงินทุนศึกษา ยืมเงินค่าวัสดุฝึก ฯลฯ เพื่อให้มีแผนการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบ และแผนการดำเนินงานการยืมเงินทำให้มีเอกสารแนบสัญญาอย่างครบถ้วนสม
บูรณ ทำให้สัญญาเงินยืมเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ส่งผลให้การดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ได้รับเงินยืมเพื่อไปจัดกิจกรรม/
โครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบ ทันเวลาตามท่ีกำหนด 

2) การจัดเตรียม รวบรวม เอกสารเคลียร์เงินยืม การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ
ยืมเงินทดรองจ่าย ทั้งที่ช่วยเคลียร์และช่วยตรวจเชคให้กับผู้ยืมเงินส่งเคลียร์เงินยืม โดยแยกเป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่  

- ค่าเบี้ยประชุม ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง โดยแยกเอกสารการเคลียร์เงินเป็นเรื่องๆ และรวมรวม
เอกสารหลักฐานแนบการเคลียร์เงินยืมต่างๆ ได้แก่ บันทึกขอจัดกิจกรรม ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยาก ร 
หนังสือ 

- เชิญวิทยากร  ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ 
ใบขออนุญาตไปราชการฉบับอนุมัติ บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัว เพ่ือนำส่งเคลียร์เงินยืม 

- นำเอกสารเคลียร์เงินยืม พร้อมเขียนรายละเอียดใบนำส่งเรียบร้อยแล้ว ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน
ของคณะ จัดทำการเบิกจ่ายผ่านระบบบัญชี ๓ มิติ 

- นำเสนอเอกสารเคลียร์เงินยืม (งบหน้าใบสำคัญ) ต่อคณะกรรมการ และผู้บริหารลงนาม
อนุมัติตามลำดับชั้น เพื่อให้มีแผนการจัดเตรียมเอกสารการเคลียร์เงินยืม ส่งผลให้การดำเนินการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด และเพื่อให้การ
เคลียร์เงินยืมเสร็จเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) รวบรวมเอกสารการเงิน และ งานพัสดุ เพื่อเสนอลงนาม ได้แก่ เสนอให้คณะกรรมการ 
หัวหน้าการเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ และอธิการบดี (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน) ลงนามอนุมัติ ใน
เอกสาร ซื้อ-จ้าง เอกสารเคลียร์เงินยืม (งบหน้าใบสำคัญ) เอกสารเคลียร์เงินยืมต่างๆ ของบุคลากรทั้งคณะ 
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทา งไปราชการ ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง โดยแยกนำเสนอแฟ้มละเรื่อง  

4) นำส่งเอกสารการเงิน พัสดุ ส่งให้กับงานการเงิน  ได้แก่ การนำเอกสารการเงิน พัสดุ ของ
บุคลากรในคณะ หลังจากผู้ขออนุมัติคณะกรรมการ และผู้อนุมัติลงนามอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
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เอกสารเคลียร์เงินยืม (งบหน้าใบสำคัญ) ในเรื่องต่างๆ ฉบับตัวจริงพร้อมเอกสารแนบฉบับจริง และนำใบ
นำส่งฏีกาที่เจ้าหน้าที่การเงินคณะกดส่งฏีกาในระบบแล้ว นำส่งให้กับงานการเงินเพื่อล้างเงินยืม โดยเขียน
รายละเอียดการส่งฏีกาในสมุดนำส่งฏีกาทั้งเล่มของคณะ และเล่มการเงิน เพ่ือให้งานการเงินเซนรับเอกสาร
ไว้เป็นหลักฐานตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย  ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการเคลียร์เงินยืมเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ส่งผลให้
การเบิกจ่ายเงินของคณะ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด 
         2.4.1.4 งานบริการ  
  คือ การให้บริการคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้มาติดต่องานภายในคณะ ดังนี้  

1) ให้บริการสำเนาข้อสอบ ในการสอบกลางภาค และปลายภาค ทั ้งภาคปกติ และภาค 
กศ.บป. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ และเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก และเรียบร้อย ในการ
จัดทำข้อสอบของอาจารย์และโปรแกรมวิชา ดังนี้  

2) ให้บริการอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในคณะ ในเรื่องต่างๆ ในการให้บริการงานธุรการ 
ได้แก่ 

  (3.1) ให้คำปรึกษา ในการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  ใน
เรื่อง การรับ-ส่ง หนังสือราชการ ทางระบบ ทั้งทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และทางอินบอกเฟส เพื่อให้อาจารย์
ทุกท่านเกิดความเข้าใจ และสามารถสร้าง ส่งหนังสือ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  
ได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามข้ันตอน และได้รับข้อมูลในงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

(3.2) การให้บริการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำหนังสือราชการ การ
สร้างหนังสือราชการต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก ประกาศ คำสั่ง เพื่อส่งหนังสือในระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
(e-Office Automations) โดยให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และทางอินบอกเฟส  เพื่อให้ทุกท่าน
เกิดความเข้าใจและสามารถสร้าง ส่งหนังสือ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automations) ได้
อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามข้ันตอนการใช้งาน 
 (3.3) แก้ไขปัญหาในการแก้ไขหนังสือต่างๆ ในคณะเมื่อเกิดปัญหา หากแก้ไขไม่ได้จะติดต่อ
ประสานงานกับแอดมินผู้ดูและระบบ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาระบบกับแอดมินเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและให้มีแนวทางปฏิบัติในการสร้างหนังสือการจัดส่งหนังสือด้วยความรวดเร็วและเป็นไป
ตามระบบด้วยความเรียบร้อยต่อไป  
  (3.4) บริการค้นหาเอกสาร อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน
คณะ ในการบริการค้นหาเอกสาร ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automations)  ทำให้สะดวกและ
เกิดความรวดเร็วในการค้นหา เพื่อสามารถนำเอกสารไปใช้ประโยชน์ ประกอบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว 
พร้อมทั ้ง บริการแก้ไขเอกสารใหม่เพื ่อแนบแก้ไขในเรื ่องเดิมทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office 
Automations) ให้ถูกต้อง (โดยการประสานงานกับแอดมินผู้ดูแลระบบ)  

2.4.1.5 จัดเก็บหนังสือราชการ งานบริการ และค้นหาเอกสาร 
 จัดเก็บหนังสือราชการทุกประเภท ได้แก่ หนังสือภายใน ภายนอกที่คณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกส่งมายังคณะ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะและมหาวิทยาลัย  โดยคัด
แยกจำแนกตามประเภทของหนังสือ พร้อมกับแยกเก็บเป็นโฟลเดอร์หนังสือแต่ละเรื่องแต่ละหมวดหมู่ เพ่ือ
เก็บเป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เพื่อสะดวกในการค้นหาอีกช่องทาง  จากนั้น นำเอกสารต้นฉบับ       
เปเปอร์เก็บเข้าแฟ้มหนังสือราชการภายนอกเรียงเก็บเข้าแฟ้มตามลำดับเลขรับหนังสือ และวันที่ เดือน ปี 
ลงรับหนังสือ  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับติดตาม การควบคุมการจัดเก็บหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ และ
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อำนวยความสะดวกต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ ให้สามารถสืบค้นต้นฉบับ และไฟล์หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกยิ่งข้ึน 
 
  2.5  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากภาระงานหลัก 

2.5.1 งานด้านงานบริการวิชาการ    
 ร่วมดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ของคณะ โดยจัดทำบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ 

ประสานงานการยืมเงินเพื่อจัดโครงการ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในโครงการ เอกสารเคลียร์เงินยืมตาม
โครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับมอบหมาย ในโครงการงานบริการวิชาการ ของคณะ 
 2.5.2 งานบริหารความเสี่ยง และวางระบบและควบคุมภายในของคณะ ดังนี้  
 ร่วมเป็นคณะกรรมการงานบริหารความเสี่ยงและวางระบบและควบคุมภายในของคณะ  ต้อง
ร่วมประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ร่วมจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการ
จัดทำรายงานควบคุมภายใน โดยร่วมจัดทำแบบรายงานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวบรวม
หลักฐานเพื่อประกอบการประเมิน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับคณะ 
 2.5.3 งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 ร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมเขียนรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
ของคณะและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ เพ่ือรับการตรวจประเมิน  
 2.5.4 ช่วยดำเนินการงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานผู้บริหารคณะ  
 ช่วยติดตามข้อมูล เขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่มรายงานส่งมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ ติดตาม ตรวจสอบฯ ในระดับคณะ  
 2.5.5 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือมอบหมาย  
 ได้แก่ ร่วมประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ร่วมงานอบรม 
สัมมนา ฟังบรรยายต่างๆ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญและงานประเพณีต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

การดำเนินการขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  การดำเนินการขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน จากงบประมาณที่ได้รับการจดัสรร 
เป็นงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักอีกพันธกิจหนึ่ง ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ขับเคลื่อนแต่ละ
พันธกิจ ตัวชี้วัดของคณะและมหาวิทยาลัยให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ อีกทั้ง เป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่
เขียนไว้  ซึ่งส่งผลต่อแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรให้กับคณะอีกด้วย  

  การดำเนินการขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน จากงบประมาณที่ได้รับการจดัสรร 
ได้มีการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส โดยมีหลายโครงการที่แต่ละโปรแกรมวิชาและคณะได้รับจัดสรร ดังนั้น 
คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบก็จะดำเนินการขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน ผ่าน
คณะมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้
การจัดโครงการได้ครบและบรรลุวัตถุประสงค์ในตัวชี ้วัดต่อไปได้อย่างมีระบบและต่อเนื ่อง โดยการ
ดำเนินการขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน มีข้ันตอนการดำเนินงาน 10 ขั้นตอน ดังนี้   

 ขั้นตอนที่ 1  (ร่าง) บันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน  
           ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารประกอบสำหรับแนบบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจ
กรรมฯ 
                ขั้นตอนที่ 3  สร้างบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ และหนังสือที่ใช่ในโครงการ 
ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office)    
 ขั้นตอนที่ 4  ส่งบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ พร้อมเอกสารประกอบสัญญา 
เงินยืมเพ่ือคีย์ใบสัญญาการยืมเงิน 
 ขั้นตอนที่ 5  จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการฯ 
  ขั้นตอนที่ 6  เจ้าหน้าที่ธุรการคณะนำเสนอสัญญาเงินยืม เอกสารซื้อ-จ้าง (ถ้ามี) ให้
คณะกรรมการฯ และผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยลงนาม แล้วนำส่งหัวหน้างานการเงินมหาวิทยาลัย 
       ขั้นตอนที่ 7   ผู้ยืมเงินรับเงินยืมพร้อมสำเนาใบสัญญาการยืมเงิน และรายงานขอซื้อขอจ้าง 
(ถ้ามี)                                 

ขั้นตอนที่ 8  จัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินคณะ  คีย์เคลียร์     
เงินยืม 

ขั้นตอนที่ 9  คณะนำเสนองบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน ให้คณะกรรมกรรมการและผู้บริหาร  
ลงนามอนุมัต ิและนำส่งฎีกา 
   ขั้นตอนที่ 10  ตรวจสอบสถานะเงินยืม/ไม่ค้างเงินยืม  
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แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

            
             แก้ไข (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

4. ส่งบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ พร้อม
เอกสารประกอบสัญญาเงินยืมเพ่ือคีย์ใบสัญญาการยืมเงิน 

การขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

เร่ิมทำ 

3. สร้างบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/
กิจกรรมฯ และหนังสือทีใ่ช่ในโครงการ 
ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office)   

 

2. จัดเตรียมเอกสารประกอบสำหรับแนบ
บันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 

1. (ร่าง) บันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/
กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน  

ผู้บริหาร/อธิการบดี 
พิจารณาลงนามอนุมต ิ

 

A 

5. จัดเตรียมเอกสารทีใ่ช้ในการจัดโครงการฯ 
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แก้ไข (ถ้ามี) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

            
               

แก้ไข (ถ้ามี)            

 

 

 

 

 

 

 

8. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืมและ
นำส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินคณะ 

 

 

จบการทำงาน 

หัวหน้างานการเงินของ
มหาวิทยาลยัตรวจสอบ/ลงนาม 

6.  เจ้าหน้าที่ธุรการคณะนำเสนอสัญญาเงินยืม 
เอกสารซื้อ-จ้าง (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการฯ และ

ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยลงนาม แล้วนำส่ง
หัวหน้างานการเงินมหาวิทยาลัย  

7. ผู้ยืมเงิน รับเงินยืมพร้อมสำเนาสัญญาเงินยืม  
และเอกสารซื้อ-จ้างตัวจริง (ถ้ามี) 

A 

9 เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ นำเสนองบงบหน้า
ใบสำคัญเบิกเงิน ให้คณะกรรมกรรมการคณะและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงนามอนุมัต ิและนำส่งฎีกา 

10. ตรวจสอบสถานะเงินยืมที่งานการเงินมหาวิทยาลัย 
/ไม่ค้างเงินยืม 

งานการเงินมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบเอกสาร/รับฏีกา   
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ชื่อกระบวนการ   การขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ข้อกำหนดสำคัญของกระบวนการ   การดำเนินการขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่สำคัญ  ระดับความสำเร็จของร้อยละถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายของงาน 

ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1   1 วัน ผู้ขอจัดโครงการฯ จัดทำร่าง
บันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/
กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน 
ให้มีเนื้อหาข้อมูลและข้อความท่ี
ถูกต้องโดยเฉพาะ วัน เดือน ปี ที่
จัด รหัสงบประมาณโครงการ 
และจำนวนค่าใช้จ่ายต้องคำนวณ
ให้ถูกต้องตรงกัน 

เพื ่อให้บันท ึกมี
เนื ้อหาที ่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ไม ่ ม ี ก ารแก ้ ไ ข
ส ่งผลให้การยืม
เ ง ิ น เ พ ื ่ อ จั ด
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ
กรรมฯ แล้วเสร็จ
ต า ม แ ผ น ง า น 
บรรลุตามพันธกิจ
และวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

บันทึกขออนุญาต
จัดโครงการ/
กิจกรรม และขอ
อนุญาตยืมเงิน 

 

ผู้จัดโครงการ 
/ผู้ยืมเงิน 

2   1-2 

วัน 

ผู้ขอจัดโครงการฯ จัดทำเอกสาร 
แนบบันทึกขอจัดโครงการ/กิจ
กรรมฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติ ดังนี้ 

- โครงการแนวตั้ง พร้อม

 - แบบฟอร์ม
โครงการแนวตั้ง 
ของ
มหาวิทยาลัย  

- แผนปฏิบัติ

ผู้จัดโครงการ 
/ผู้ยืมเงิน 

ร่างบันทึกขออนุญาตจัด
โครงการ/กิจกรรม และขอ

อนุญาตยืมเงิน  

จัดเตรียมเอกสารประกอบ
สำหรับแนบบันทึกขออนุญาต

จัดโครงการ/กิจกรรมฯ 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

กำหนดการ (ผู้เสนอ ผู้เห็นชอบ
และผุ้อนุมัติโครงการ ต้องลงนาม
ครบทุกคน) 

-แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
(แนวนอน) (ผู้เสนอ และผู้
เห็นชอบ โครงการ ต้องลงนาม
ครบทุกคน 

งาน/โครงการ
(แนวนอน)  

3     

 

 

            แก้ไข(ถ้ามี) 

1-3  

วัน 

ผู้ขอจัดโครงการฯ ดำเนินการ 
สร้างหนังสือ ในระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ (e-office) ดังนี้ 

1.สร้างเอกสารสำหรับประกอบ
แนบสัญญาเงินยืม ได้แก่ 

1.1 สร้างบันทึกขออนุญาตจัด 

โครงการ/กิจกรรม และขอยืมเงิน
ทดรองจ่าย  ในระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ (e-office) เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารลงนามอนุญาต และ

ให้ได้เอกสารประกอบ
แนบสัญญาเงินยืม
ครบถ้วนสมบูรณ์  

  -ผู้จัดโครงการ 
/ผู้ยืมเงิน 

- เจ้าหน้าที่
ธุรการคณะ 

3. สร้างบันทึกขออนุญาตจัด
โครงการ/กิจกรรมฯ และหนังสือ

และหนังสือที่ใช่ในโครงการฯ  

 

ผู้บริหาร/
อธิการบดี 
พิจารณาลง
นามอนุมต ิ
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

อนุมัติเงินเงินยืมตามลำดับชั้น 

 1.2 สร้างบันทึกขออนุญาตไป
ราชการใช้รถยนต์ส่วนตัว (ถ้ามี) เพ่ือ
ใช้สำหรับเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

1.3 ทำเรื่องขออนุญาตไปราชการ 
เพ่ือเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง  

และหนังสือต่างๆ สำหรับการจัด
โครงการ/กิจกรรมฯ ในระบบ
สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office 
Automation)    

2.เอกสารที่ต้องจัดทำเพ่ือเตรียม
ส่งให้วิทยากร และไว้สำหรับแนบ
เรื่องเคลียร์เงินยืม มีดังนี้  

2.1) บันทึกเชิญวิทยากรภายใน 
ส่งให้วิทยากรก่อนถึงวันจัด
กิจกรรม อย่างน้อย 3 -5 วัน  
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

2.2) หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก 
ส่งให้วิทยากรก่อนถึงวันจัด
กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 วัน 

4   2-5 ชั่วโมง  เมื่อบันทึกขอจัดโครงการ /
กิจกรรม ได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดี เรียบร้อยแล้ว ปริ้น 
บันทึก พร้อมเอกสารประกอบดังนี้  

1.1 บันทึกขอจัดโครงการ (ฉบับ
อธิการบดีอนุมัติแล้ว) 

1.2 โครงการแนวตั้ง และ
กำหนดการ  

1.3 โครงการแนวนอน  
1.4 ตารางแสดงรายละเอียด 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
1.5 ใบขออนุญาตไปราชการ ใน
ระบบ (ถ้ามี) 
หากโครงการมีค่าใช้จ่าย เป็นค่า

ถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ แจ้งผู้จัดทำ

  -ผู้จัดโครงการ 
/ผู้ยืมเงิน 

- เจ้าหน้าที่
การเงินคณะ 

 

ส่งบันทึกพร้อมส่งเอกสาร
ประกอบสัญญาเงินยืมเพ่ือคีย์

ใบสัญญาการยืมเงิน 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ (ผู้ยืมเงิน) เขียนรายการ 
ซ้ือ-จ้าง โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ขอซื้อ-ขอจ้าง เพื่อนำส่งเจ้าหน้าที่
การเงินคณะคีย์เอกสารซื้อ-จ้าง 

5   1 -3 

วัน 

ผู้ขอจัดโครงการฯ ดำเนินการ 
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ในการจัด
โครงการฯ 

1.ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร) 
คนละ 1 ชุด 

 2. บันทึกเชิญวิทยากรภายใน และ.
หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก พร้อม
แนบกำหนดการโครงการ และ
เอกสารจากวิทยากร ดังนี้ 

    2.1 ประวัติวิทยากร  

    2.2 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 

  - ผู้จัด
โครงการ/ผู้ยืม
เงิน 

  

 

จัดเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ในการ
จัดโครงการฯ 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

 3. ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน  ร้านละ 1 ชุด  

 4. แบบฟอร์มใบรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ   

6   

 

1-3 

วัน 

หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินคีย์สัญญา
เงินยืม และใบขอซื ้อ-ขอจ้าง เสร็จ
เร ียบร ้อยแล ้ว เจ ้าหน้าที ่ธ ุ รการ 
ดำเนินการ ดังนี้  

- แจ้งผู้ยืมเงินลงนามยืมเงินในสัญญา
เงินยืม และใบรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง 
(ถ้ามี) 

- นำเสนอแฟ้มสัญญาเงินยืม และใบ
ร า ย ง า น ข อ ซ ื ้ อ - ข อ จ ้ า ง  ใ ห้
คณะกรรมการลงชื่อในใบสัญญาการ
ยืมเงิน พร้อมผู ้ค ้ำ (กรณีอาจารย์
สัญญาจ้าง /ลูกจ้างชั่วคราว) ลงชื่อใน
ใบรายงานขอซ ื ้อ -ขอจ ้าง (ถ ้ามี ) 

  เจ้าหน้าที่
ธุรการคณะ 

 

คณะนำเสนอสัญญาเงินยืม 
เอกสารซื้อ-จ้าง (ถ้ามี) ต่อ

คณะกรรมการคณะและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยลงนาม แล้วนำส่ง
หัวหน้างานการเงินมหาวิทยาลัย  

หัวหน้างาน
การเงิน

ตรวจสอบ/ลง
นาม 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

จากนั ้น นำเสนอผู ้บร ิหารลงนาม
อนุมัติตามลำดับขั้นต่อไป  

- ผู้บริหารลงนามอนุมัติใบสัญญาการ
ยืมเงินและใบรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง 
ครบเรียบร้อยแล้ว สำเนา ใบรายงาน
ขอซื้อ-ขอจ้าง พร้อมฉบับจริงแนบใบ
สัญญาการยืมเง ิน แล้วตรวจสอบ
เอกสารประกอบแนบใบสัญญาการ
ยืมเงินให้ครบถ้วนและถูกต้อง และ
นำส่งห ัวหน้าการเง ินเพื ่อลงนาม
อนุมัติเงินยืม  

7   

 

2-3 ชั่วโมง    หัวหน้างานการเงินลงนามอนุมัติ
เงินยืมและเจ้าหน้าที่การเงินออกเชค
เงินยืมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 
หรืองานการเงินแจ้งผู้ยืมเงินรับเงิน
ยืมที ่งานการเง ิน พร้อมรับสำเนา
สัญญาเงินยืมและใบขอซื ้อ-ขอจ้าง 
ฉบับจริง (ถ้ามี) เพื่อนำมาเคลียร์เงิน
ยืมต่อไป 

  -ผู้จัดโครงการ 
/ผู้ยืมเงิน 

-เจ้าหน้าที่
ธุรการคณะ 

 

ผู้ยืมเงินรับเงินยืมพร้อมสำเนาใบ
สัญญาการยืมเงิน และรายงานขอ

ซ้ือขอจ้าง (ถ้ามี) 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

8.    

1-3 วัน  

 

หลังจากจัดโครงการ/กิจกรรม เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ควรเตรียมเอกสารส่ง
เคลียร์เงินยืม ภายใน    3-5 วัน  

  -ผู้จัดโครงการ 
/ผู้ยืมเงิน 

-เจ้าหน้าที่
การเงินคณะ 

9  2 -5 

วัน 

คณะนำเสนอ “งบหน้าใบสำคัญเบิก
เงิน” / กง.1 กง.2 และ กง.3 หลังคีย์
เงินเคลียร์เงินยืมแล้วให้
คณะกรรมการและผู้อนุมัติลงนาม
เอกสาร พร้อมนำส่งฎีกาให้กับ
หน่วยงานการเงิน  

    1. แจ้งผู้ยิมเงินลงชื่อ และ
นำเสนอคณะกรรมกรรมการ 
ผู้บริหารลงนามอนุมัติ 

    2. คณะกรรมกรรมการ ผู้บริหาร
ลงนามอนุมัติแล้ว ส่งเจ้าหน้าที่
การเงินคณะเพ่ือตรวจสอบเอกสาร

  -เจ้าหน้าที่
ธุรการคณะ 

 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
เคลียร์เงินยืมและนำส่งให้
เจ้าหน้าที่การเงินคณะ 

 

 

คณะนำเสนองบงบหนา้ใบสำคญั
เบิกเงิน ให้คณะกรรมกรรมการ
และผู้บริหารลงนามอนุมัติ และ

นำสง่ฎีกา 

งานการเงิน
ตรวจสอบ/
รับฏีกา ng  

ka 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนนำส่งการเงิน และสำเนาเอกสาร
เก็บ  

    3 นำส่งใบฎีกาพร้อมเอกสาร “งบ
หน้าใบสำคัญเบิกเงิน” / กง.1 กง.2 
และ กง.3 ให้หน่วยงานการเงินเพื่อ
ตรวจสอบเอกสารและรับฎีกา ต่อไป 

   4. เมื่องานการเงินตรวจสอบ
เอกสารแล้ว หากเอกสารมีการแก้ไข 
รับเอกสารคืนให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ของคณะ เพื่อประสานแจ้งผู้ยืมเงิน
ดำเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแล้วติกฎีกาส่งและนำส่ง
ใบฏีกาพร้อมเอกสารแก้ไขให้งาน
การเงินรับฎีกาต่อไป  

10  

 

 

 

10-20  

นาที่  

หลังจากส่งใบฏีกาเอกสารเคลียร์
เงินยืมให้การเงินแล้ว 3-5 วัน 
ติดตามโทรสอบถามงานการเงินเพ่ือ
ตรวจสอบสถานะเงินยืม หาก“ไม่
ค้างเงินยืม” ก็เป็นการเคลียร์

ให้ทราบการ
เคลียร์เอกสารยืม
เงินจัดโครงการฯ 
เสร็จเรียบร้อย 
“ไม่ค้างเงินยืม” 

 -ผู้จัดโครงการ 
/ผู้ยืมเงิน 

-เจ้าหน้าที่
ธุรการคณะ 

ตรวจสอบสถานะเงินยืม 
/ไม่ค้างเงินยืม 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารยืมเงินจัดโครงการฯ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ก็จะสามารถยืมเงิน
จัดโครงการฯ ใหม่ต่อไปได้ 

 

 รวมระยะเวลา 15-20 วัน     
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ขั้นตอนที่ 1 : (ร่าง) บันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน 

ในการทำบันทึก/หนังสือต่างๆ จำเป็นต้องมีการร่างหนังสือก่อนที่จะพิมพ์ฉบับจริง ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอน
แรกที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการจัดโครงการ/กิจกรรม และขออนุญาตยืมเงินทดรองจ่าย ที่จำเป็นต้องมีการทำ
บันทึกเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรม และขออนุญาตใช้งบประมาณมาใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โดยบันทึกจะต้องมี
เนื้อหาและข้อความที่ถูกต้องโดยเฉพาะ วัน เดือน ปี ที่จัด รหัสงบประมาณโครงการ และจำนวนค่าใช้จ่ายต้อง
คำนวณให้ถูกต้องหากเนื้อหาในบันทึกข้อมูลดังกล่าวผิดพลาดก็จะไม่สามารถยืมเงินได้ ต้องตีกลับให้แก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถยืมเงินได้ ดังนั้น จึงต้องทำบันทึกให้ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อให้การจัดโครงการ/
กิจกรรม แล้วเสร็จบรรลุตามพันธกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ตั้งไว้ได้ โดยผู้ทำบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/
กิจกรรม ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบันทึก เพื่อให้บันทึกมีข้อมูลรายละเอียด เนื้อหา วัตถุประสงค์ ที่
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดการจัดทำบันทึก ดังนี้   

 ย่อหน้าที่ 1 :  เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ผู้อ่าน (ผู้อนุมัติ) ทราบ 
รายละเอียด วัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งจะต้องมีเนื้อหาที่ครบถ้วน ดังนี้ 

            ด้วย ข้าพเจ้า ......................ได้รับผิดชอบจัดโครงการ ..........(คัดลอกมากจากชื่อโครงการ ในแผน
ปฏิบัติงาน/โครงการ)........... ปงีบประมาณ พ.ศ. ......  มีกำหนดจดัโครงการ ในวนัท่ี .......( วัน / เดือน / ปี) ..... ณ.... 
(สถานที่จัด)...... มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ........................................................ นั้น    

            ย่อหน้าที่ 2 : เป็นการกล่าวขออนุญาตจัดโครงการและขออนุญาตยืมเงิน ดังนี้  

 ในการนี้  เพื่อให้การ จัดโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย  จึงใคร่ขออนุญาต
มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้ 

1.ขออนุญาต จัดโครงการ/กิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว   
2.ขออนุญาตยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อจัดโครงการ /กิจกรรม โดยใช้งบประมาณจากรหัสโครงการ ..........

(คัดลอกมากจากชื่อโครงการ ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการ) .....รหัสกิจกรรม....(คัดลอกรหัสกิจกรรมย่อย จากรหัส
โครงการ/กิจกรรม)..... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................. บาท (.....ยอดเงินรวมเป็นตัวหนังสือ......)  เพื่อเป็นค่า อาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามที่แนบมาพร้อม
นี้  

 ย่อหน้าที่ 3 : กล่าวเรียนแจ้งวัตถุประสงค์ของการทำบันทึกนี้เพ่ือ โดยขึ้นต้นคำว่า “จึงเรียนมาเพ่ือ
............” เสมอ จากนั้นลงชื่อผู้จัดทำโครงการพร้อมตำแหน่ง ดังนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดจารณา  

          

                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. .............................)                                                
                              อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา................................... 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยสามารถเข้าพิมพ์รายละเอียดตามแบบฟอร์มร่างบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ดังตัวอย่างภาพที่ 1 
พร้อมตัวอย่างร่างบันทึก ในภาพที่ 2 
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  ภาพที่ 1  ตัวอย่าง แบบฟอร์มร่างบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 
 
 

กดคลิกลิ้ง...................... เพื่อเข้าโหลดแบบฟอร์ม 
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  ภาพที่ 2 ตัวอย่าง ร่างบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 
 

ปัญหา 

1. จำนวนเงินยืมรวมทั้งหมดไม่ตรงกันกับยอดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ  
2. รหัสงบประมาณโครงการที่ขอใช้และยืมเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับชื่อโครงการที่ขอจัด  
3. ความล่าช้าในการจัดทำบันทึกขออนุมัติ ทำให้การยืมเงินไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดโครงการ/

กิจกรรม ได ้
  แนวทางการแก้ไข 

1. ผู้ขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ควรใช้การคำนวณค่าใช้จ่ายและยอดรวมในตาราง excel เพ่ือความ
แม่นยำและถูกต้อง  
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2.  ผู้ขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ต้องตรวจสอบรหัสโครงการจากแผนงาน/โครงการ ของคณะ ที่
ได้รับอนุมตโิครงการแล้ว โดยคัดลอกจากไฟล์หรือพิมพ์ให้ถูกต้องพร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้องก่อนทำบันทึกขอ
จัดโครงการ/กิจกรรมฯ เสมอ โดยคณะช่วยตรวจสอบในระบบอีกครั้ง ก่อนนำส่งบันทึกจัดโครงการ/กิจกรรมฯ เสนอ
ผู้บริหารต่อไป    

3. ผู้ขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ควรมีแผนการจัดกิจกรรมและการดำเนินการในการขออนุมัติ เพ่ือ
การดำเนินยืมเงินเป็นไปตามกำหนด ไม่เกิดความล่าช้า 

 
ข้อเสนอแนะ  
1. ทำแบบฟอร์มตาราง excel พร้อมตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายและยอดรวมค่าใช้จ่าย เพื่อให้

การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายในระบบได้ถูกต้องกว่าการคำนวณด้วยเครื่องมือเครื่องคิดเลข 
2.ควรมีลิ้งโครงการ/แผนงานฯ อออนไลน์ เพ่ือเข้าตรวจสอบชื่อโครงการ รหัสโครงการที่ถูกต้องได้     
 

ขั้นตอนที่ 2 : จัดเตรียมเอกสารประกอบ สำหรับแนบบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ และขออนุญาตยืมเงิน 
      เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ มีเอกสาร ดังนี้ 
  2.1 โครงการ (แนวตั้ง)และกำหนดการ / โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ  
  2.1.1)  สร้างโครงการ (แนวตั้ง) อัตโนมัติ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)   
โดยมีขั้นตอนการสร้าง  ดังนี้ 
    (1) ผู้สร้างหนังสือ (ผู้เสนอโครงการ) เข้าระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) 
ดังนี้      

ด ้วยระบบสำน ักงานอ ัตโนม ัติ  (e-Office Automation) ได ้ทำการเช ื ่อมต ่อข ้อมูล 
USERNAME  และ PASSWORD ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ใช้กับระบบฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน สามารถเข้าใช้ระบบเพื่อสร้างหนังสือราชการ การลาไปราชการต่างๆ ได้โดยใช้ 
USERNAME และ PASSWORD เช่นเดียวกับการเข้าระบบฐานข้อมูล MIS โดยสามารถเข้าได้ที่ลิ้ง ได้ 2 ช่องทาง 
ได้แก่ 

ช่องทางท่ี 1  เข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   

1) เข้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ลิ้ง https://www.kpru.ac.th  จะปราฏ
หน้าจอ ดังภาพที่ 3  

2) กดเลือกเมนูสารสนเทศออนไลน์ หมายเลข 1  
3) กดเข้าที่ ระบบ e-Office (ระบบสำนักงานอัตโนมัติ) หมายเลข 2 จะปรากฏหน้าจอ ดัง

ภาพที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kpru.ac.th/
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ภาพที่ 3 การเข้าเว็บไซด์ เข้าสู่ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ช่องทางที่ 1  

 

  ภาพที่ 4  หน้าจอ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)   

 ช่องทางท่ี 2 เข้าที่เว็บไซด์  https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/login.php  ซี่งการเข้า
ใช้งานช่องทางนี้จะสะดวกและรวดเร็วกว่า ช่องทางที่ 1  ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) กดเข้าที่เว็บไซด์ https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/login.php จะปรากฏหน้าจอ 
เหมือนขั้นตอนที่ 1 ภาพที่ 4 

2) ผู้ขออนุญาตจัดโครงการฯ กรอกข้อมูล login เข้าสู่ระบบ ในช่องผู้ใช้ ที่ช่องหมายเลข 1 
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และช่องรหัสผ่าน ที่ช่องหมายเลข 2 กรอกวัน/เดือน/ปีเกิด เป็น
ตัวเลข เช่น 22112511 ใช้รหัสผ่านเช่นเดียวกับการเข้าระบบ MIS ตัวอย่างดังภาพที่ 5 จากนั้น กดคลิกเข้าสู่ระบบ 
ที่ปุ่มหมายเลข 3 เพื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากกฎหน้าจอระบบสำนักงานอัตโนมัติ ดังภาพที่ 6   

https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/login.php
https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/login.php
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ภาพที่ 5  การกรอกข้อมูล login เข้าสู่ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)   

 

 

ภาพที่ 6  หน้าจอระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) เมื่อ login เข้า 

(2) ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ   ใน
ระบบสำนักงานอัตโนมัต ิ(e-Office Automation) ดังนี้ 

แบบที่ 1  
- กดเลือกท่ีเมนู โครงการ ที่หมายเลข 1  
 
 

https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/book_file/pj01.doc
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- ดาวน์โหลดไฟล์ที่ เมนู  ด้านบนหน้ารายการสร้างโครงการ 
ที่หมายเลข 2 

แบบที่ 2 
- กดเลือกท่ีเมนู แบบสร้าง(แนบไฟล์)/คู่มือ ที่หมายเลข 1  
- กดดาวน์โหลดไฟล์ที่ แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ       

ที่หมายเลข 2 ตัวอย่างดังภาพที่ 7 ก็จะปรากฏ แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ     
ดังภาพที่ 8  
แบบที่ 1 

 
แบบที่ 2

ภาพที่ 7 การดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการเพ่ือขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ   

 

 

https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/book_file/pj01.doc
https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/book_file/pj01.doc
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ภาพที่ 8  แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
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ภาพที่ 8  แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ)  
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ภาพที่ 8  แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ)  

(3) สร้างไฟล์โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (.doc) ลงในแบบฟอร์ม
โครงการ สำหรับไว้แนบเพื่อสร้างโครงการอัตโนมัติ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ที่สร้าง
แบบสร้าง(แนบไฟล์) โดยโครงการฯ ต้องมีรายละเอียดโครงการฯ ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 9 ซึ่งได้จากการนำข้อมูลและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ในโครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ) ที่ได้รับอนุมัติมาประกอบการในเขียน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/book_file/pj01.doc
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ภาพที่ 9 ตัวอย่าง ไฟล์โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่าง ไฟล์โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่าง ไฟล์โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) 

 
 
 
 
 



44 
 

 
 

 
ภาพที่ 9 ตัวอย่าง ไฟล์โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่าง ไฟล์โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) 
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  ในส่วนรายละเอียดโครงการฯ ข้อ 7 งบประมาณ การจัดสรรค่าใช้จ่ายงบประมาณ สามารถเข้าคีย์
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในตาราง Excel เพื ่อคำนวณค่าใช้จ่าย ตามแบบฟอร์ม เพื ่อให้การคำนวณรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายถูกต้องและแม่นยำ ได้ที่ลิ้ง. .......................   

จะได้ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ดังภาพที่ 10 ต้องระบุ
ค่าใช้จ่ายแยกที่ละรายการให้เห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมกันต้องตรงกันกับจำนวนเงินที่ยืม
ในบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ  
  เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการ copy ตารางไปวางที่ไฟล์เวิด ที่ไฟล์โครงการเพ่ือ
ขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ข้อ 7 งบประมาณ การจัดสรรค่าใช้จ่ายงบประมาณ  ตัวอย่างดังภาพที่ 11 
ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

 

กดดับเบิ้ลคลิกเข้าท่ี ตาราง excel นี้  เพ่ือกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย และคำนวณค่าใช้จ่าย 

ล าดับ (1) รายการ (2)        รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย (3)                          จ านวนเงิน  (4)
หมายเหตุ 

(เอกสารต้องเตรียม) (5)

1 ค่าวิทยากร 
 1.1 วิทยากราภายใน (600บาท/ชม.) จ านวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท  = 3,600
 1.2 วิทยากรภายนอก (1,200บาท/ชม.)จ านวน 2 คน ๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท = 4,800

2 ค่าอาหาร
2.1 ค่าอาหารว่าง จ านวน 50 คน *35 บาท * 2 มื้อ *1 วัน 3,500
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน*10๐ บาท * 1 วัน 5,000

3 คาวัสดุ  จ านวน  1500 บาท 2,500
4 คาถ่ายเอกสาร  จ านวน  2500 บาท 2,500
5 อ่ืนๆ 

5.1 ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างจังหวัด ค่าน้ ามันรถยนต์ ไป-กลับ จาก กพ.ไป กทม. 3,500
ค่าเบ้ียเล้ียง 2 คนๆ ละ 240 *2 คืน 480

5.2 ค่าบริการสถานที่ จัดโครงการ 0 0
รวมเป็นเงิน 25,880 ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ล าดับ (1) รายการ (2)        รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย (3)                          จ านวนเงิน  (4)
หมายเหตุ 

(เอกสารต้องเตรียม) (5)

1 ค่าวิทยากร 
 1.1 วิทยากราภายใน (600บาท/ชม.) จ านวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท  = 3,600
 1.2 วิทยากรภายนอก (1,200บาท/ชม.)จ านวน 2 คน ๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท = 4,800

2 ค่าอาหาร
2.1 ค่าอาหารว่าง จ านวน 50 คน *35 บาท * 2 มื้อ *1 วัน 3,500
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน*10๐ บาท * 1 วัน 5,000

3 คาวัสดุ  จ านวน  1500 บาท 2,500
4 คาถ่ายเอกสาร  จ านวน  2500 บาท 2,500
5 อ่ืนๆ 

5.1 ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างจังหวัด ค่าน้ ามันรถยนต์ ไป-กลับ จาก กพ.ไป กทม. 3,500

วันอังคารท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ

วันพุธท่ี 16 ธันวาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่

  
 ภาพที่ 10 ตัวอย่าง ตาราง excel สำหรับคำนวณค่าใช้จ่าย 

 

https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/book_file/pj01.doc
https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/book_file/pj01.doc
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ตารางชี้แจ้งรายละเอียดการใช้ ตาราง excel สำหรับคำนวณค่าใช้จ่าย  

 ภาพที่ 10 ตาราง excel สำหรับคำนวณค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

หมายเหตุ : จัดโครงการจำนวนหลายวัน ควรชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกวันแยกทำเป็นตาราง
ตารางละ 1 วัน เพ่ือง่ายต่อการตรวจเชค และง่ายต่อการเคลียร์เงินยืม  
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ภาพที่ 11 ตัวอย่าง ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

(4)  สร้างโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  และ
สำหรับใช้แนบเป็นเอกสารประกอบในการสร้างบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังตัวอย่าง
ภาพที่ 12 ดังนี้  
  - กดเลือกเมนู สร้างหนังสือ ที่หมายเลข 3   
  - กดเลือก เมนูประกาศ/โครงการ ที่หมายเลข 4   
  - กดเข้าเมนูสร้าง ที่หมายเลข 5   
  - กดเข้า สร้าง(แนบไฟล์) ที่หมายเลข 6 
  - กดเลือกประเภทหนังสือ เลือกโครงการ ที่หมายเลข 7  
  - ใส่ชื่อเรื่องโครงการ ที่หมายเลข 8 
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  - เลือกไฟล์โครงการที่สร้างไว้ สำหรับแนบ ที่หมายเลข 9   
  - เลือกไฟล์เสร็จ กดแนบไฟล์เสมอ ที่หมายเลข 10   
  - กดเลือก รองอธิการบดีฯ ผู้ลงนามอนุมัติโครงการ ที่หมายเลข 11 ทั้งนี้ เลือกรองอธิการบดีฯ ที่
รับผิดชอบในโครงการแต่ละพันธกิจ เช่น งานวิชาการ เลือก รองวิสิฐฯ  
  - กดสร้างหนังสือ เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ที่หมายเลข 12  

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่าง การสร้างโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)   

เมื่อกดหมายเลข 6 สร้าง(แนบไฟล์) จะปรากฏหน้าต่าง แนบไฟล์หนังสือ  
ให้เข้าสร้างหนังสือ ดังตัวอย่างหน้าต่างแนบไฟล์หนังสือ  
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ภาพที่ 12 ตัวอย่าง การสร้างโครงการเพ่ือขอใช้งบประมาณ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) (ต่อ) 
 
 เมื่อกดสร้างหนังสือ ทีห่มายเลข 12 แล้ว ระรบบจะทำการบันทึกและสร้างโครงการให้อัตโนมัติ พร้อมขึ้น

หน้าจอแจ้งเตือน  ให้กดพิมพ์หนังสือตัวอย่างเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 
ก่อนกดส่งตรวจทาน  แล้วหนังสือจะถูกส่งเพื่อเสนอลงนามในระบบตามขั้นตอนต่อไป จะได้โครงการเพื่อขอใช้
งบประมาณ (แนวตั้ง) ที่ผู้ขออนุมัติโครงการลงนามในระบบเสร็จเรียบร้อย ตัวอย่างดังภาพที่ 13 
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 ภาพที่ 13 ตัวอย่าง โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) ลงนามในระบบเสร็จเรียบร้อย  
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 ภาพที่ 13 ตัวอย่าง โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) ลงนามในระบบเสร็จเรียบร้อย (ต่อ) 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่าง โครงการเพ่ือขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) ลงนามในระบบเสร็จเรียบร้อย (ต่อ) 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่าง โครงการเพ่ือขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) ลงนามในระบบเสร็จเรียบร้อย (ต่อ) 
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 ภาพที่ 13 ตัวอย่าง โครงการเพ่ือขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง)  ลงนามในระบบเสร็จเรียบร้อย (ต่อ) 
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 2.1.2 กำหนดการโครงการ/กิจกรรม   

 การจัดโครงการ /กิจกรรม ต้องมีกำหนดการเพื่อให้วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบรายละเอียดใน
การจัดโครงการ โดยแยกกำหนดการในแต่ละวันและแต่ะละช่วงเวลาให้ชัดเจน  
  //กดลิ้ง............   เข้า เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์มกำหนดการจัดโครงการ (ไฟล์เวิด) และพิมพ์กำหนดการ
โครงการตามแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 14 เมื่อสร้างกำหนดการโครงการ/กิจกรรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปใส่ใน
แบบฟอร์มโครงการ ข้อ 8.2 กำหนดการ เพ่ือให้กำหนดการครบถ้วนสมบูรณ์และใช้ประกอบการเคลียร์เงินยืมต่อไป 
ตัวอย่างกำหนดการโครงการตัวอย่างดังภาพที่ 15   

 

 ภาพที่ 14 ตัวอย่าง แบบฟอร์มกำหนดการโครงการ/กิจกรรม 
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 ภาพที่ 15 ตัวอย่าง กำหนดการโครงการ/กิจกรรม  
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2.2 โครงการ แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
 ปริ้นโครงการแผนปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) หน้าเวบไซด์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

นำเสนอผู้อนุมัติโครงการลงชื่ออนุมัติ พร้อมผู้เสนอโครงการลงชื่อเรียบร้อยแล้วแสกนเป็นไฟล์ .Pdf เพื่อแนบเป็น
เอกสารประกอบบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ดังตัวอย่าง ใน
ภาพที่ 16  

กดเข้าที่ลิ้ง https://huso.kpru.ac.th/main/ หน้าเวบไซต์คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือ
เข้าเลือกโครงการ 

https://huso.kpru.ac.th/main/
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   ภาพที่ 16 ตัวอย่าง โครงการแผนการปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน)    
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  ภาพที่ 16 ตัวอย่าง โครงการแผนปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) (ต่อ) 



61 
 

 
 

 

 

  ภาพที่ 16  ตัวอย่าง โครงการแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) (ต่อ) 
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ภาพที่ 16  ตัวอย่าง โครงการแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) (ต่อ) 
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ปัญหา สร ้างบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ผ ่านระบบสำนักงานอัตโนมัต ิ (e-Office 
Automation) มา โดยไม่แนบเอกสารประกอบโครงการมา หรือแนบมาไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ เช่น โครงการแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ (แนวนอน)  โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และโครงการไมมี่ลายเซนผู้เสนอโครงการ หรือผู้
เห็นชอบ/ผู้อนุมัติโครงการ   

 แนวทางการแก้ไข 

1. แจ้งผู้สร้างบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ถึงแนวปฏิบัติในการทำบันทึกต้องแนบเอกสาร
ประกอบให้ครบถ้วนและเอกสารต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนแนบในบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 

2. จัดทำแบบฟอร์มโครงการแนวตั้งให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และให้สารถโหลดได้ในระบบออนไลน์ 
  
ข้อเสนอแนะ  ควรเพ่ิมรายละเอียดเพ่ือแจ้งเตือนผู้สร้างบันทกึขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ไว้ใน

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ดังนี้  

1.แจ้งตรวจสอบ การแนบเอกสารประกอบมาพร้อมบันทึกฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

       

พร้อมข้อความป็อบอัพแจ้งเตือน ให้แนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามที่แจ้งเตือนก่อนจึงจะสามารถกดบันทึก
สร้างได้   

กรณี ทำบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ต้องแนบ  
1. โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) 
2. โครงการ แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน)  
   ฉบับที่ ผู้เสนอโครงการ และผู้เห็นชอบโครงการลงชื่อครบเรียบร้อยแล้ว 

 
ขั้นตอนที่ 3 : สร้างบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม และขอยืมเงินทดรองจ่าย และหนังสือที่ใช้ในโครงการ 
ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  

วิธีเข้าใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ตามตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.1.1 (1) 
 โดยมีขั้นตอนรายละเอียดการสร้างบันทึกและหนังสือ ดังนี้  

 
เอกสารสำหรับแนบใบสัญญาการยืมเงิน ได้แก่  
3.1) สร้างบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม และขอยืมเงินทดรองจ่าย   

  บันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ เป็นบันทึกที่เสนออธิการบดีเพ่ือขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 

ดังนั้น ต้องสร้างบันทึกที่เมนู หนังสือภายในทั่วไป (เรียนอธิการบดี)  โดยสร้างบันทึก

แบบ “สร้าง(แนบไฟล์)”  เนื่องจากบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 
มีเนื้อหารายละเอียดเป็นหัวข้อย่อยหลายข้อ และหลายย่อหน้า (เกิน 3 ย่อหน้า) จึงใช้การสร้างหนังสือแบบแนบไฟล์  
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เพื่อให้ได้รูปแบบหนังสือตามต้นฉบับที่จัดรูปแบบไว้ตามแบบฟอร์มและตรงตามระเบียบงานสารบรรณ  โดยมี
ขั้นตอนพร้อมแสดงรายละเอียดการสร้างบันทึก ดังนี้  

(1) ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มบันทึกข้อความหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) (.doc) 
 เลือกเมนู แบบสร้าง(แนบไฟล์) / คู่มือ ที่หมายเลข 1  ไปที่ “สำหรับเมนู หนังสือภายในเรียนอธิการบดี 

จากนั้นกดดาวน์โหลดแบบฟอร์ที่เมนู หนังสือภายในเรียนอธิการบดี ชั้นความลับ : ปกติ ทีห่มายเลข 2 ดังภาพที่ 17 จะ
ปรากฏแบบฟอร์ม บันทึกข้อความหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) ดังภาพที่ 18 

 

ภาพที่ 17 การดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มหนังสือภายในเรียนอธิการบดี  

 

 

 

 

https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/book_file/dbn1.doc
https://eoa2.kpru.ac.th/eOfficeA1/book_file/dbn1.doc
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ภาพที่ 18  แบบฟอร์มบันทึกข้อความหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) (.doc)  

(2) สร้างไฟล์บันทึกข้อความหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) (.doc) ไว้สำหรับแนบสร้างบันทึกแบบ 
“สร้าง(แนบไฟล์)” โดยคัดลอกเนื้อหาบันทึกข้อความ มาจากร่างบันทึกข้อความขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 
ในขั้นตอนที่ 1 นำมาวางในแบบฟอร์มไฟล์บันทึกข้อความหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) (.doc) แล้วทำการเซฟ
ไฟล์ไว้สำหรับแนบสร้างบันทึก ตัวอย่างดังภาพที่ 19 
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ภาพที่ 19  ตัวอย่าง การสร้างไฟล์บันทึกข้อความ หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)  

(3) สร ้างบ ันท ึกขออน ุญาตจ ัดโครงการ/ก ิจกรรมฯ ในระบบสำนักงานอัตโนม ัติ  (e-Office 
Automation) ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) กดเลือกเมนูหนังสือราชการ ที่หมายเลข 1 เลือกสร้างหนังสือ ที่หมายเลข 2 แล้วกดเลือก 
หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) ที่หมายเลข 3 จากนั้นกดเลือกสร้าง ที่หมายเลข 4  กดเลือก เมนูสร้างบันทึกแบบ 
“สร้าง(แนบไฟล์)” ที่หมายเลข 5  ดังภาพที่ 20 แล้วจะปรากฏหน้าจอ แนบไฟล์สร้างหนังสือ ดังภาพที่ 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

คดัลอกเนือ้หานี ้

มาจากร่าง

บนัทึกที่สร้างไว้

ในขัน้ตอนท่ี 1 

มาใส่ในกรอบนี ้
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ภาพที่ 20  การเข้าสร้างบันทึกข้อความ หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)  โดยใช้เมนู สร้าง(แนบ
ไฟล์)  

 

 ภาพที่ 21 หน้าจอ แนบไฟล์สร้างหนังสือ   

2) กรอกข้อมูลบันทึกข้อความ (เรียนอธิการบดี) เพ่ือสร้างบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 
อัตโนมัติ ในเมนู สร้าง(แนบไฟล์) พร้อมแนบไฟล์บันทึก โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังในภาพที่ 22 ดังนี้ 
   1 กรอกชื่อเรื่อง ที่หมายเลข 1   
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   2. เลือกไฟล์แนบ จากไฟล์บันทึกข้อความไว้เรียบร้อยแล้ว ที่หมายเลข 2  
     3. กดปุ่มแนบไฟล์ ต้องรอให้ระบบขึ้นแนบไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วไฟล์ถงึจะแนบสำเร็จที่หมายเลข 3  

   4.เลือกหน่วยงานออกหนังสือ โดยเลือกหน่วยงานที่ผู้สร้างสังกัดอยู่ ที่หมายเลข 4 
     5.กดปุ่มค้นหาชื่อผู้ลงนามในบันทึกขออนุญาต  คือ ผู้ที่ทำบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/
กิจกรรม ที่หมายเลข 5 
     6.พิมพ์ชื่อผู้ลงนามที่จะค้นหาพิมพ์คำสั้นๆ แล้วกดค้นหา จะขึ้นชื่อผู้ขอจัดกิจกรรม ปุ่มเลือกชื่อ 
ที่หมายเลข 6 
              7.กดปุ่มเลือก ตรงชื่อผู้ที่ต้องการให้ลงนาม ที่หมายเลข 7 
     8.กดปุ่มเลือกชั้นความเร็ว ที่หมายเลข 8 
     9.กดปุ่มเลือกชั้นความลับ ที่หมายเลข 9 
    10. กดปุ่มเพ่ิมไฟล์แนบที่สร้างไว้ ที่หมายเลข 10  
    11.ตรวจเชคการกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่มสร้างหนังสือ ที่หมายเลข 11 และจะได้บันทึก     
ขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ดังตัวอย่างภาพที่ 23  

 

 
ภาพที่ 22 ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลในหน้าจอแนบไฟล์สร้างหนังสือ เพื่อสร้างบันทึกอัตโนมัติ  
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 ภาพที่ 23 ตัวอย่าง บันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
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3.2.2) สร้างบันทึกขออนุญาตไปราชการใช้รถยนต์ส่วนตัว (ถ้ามี)  
การสร้างบันทึกขออนุญาตไปราชการใช้รถยนต์ส่วนตัว เป็นบันทึกที่นำเสนออธิการบดีเพื่อขออนุญาต 

ดังนั้น ต้องสร้างบันทึกที่เมนู หนังสือภายในทั่วไป (เรียนอธิการบดี)  สร้างบันทึก

โดยเลือกสร้างแบบ “สร้าง”   เป็นแบบฟอร์มสร้างหนังสืออัตโนมัติ ที่สามารถ
พิมพ์เนื้อหาหรือคัดลอกเนื้อหาที่ร่างเตรียมไว้ มาใส่ในแบบฟอร์มอัตโนมัติในระบบได้เลย โดยไม่ต้องแนบไฟล์บันทึก 
เนื่องจากบันทึกมีเนื้อหาและข้อความไม่เกิน 3 ย่อหน้า เนื้อหาไม่มีข้อย่อย จึงใช้การสร้างแบบสร้างซึ่งจะมีความ
สะดวกกว่าการสร้างแนบไฟล์ โดยมีขั้นตอนพร้อมแสดงรายละเอียดการสร้างบันทึก ดังนี้ 

        กดเลือกเมนูหนังสือราชการ จากนั้นกดเลือกเมนูหนังสือภายใน (เรียนอธิการ) ที่หมายเลข 1 
 เลือกสร้าง ที่หมายเลข 2 ก็จะได้หน้าต่างบันทึกข้อความ ให้สามารถพิมพ์ กรอกข้อมูลขอไป

ราชการ หรือคัดลอกข้อความที่สร้างไว้มาวางเพ่ือง่ายต่อการสร้าง ตามตัวอย่างดังภาพที่ 24 
 กดเลือกหน่วยงานออกเลขหนังสือ ที่หมายเลข 3 
 ใส่ชื่อเรื่อง ที่หมายเลข 4 และพิมพ์เนื้อหาบันทึก ในแบบสร้างย่อหน้าที่ 1 , 2 และ 3  
 แล้วใส่ข้อพิจารณา ที่หมายเลข 6 
     พิมพ์ชื่อย่อของผู้ทำบันทึก/ขออนุญาต และกดปุ่มค้นหา ที่หมายเลข 7 
 เมื่อพบชื่อแล้วกดเลือกที่หมายเลข 8  
 เมื่อพิมพ์เนื้อหา และกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วกดบันทึก ที่

หมายเลข 9 จะได้บันทึกข้อความ ตามตัวอย่างดังภาพที่ 25   
 

 

 ภาพที่ 24 การกรอกข้อมูลในหน้าจอสร้างหนังสือภายใน (เรียนอธิการ) เพ่ือสร้างบันทึกอัตโนมัติ 
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 ภาพที่ 24 ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลในหน้าจอสร้างหนังสือภายใน (เรียนอธิการ) เพื่อสร้างบันทึก
อัตโนมัติ (ต่อ) 
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ภาพที่ 25 ตัวอย่าง บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  
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3.2.3) ทำเรื่องขออนุญาตไปราชการ ผ่านระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ดังนี้ 
 (1) เข้าเมน ูการขอไปราชการ และการลา  
 กดเข้าท่ีเมนูการขอไปราชการ และการลา ที่หมายเลข 1  
 เลือกเมนูขออนุญาตไปราชการ (ในประเทศ) ที่หมายเลข 2  
 และกดปุ่มเพ่ิมข้อมูล ที่หมายเลข 3 ตัวอย่างดังภาพที่ 26 ก็จะปรากฏหน้าต่าง ใบขออนุญาตไป

ราชการ (ในประเทศ) ให้กรอกข้อมูล ตัวอย่างดังภาพที่ 27    

 

ภาพที่ 26 การเข้าหน้าจอการขอไปราชการ และการลา ในระบบเพ่ือสร้างหนังสือขออนุญาตไปราชการ 

   (2) กรอกใบขออนุญาตไปราชการ (ในประเทศ) ให้กรอกข้อมูลดังตัวอย่างดังภาพที่ 27 ดังนี้ 
      กรอกข้อมูลของผู้เดินทางไปราชการ (ชื่อ – นามสกุล) พร้อมชื่อพนักงานขับรถยนต์  หากไป

รถยนต์ส่วนตัวไม่ต้องระบุ  ใส่ชื่อเรื่องไปราชการ สถานที่ทีจ่ะเดินทางไปราชการ วัน/เดือน/ปี ที่เดินทาง ทะเบียนรถ
ไปราชการ   

(3) กรอกข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ตามจำนวนที่ขอใช้เดินทางไปราชการ ควรให้ตรงกันกับที่ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย และแนบบันทึกขอ
จัดกิจกรรม พร้อมบันทึกขอใช้รถยนต์ เพื ่อให้ผู ้อนุมัติงบทราบข้อมูลรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ ชื่อ
งบประมาณ และรหัสงบประมาณที่ขอเบิกใช้ไปราชการ เพื่อความถูกต้องตรงกัน เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วน
แล้วตรวจสอบข้อมูล และตรวจสอบค่าใช้จ่ายรวมให้ถูกต้องจากนั้นกดบันทึก เรื่องจะถูกส่งอนุมัติไปตามระบบ 
จนถึงอธิการบดีลงนามอนุญาต จึงจะสามารถปริ้นเรื่องเพ่ือนำไปใช้ประกอบการยืมเงินและเคลียร์เงินยืมต่อไป ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 28 ใบขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว 
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ภาพที่ 27 การกรอกข้อมูลขอไปราชการ (ในประเทศ) อัตโนมัติ  
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ภาพที่ 28 ตัวอย่าง  ใบขออนุญาตไปราชการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
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เอกสารที่ต้องจัดทำเพื่อเตรียมไว้สำหรับแนบเรื่องเคลียร์เงินยืม มีดังนี้  

3.2.4) บันทึกเชิญวิทยากรภายใน  

คือ บันทึกเชิญบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือมาเป็นวิทยากร ในโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นตามโครงการ
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ศูนย์/สำนัก ที่ได้รับอนุมัติ บันทึกแบ่งเป็น 

    1) บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) / แบบปกติ (ไม่เวียน) เป็นการเชิญวิทยากรที่มีเนื้อหาเชิญไม่
เหมือนกัน และ 

2) บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) / แบบ (หนังสือเวียน) เป็นการเชิญวิทยากรมากกว่า 1 คน มาเป็น
วิทยากรในโครงการ/กิจกรรม เดียวกัน   

โดยการสร้างบันทึกจะกรอกข้อมูลรายละเอียดบันทึกเชิญวิทยากรแต่ละแบบ ลงในแบบฟอร์มสร้าง
หนังสืออัตโนมัติ ทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ดังนี้  

 
(3.2.4.1) บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) / แบบปกติ (ไม่เวียน) 
การสร้างบันทึกเป็นบันทึกเชิญวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย นำเสนอรองอธิการบดีเพื่อลงนาม ดังนั้น 

ต้องสร้างบันทึกที่เมนู หนังสือภายใน (ทั่วไป)    สร้างบันทึกโดยเลือกสร้างแบบ “สร้าง” 

 เป็นแบบฟอร์มสร้างหนังสืออัตโนมัติ ที่สามารถพิมพ์เนื้อหาหรือคัดลอกเนื้อหาที่
ร่างเตรียมไว้ นำมาวางในแบบฟอร์มอัตโนมัติในระบบได้โดยไม่ต้องแนบไฟล์บันทึก เนื่องจากบันทึกเชิญวิทยากร
ภายในส่วนใหญ่มีเนื้อหาและข้อความไม่เกิน 3 ย่อหน้า เนื้อหาไม่มีข้อย่อย จึงใช้การสร้ างแบบสร้างซึ่งจะมีความ
สะดวกกว่าการสร้างแนบไฟล์ ทั้งนี้หาก บันทึกที่มีเนื้อหาที่มากว่า 3 ย่อหน้า และข้อความมีข้อย่อยหลายข้อ ต้อง
สร้างแบบ“สร้าง (แนบไฟล์)” เพื่อให้แบบฟอร์มบันทึกออกมาตามที่เราสร้างไว้ และตรงตามแบบฟอร์มงานสาร
บรรณ 

โดยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
 กดเข้าเมน ูหนังสือราชการ ที่หมายเลข 1  
 เลือกเมน ูสร้างหนังสือ ที่หมายเลข 2  
 จากนั้นกดเลือกเมนู หนังสือภายใน (ท่ัวไป) ที่หมายเลข 3  
 และกดเลือกที่เมนู สร้าง ที่หมายเลข 4 จะเข้าสู่หน้าเมนูสร้างหนังสือโดยด้านบน มีแถบเมนูให้เลือก
การสร้างที่ด้านบน ให้กดเลือกท่ี “สร้าง” ที่หมายเลข 5 ก็จะปรากฏ หน้าต่างแบบฟอร์มสร้างบันทึกข้อความ เพ่ือให้
พิมพ์ หรือคัดลอกข้อความที่สร้างไว้มาวางเพื่อสร้างบันทึกข้อความ ดังภาพที่ 29 

 เข้ากรอกรายละเอียดข้อมูลที่แบบฟอร์มสร้างบันทึกข้อความ โดยกดเครื่องหมาย √ ที่ช่องหนังสือ
อธิการ/รองอธิการลงนาม ที่หมายเลข 6 แล้ว โปรแกรมจะขึ้นเลือกออกเลขคณะให้อัตโนมัติ ดังหมายเลข 7 พร้อม
เรืองจะถูกติกส่งเรื่องถึงรองอธิการบดีให้อัติโนมัติ ดังหมายเลข 8   

 พิมพ์ชื่อ- สกุล วิทยากร ที่ช่องเรียน หมายเลข 9 จากนั้น พิมพ์เนื้อหาการเชิญวิทยากร ในช่องแต่ละ
ย่อ ดังตัวอย่างหมายเลข 10 แล้วใส่ข้อพิจารณาที่ หมายเลข 11 พร้อมเลือกรองอธิการฝ่ายที่รับผิดชอบเพ่ือลงนามใน
หนังสือ กดเลือกชั้นความเร็ว ชั้นความลับ ที่หมายเลข 13 และ14 แล้วแนบไฟล์กำหนดการ จากนั้นตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วกดบันทึกการสร้างที่ หมายเลข 16  
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ภาพที่ 29  การกรอกข้อมูลสร้างบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) / แบบปกติ (ไม่เวียน) 
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ภาพที่ 29   การกรอกข้อมูลสร้างบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) / แบบปกติ (ไม่เวียน) (ต่อ)   

(2) เมื่อสร้างบันทึกครบทุกขั้นตอน และกดบันทึกแล้ว ระบบจะทำการบันทึกและสร้างหนังสือให้

อัตโนมัติ จะข้ึนหน้าจอพิมพ์หนังสือภายใน พร้อมแจ้งเตือน  ให้พิมพ์หนังสือตัวอย่าง ทีห่มายเลข 1    
ก่อนเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือก่อนทุกครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา คำผิดคำถูก และ
รูปแบบหนังสือถูกต้องเรียบร้อยตามหลักงานสารบรรณ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะกดส่งตรวจทานเสมอ ซึ่งหากกดส่ง
ตรวจทานแล้ว จะไม่สามารถเข้าแก้ไขบันทึกได้ ผู้สร้างจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบและตีเรื่องกลับแก้ไข 
ซ่ึงจะทำให้เสียเวลาในการสร้างบันทึกใหม่อีกรอบ ดังภาพที่ 30  
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จากนั้นกดกลับหน้าหลัก ที่หมายเลข 2 ก็จะปรากฏบันทึกเชิญวิทยากรภายใน ดังตัวอย่างภาพที่ 31    

 

ภาพที่ 30  หน้ากดพิมพ์บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) / แบบปกติ (ไม่เวียน)  
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ภาพที่ 31 ตัวอย่าง บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) / แบบปกติ (ไม่เวียน) 

(3) เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา คำผิดคำถูก และรูปแบบหนังสือถูกต้องเรียบร้อยแล้ว หาก

พบว่ายังไม่ถูกต้อง ให้กลับเข้าไปแก้ไขข้อมูล โดยกด หมายเลข 2 กลับหน้าหลัก แล้วกดที่รูปแก้ไข   
จากนั้น  จะเข้าสู่หน้าบันทึกข้อความ (ภาพที่ 31) เพื่อให้เข้าไปแก้ไขบันทึก ตามตัวอย่างภาพที่ 32 เมื่อแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึกเพ่ือกลับสู่หน้าหลัก   
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ภาพที่ 32  การกดเข้าแก้ไขบันทึก  

(4) กดส่งตรวจทาน  

เมื่อสร้างบันทึกข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สร้างบันทึกจะต้องทำการกดส่งตรวจทานทุกครั้ง 
เพื่อให้หนังสือถูกส่งไปตามขั้นตอนระบบการเดินงานอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญหากไม่กดส่บันทึกหรือ
หนังสือนั้นจะค้างอยู่ที่ระบบของผู้สร้าง หนังสือจะไม่ถูกส่งเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนการเดินงานของระบบต่อไป ทำ
ให้การสร้างบันทึกหรือหนังสือฉบับนั้นเกิดความล่าช้า   

โดยกดส่งตรวจทาน ผู้สร้างบันทึกจะต้องกดติกทีช่่อง      ให้ขึ้นเครื่องหมาย √ ที่กล่องคอลัมน์ช่อง
แรกของแถวบันทึกฉบับที่จะส่ง ที่หมายเลข 1 จากนั้น กดท่ีกล่องส่งตรวจทาน ที่หมายเลข 2 ดังภาพที่ 33 

 

ภาพที่ 33 การกดส่งบันทึกเพ่ือตรวจทาน   

(5)  ติดตามสถานะขั้นตอนการส่งบันทึก   

หลังจากกดส่งตรวจทานแล้ว สัญลักษณ์แสดงการติดตามเอกสาร จะเปลี่ยนไปตามสถานะขั้นตอนการ
เดินงานตามระบบของการส่งบันทึกแต่ละขั้นตอนต่อไป โดยผู้สร้างบันทึกสามารถติดตามสถานะการส่งบันทึกว่าอยู่
ในขั้นตอนใดแล้ว บันทึกได้รับการลงนามหรืออนุมัติแล้วหรือไม่ โดยกดตรวจสอบที่ปุ่มติดตามเอกสาร ดังภาพที่ 34 
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ภาพที่ 34  การติดตามสถานะขั้นตอนการส่งบันทึก   

หลังจากส่งออกบันทึก แล้วเรื่องจะส่งไปที่ระบบกลางของคณะรับหนังสือ เพ่ือมเจ้าหน้าที่ธุรการจะ
ทำการตรวจทานและสอบความถูกต้องของหนังสืออีกรอบหากถูกต้องเรียบร้อยตรงตามระเบียบสารบรรณ คณะจะ
กดรับเรื่องเพื่อออกเลขหนังสือ แล้วบันทึกก็จะถูกส่งต่อให้รองอธิการบดี/อธิการบดี ลงนามในบันทึกต่อไป ดัง
ตัวอย่างบันทึกเชิญวิทยากร ฉบับลงนามเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 35 
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ภาพที่ 35 ตัวอย่างบันทึกเชิญวิทยากร ฉบับลงนามเรียบร้อยแล้ว 

(6) ส่งออกบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) 
เมื่อรองอธิการบดี ลงนามในบันทึกเชิญเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการส่งออกหนังสือให้วิทยากร โดยเลือก

การส่งแบบแจ้งให้ทราบ บันทึกก็จะส่งถึงผู้รับโดยตรง  

 การส่งบันทึกให้วิทยากร ตามขั้นตอน ดังนี้  

 6.1) เข้าท่ีหน้าสร้างหนังสือ เหมือนเข้าสร้างหนังสือ หมายเลข 1 2 3 ตามลำดับ 
 จากนั้น กดเลือกลงนามแล้ว ที่หมายเลข 4 จะขึ้นเมนูบันทึกทั้งหมดที่ลงนามแล้ว ก็กดเลือกที่เลข
อ้างอิงของบันทึกที่จะส่งออก ที่หมายเลข 5 ก็จะปรากฏหน้าต่าง ส่งออกหน่วยงาน ที่จะส่งบันทึกออกให้ ให้กดเลือก
ที่เครื่องหมาย + เพื่อหาค้นหาชื่อวิทยากรที่จะส่งบันทึกให้ ที่หมายเลข 6 จะปรากฏหน้าต่าง เรียนถึง ให้ พิมพ์ ชื่อ
หรือนามสกุล คำสั้นๆ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา ที่หมายเลข 7 และแล้วกดค้นหาที่เครื่องหมาย  ที่หมายเลข 8 เมื่อ
ค้นหาแล้วขึ้นชื่อวิทยากร ก็ทำการกดเลือกที่ชื่อวิทยากร ที่หมายเลข 9 แล้วทำการกดเลือกประเภทการส่งออก เป็น
แจ้งเพื่อทราบ ที่หมายเลข 10 เนื่องบันทึกเรียนชื่อวิทยากรโดยตรง แต่หากวิยากรในหน่วยงานมีผู้บังคับบัญชา 
จะต้องทำบันทึกขออนุญาตให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นวิทยากร หนังสือจึงจะส่งไปที่วิทยากร เพื่อทราบ ดังปรากฏ
หน้าต่าง ภาพที่ 36  
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ภาพที่ 36 การส่งออกหนังสือเชิญวิทยากรให้วิทยากร  

  6.2) ตรวจสอบสถานะการส่งออกบันทึกให้วิทยากร   
กดเข้าที่หน้าสร้างหนังสือภายใน (ทั่วไป) เข้าที่เมนูส่งออก ตรวจสอบที่เมนูรายละเอียดการสร้าง

บันทึก ที่คอลัมน์การส่งออก หากกดส่งออกเรียบร้อยแล้วจะขึ้นสถานการณ์ส่งออกให้ทราบ โดยการส่งบันทึกถึง
วิทยากรภายในส่งถึงเจ้าของบันทึก ต้องกดสถานะ “แจ้งให้ทราบ” และหากขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ได้แก่ 
คณบดี/ ผู้อำนวยการฯ จะต้องส่งบันทึกแจ้งสถานะการส่งออกเป็น “แจ้งผ่านหน่วยงาน” ตัวอย่างดังภาพที่ 37 
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ภาพที่ 37 การตรวจสอบสถานะการส่งออกบันทึก  

(3.2.4.2) บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) / (หนังสือเวียน) 

การสร้างบันทึกเชิญวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย (ท่ัวไป) / (หนังสือเวียน) มีวิธีการเข้าสร้างบันทึก
แบบเดียวกับการสร้างบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) / (หนังสือไม่เวียน)  

ขั้นตอนการสร้าง มีดังนี้ 
 (1)  ขั้นตอนเข้าสร้างหนังสือ เช่นเดียวกับภาพที่ 29 ดังนี้ 
 กดเข้าเมนู หนังสือราชการ ที่หมายเลข 1  
 เลือกเมนู สร้างหนังสือ ที่หมายเลข 2  
 จากนั้นกดเลือกเมนู หนังสือภายใน (ท่ัวไป) ที่หมายเลข 3  
 และกดเลือกที่เมนู สร้าง ที่หมายเลข 4 จะเข้าสู่หน้าเมนูสร้างหนังสือ โดยด้านบนมีแถบเมนูให้เลือก
การสร้างที่ด้านบน ให้กดเลือกท่ี “สร้าง” ที่หมายเลข 5 ก็จะปรากฏ หน้าต่างแบบฟอร์มสร้างบันทึกข้อความ เพ่ือให้
พิมพ์ หรือคัดลอกข้อความที่สร้างไว้มาวางเพื่อสร้างบันทึกข้อความ ดังภาพที่ 29 
 เมื่อเข้าเมนูต่างๆ ข้างต้น จะได้หน้าต่างบันทึกข้อความ และสามารถพิมพ์ หรือคัดลอกข้อความที่สร้าง
ไว้มาวางเพื่อสร้างบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) (แบบเวียน) ตามตัวอย่างดังภาพที่ 38 ดังนี้ 

 กดเลือกที่ช่องหนังสืออธิการ/รองอธิการลงนาม ให้ช่องขึ้นเครื่องหมายถูก √ ที่หมายเลข 1 แล้ว
โปรแกรมบันทึกจะเลือกช่องทางออกเลขคณะให้อัตโนมัติ และที่ช่องเรื่องจะขึ้น เรื่อง ขอเชิญวิทยากร ให้อัตโนมัติ 
ด้วย จากนั้นกดเลือกช่องหนังสือเวียนให้ ให้ช่องขึ้นเครื่องหมายถูก √ ที่ หมายเลข 2 แล้ว โปรแกรมบันทึกจะแสดง 
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ช่องเครื่องหมาย พร้อมเมนู เรียน และ เนื้อหาเวียน 1, 2  ดังหน้าต่าง หมายเลข 3 โดยเราสามารถจะเพิ่มชื่อ
วิทยากร ได้ที่ช่อง ก็จะปรากฏหน้าจอ เรียนถึง ดังหน้าต่าง หมายเลข 4 ขึ้น เพ่ือให้พิมพ์ชื่อวิทยากรเพื่อค้นหาชื่อ
วิทยากรในโปรแกรมอัตโนมัติ แล้วทำการเลือกชื่อวิทยากรที่จะส่งบันทึกให้โดยทำการค้นหาและเพิ่มชื่อวิทยากร  
หากมีเนื้อหาของบันทึกเชิญวิทยากรไม่เหมือนกัน เช่น วัน / เดือน / ปี ที่เชิญมาหลายวันไม่ตรงกัน/เชิญมาคนละวัน 
ให้ใส่ วัน / เดือน / ปี ที่เชิญของวิทยากรแต่ละคน ในช่องเนื้อหาเวียน1 หรือ เนื้อหาเวียน2 ที่หมายเลข 8 จากนั้น 
copy คำว่า [เนื้อหาเวียน1] หรือ [เนื้อหาเวียน2] จากในแบบฟอร์มอัตโนมัติในระบบนี้เท่านั้น เพราะเป็นโค้ดลิ้งของ
โปรแกรมบันทึกอัตนโนมัตินี ้ และห้ามลบส่วนหนึ่งส่วนใดออกให้คงรูปแบบนี้ไว้ โดยนำมาวางตรงเนื้อหาที่เรา
ต้องการจะให้ข้อความเวียนในหมายเลข 8 ปรากฏขี้นในบันทึกเชิญวิทยากรแต่ละท่าน ให้ทำตามขั้นตอนหมายเลข 
10-16 ก็จะได้บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) (แบบเวียน) ดังภาพที่ 39 

 

 

ภาพที่ 38  ตัวอย่าง การสร้างบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) (แบบเวียน)   
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  ภาพที่ 38  ตัวอย่าง การสร้างบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) (แบบเวียน) ต่อ  

(2) เมื่อสร้างบันทึกครบทุกขั้นตอน และกดบันทึกแล้ว ระบบจะทำการบันทึกและสร้างหนังสือให้

อัตโนมัติ จะปรากฏหน้าจอพิมพ์หนังสือภายใน พร้อมแจ้งเตือน  ให้ผู้สร้างกดพิมพ์หนังสือตัวอย่าง ที่
หมายเลข 1 ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ผู้สร้างได้ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องของหนังสือ ตรวจสอบคำผิดคำถูก 
และรูปแบบหนังสือถูกต้องเรียบร้อยตามหลักสารบรรณเรียบร้อยแล้ว กดกลับหน้าหลัก ที่หมายเลข 2 ตามตัวอย่าง
ภาพที่ 30 ก่อนที่จะกดส่งตรวจทาน ซึ่งหากกดส่งตรวจทานแล้วจะไม่สามารถเข้าแก้ไขบันทึกได้ ผู้สร้างจะต้องรอให้
เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบและตีเรื่องกลับแก้ไข ซี่งการตีกลับเรื่องให้แก้ไข จะทำให้เสียเวลาในการทำบันทึกใหม่
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกตามข้ันตอนการสร้างหนังสือ ดังนั้น ผู้สร้างบันทึกควรตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนกด 



88 
 

 
 

ส่งตรวจทานเสมอ หากตรวจสอบบันทึกและแบบฟอร์มเรียบร้อย ดังตัวอย่างบันทึก ในภาพที่ 39 แล้ว กดส่ง
ตรวจทานเพ่ือให้ระบบส่งบันทึกไปตามข้ันตอนของระบบเดินหนังสือต่อไป  
 

 

ภาพที่ 39  ตัวอย่าง บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) (แบบเวียน) 

(3) เมื่อตรวจสอบบันทึกข้อความแล้วพบว่ายังไม่เรียบร้อย มีข้อความผิดพลาดไม่ถูกต้อง ให้เข้าไป
แก้ไขบันทึกให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อน โดยกดเข้าที่ หมายเลข 2 กลับหน้าหลัก แล้วกดที่รูปปากกา(ช่องเข้าแก้ไข) 

  จากนั้น จะเข้าสู่หน้าบันทึกข้อความให้แก้ไขบันทึก ดังตัวอย่าง ภาพที่ 32 ตัวอย่างการกดเข้าแก้ไข
บันทึก เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก เพ่ือกลับสู่หน้าหลัก   
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(4) กดส่งตรวจทาน  

เมื่อสร้างบันทึกข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สร้างบันทึกจะต้องทำการกดส่งตรวจทานทุกครั้ง 
เพ่ือให้หนังสือถูกส่งไปตามขั้นตอนระบบการเดินหนังสืออัตโนมัติ  ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญหากลืมกดส่งเรื่องจะ 
ค้างอยู่ที่ระบบของผู้สร้าง ทำให้หนังสือไม่ถูกส่งเพ่ือนำเสนอตามขั้นตอนการเดินงาน ก็จะทำให้การสร้างบันทึกหรือ
หนังสือฉบับนั้นเกิดความล่าช้าได้  

โดยกดส่งตรวจทาน  ผู้สร้างบันทึกจะต้องกดที่กล่องให้ขึ้นเครื่องหมาย √ ที่กล่องสี่เหลี่ยม

  ที่หมายเลข 1 จากนั้น กดที่กล่องส่งตรวจทาน ที่หมายเลข 2  
ตามตัวอย่าง ดังภาพที่ 33 

 หลังจากส่งตรวจทานบันทึกแล้ว เรื่องจะส่งไปที่ระบบกลางของคณะ เพื่อตรวจทานบันทึก หาก
บันทึกถูกต้องเรียบร้อยตรงตามระเบียบสารบรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการคณะฯ ผู้ดูแลระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office 
Automation) จะกดรับเรื่องเพื่อออกเลขหนังสือ แล้วบันทึกก็จะถูกส่งต่อไปตามระบบไปยังรองอธิการบดีฯ เพื่อลง
นามในบันทึกต่อไป ดังตัวอย่างบันทึกเชิญวิทยากร ฉบับลงนามเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 40 
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ภาพที่ 40 ตัวอย่าง บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป) (แบบเวียน) 

(6) ส่งออกบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) (หนังสือเวียน) 
 เมื่อรองอธิการบดีฯ ลงนามในบันทึกเชิญวิทยากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการกดส่งออกบันทึกทุก

ครั้ง เพื่อให้ชื่อวิทยากรที่เชิญขี้นชื่อวิทยากรในบันทึกเชิญ แทนคำว่า (เวียน) ตามชื่อที่ได้สร้างไว้ แล้วกดเลือกการ
ส่งออก “แจ้งให้ทราบ” บันทึกจะถูกส่งถึงวิทยากรแต่ละท่าน(ผู้รับ) โดยตรงทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office 
Automation) ทันท ี ทั้งนี้ บันทึกเชิญวิทยากรไว้สำหรับเคลียร์เงินยืมต่อไปด้วย  

โดยมีขั้นตอนการส่งบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป)  (หนังสือเวียน)  ดังนี้ 
6.1) เข้าท่ีหน้าสร้างหนังสือ เหมือนเข้าสร้างหนังสือเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) / แบบปกติ (ไม่เวียน)

ตามหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ จากนั้น กดเลือกลงนามแล้ว ที่หมายเลข 3 จะข้ึนเมนูบันทึกท้ังหมดที่ลงนามแล้ว 
เข้ากดเลือกท่ีเลขอ้างอิงของบันทึกที่จะส่งออก ที่หมายเลข 4 ก็จะปรากฏหน้าต่าง ส่งออกหน่วยงาน ดังหมายเลข 5 
โดยขึ้นชื่อวิทยากรทั้งหมดที่สร้างไว้ ตามตัวอย่างที่หมายเลข 6 จากนั้นให้กดเลือกประเภทการส่งออก ที่หมายเลข 7  
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ซึ่งการส่งบันทึกเชิญวิทยากรที่ส่งถึงวิทยากรโดยตรง ให้กดเลือก “แจ้งเพื่อทราบ” บันทึกก็จะถูกส่งถึงวิทยากร
โดยตรงไม่ผ่านหน่วยงาน แต่หากวิทยากรในหน่วยงานมีผู้บังคับบัญชา จะต้องทำบันทึกขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
อีกหนึ่งฉบับเพื่อขออนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นวิทยากร การเลือกส่งให้เลือกส่ง  “แจ้งผ่านหน่วยงาน”  ตาม
ตัวอย่างการส่งออกบันทึก    ดังภาพที่ 41  

 

 

ภาพที่ 41 ตัวอย่าง การส่งออกบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ทั่วไป)  (หนังสือเวียน) 

(6.2) ตรวจสอบสถานะการส่งออกบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) (หนังสือเวียน)  
กดเข้าที่หน้าสร้างหนังสือภายใน (ทั่วไป) เข้าที่เมนูส่งออก ที่หมายเลข 11 ตรวจสอบที่ช่อง “ถึง” 

ที่หมายเลข 12 จะปรากฏชื่อวิทยากรตามบันทึกท่ีสร้างไว้จากการกดส่งออกแล้ว ช่องการส่งออก ที่หมายเลข 13 ให้
เชคสถานะการส่งออก จะปรากฏสถานะการส่งออก “แจ้งเพื่อทราบ” ตามที่ได้เลือกสถานะขณะส่งออกแล้ว แสดง
ว่าการส่งออกบันทึกนี้เสร็จเรียบร้อย ตัวอย่างดังภาพที่ 42 
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ภาพที่ 42 ตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะการส่งออกบันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ท่ัวไป) 
(หนังสือเวียน)  

3.2.5) หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก คือ หนังสือเชิญบุคลภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือมาเป็นวิทยากร ใน
โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นตามโครงการของมหาวิทยาลัย/คณะ/ศูนย์/สำนัก ที่ได้รับอนุมัติ    

แบ่งเป็นหนังสือเชิญแบบปกติ (การเชิญเนื้อหาที่เชิญไม่เหมือนกัน) และแบบเชิญวิทยากรหลายคนมาเป็น
วิทยากรในโครงการ/กิจกรรม เดียวกัน ด้วยการสร้างหนังสือแบบ (หนังสือเวียน)  

กรอกข้อมูลรายละเอียดหนังสือเชิญวิทยากรแต่ละแบบ ลงในแบบฟอร์มสร้างหนังสืออัตโนมัติในระบบ
สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  ดังนี้  

 
  (3.2.5.1) หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (แบบไม่เวียน) 

การสร้างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก เป็นหนังสือภายนอกที่สร้างเพื่อนำเสนอรองอธิการบดีหรือ
อธิการบดีเพ่ือลงนามและนำส่งให้กับวิทยากรเพ่ือเชิญมาเป็นวิทยากรอบรม/บรรยาย ในการจัดโครงการ ดังนั้น ต้อง 

ส ร ้ า ง ท ี ่ เ ม นู ห น ั ง ส ื อ ภ า ย น อ ก   ส ร ้ า ง โ ด ย เ ล ื อ ก ส ร ้ า ง แ บ บ “ ส ร ้ า ง ” 

  เป็นแบบฟอร์มสร้างหนังสืออัตโนมัติ ที่สามารถพิมพ์เนื้อหาหรือคัดลอกเนื้อหาที่ร่าง
เตรียมไว้ มาสร้างในแบบฟอร์มอัตโนมัติในระบบได้ โดยไม่ต้องแนบไฟล์หนังสือ เนื่องจากหนังสือเชิญวิทยากร
ภายนอกส่วนใหญ่มีเนื้อหาและข้อความไม่เกิน 3 ย่อหน้า เนื้อหาไม่มีข้อย่อย จึงใช้การสร้างแบบสร้างซึ่งจะมีความ
สะดวกกว่าการสร้าง(แนบไฟล์) ทั้งนี้หาก หนังสือที่สร้างมีเนื้อหาที่มากกว่า 3 ย่อหน้า และข้อความมีข้อย่อย ต้อง
สร้างแบบ “สร้าง(แนบไฟล์)” เพ่ือให้แบบฟอร์มหนังสือออกมาตามที่สร้าง และตรงตามแบบฟอร์มงานสารบรรณ 
  (1) กดเลือกเมนูหนังสือราชการ ที่หมายเลข 1 จากนั้นกดเลือกเมนูสร้างหนังสือ ที่หมายเลข 2  
เลือกเมนูหนังสือภายนอก ที่หมายเลข 3 แล้วกดเลือกที่เมนูสร้าง ที่หมายเลข 4 ก็จะปรากฏหน้าแบบฟอร์มสร้าง
หนังสือภายนอก  
  (2) ทำการพิมพ์ข้อมูลเพื่อสร้างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก ตามขั้นตอน ตัวอย่างดังภาพที่ 43 
ดังนี้  
  ใส่ชื่อเรื่อง ที่ หมายเลข 5 “ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร”  

ใส่ชื่อ-สกุล วิทยากร /หน่วยงาน ที่เชิญวิทยากร ที่หมายเลข 6 
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   ใส่เรื่อง อ้างอิง (ถ้ามี) แตห่ากไม่มี ข้ามไม่ต้องกรอกข้อมูลเพ่ือให้ระบบข้ามเรื่องและจะไม่ปรากฏ 
คำว่า “อ้างอิง” ขึ้นในหนังสือ 

กรอกรายละเอียดข้อมูลการเชิญวิทยากร ให้ครบถ้วน กระชับ ได้ใจความ ที่หมายเลข 8 ในช่องย่อ
หน้าที่ 1 – 3  
  ใส่ข้อพิจารณา ที่หมายเลข 9 ควรมีการกล่าวขอบคุณวิทยากรด้วยทุกครั้ง 
  กดเลือกชื่อรองอธิการฯ ผู้ลงนามหนังสือฉบับนี้ โดยเลือกรองอธิการฯ ที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย
เพ่ือลงนามในหนังสือที่รองอธิการฯ ฝ่ายนั้น รับผิดชอบ ที่หมายเลข 11  
  กดเลือกชั้นความเร็ว ที่หมายเลข 12   

กดเลือกชั้นความลับ ที่หมายเลข 13   
กดแนบไฟล์ ในช่อง “+เพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วย” ที่หมายเลข 14  ซึ่งในการเชิญวิทยากร ควรแนบสิ่งที่

ส่งมาด้วย ดังนี้ 1.กำหนดการในการจัดโครงการฯ เพ่ือส่งให้วิทยากรได้ทราบกำหนดการ 2.พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์ม
ประวัติวิทยากร และ 3. แบบฟอร์มตอบรับการเป็นวิทยากรด้วย  เพื่อให้วิทยากรกรอกข้อมูลส่งกลับคืน เพื่อใช้
สำหรับแนบเบิกค่าตอบแทนวิทยากร  

เมื่อแนบไฟล์แนบสำเร็จ กดเข้าดูไฟล์อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าแนบถูกไฟล์แล้วหรือไม่ 
ที่หมายเลข 15  

เมื่อสร้างหนังสือเรียบร้อยครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นให้กด
บันทึกเพ่ือให้ระบบสร้างหนังสืออัตโนมัติตามระบบต่อไป จะได้หนังสือภายนอก ตามตัวอย่างดังภาพที่ 44  

 

 ภาพที่ 43 ตัวอย่าง การสร้างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก  (แบบไม่เวียน) 
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 ภาพที่ 43 การสร้างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก  (แบบไม่เวียน) (ต่อ) 
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 ภาพที่ 44 ตัวอย่าง หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (แบบไม่เวียน) 

  (3.2.5.2) หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (หนังสือเวียน)  

การสร้างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย นำเสนอรองอธิการบดี/อธิการบดี เพ่ือลงนาม 

ด ังน ั ้น ต ้องสร ้างหน ังส ือท ี ่ เมน ู  หน ังส ือภายนอก    โดยเล ือกสร ้างแบบ “สร ้าง” 

 เป็นแบบฟอร์มสร้างหนังสืออัตโนมัติ ที่สามารถพิมพ์เนื้อหาหรือคัดลอกเนื้อหาที่ร่าง
เตรียมไว้ มาวางสร้างในแบบฟอร์มอัตโนมัติในระบบได้ โดยไม่ต้องแนบไฟล์หนังสือ เนื่องจากหนังสือเชิญวิทยากร
ภายนอกส่วนใหญ่มีเนื้อหาและข้อความไม่เกิน 3 ย่อหน้า เนื้อหาไม่มีข้อย่อย จึงใช้การสร้างแบบ “สร้าง” ซึ่งจะมี
ความสะดวกกว่าการสร้างแบบ “สร้าง(แนบไฟล์)” ทั้งนี้หาก หนังสือที่สร้างมีเนื้อหาที่มากกว่า 3 ย่อหน้า และ 
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ข้อความมีข้อย่อย ต้องสร้างแบบ “สร้าง(แนบไฟล์)” เพ่ือให้ไดแ้บบฟอร์มหนังสือตามท่ีสร้าง และตรงตามแบบฟอร์ม
งานสารบรรณ 

 โดยมีขั้นตอนการสร้างหนังสือ ดังนี้ 
 (1) กดเลือกเมนูหนังสือราชการ ที่หมายเลข 1 จากนั้นกดเลือกเมนูสร้างหนังสือ ที่หมายเลข 2 

เลือกหนังสือภายนอก ที่หมายเลข 3 แล้วกดเลือกที่เมนูสร้าง ที่หมายเลข 4 ตามตัวอย่างดังภาพที่ 43  เมื่อเข้าเมนู
ต่างๆ ข้างต้น จะได้หน้าต่างหนังสือภายนอก และสามารถพิมพ์ หรือคัดลอกข้อความที่สร้างไว้  มาวางสร้างใแบบ
ฟอร์มระบบเพ่ือสร้างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (แบบเวียน) โดยมีขั้นตอนการสร้างหนังสือ ตามตัวอย่างดังภาพที่ 
45 ดังนี้   

  ใส ่ช ื ่อเร ื ่อง ท ี ่ช่อง เร ื ่อง ท ี ่หมายเลข 1 แล ้วกด   เล ือกช ่อง 
“หนังสือเวียน” ให้ช่องขึ้นเครื ่องหมายถูก √ ที่ หมายเลข 2 แล้ว โปรแกรมหนังสือภายนอก ก็จะแสดงช่อง
เครื่องหมาย พร้อมเมนู เรียน และ เนื้อหาเวียน 1, 2  

 โดยเราสามารถจะเพ่ิมชื่อวิทยากร เข้ากดช่อง ก็จะปรากฏหน้าจอ เรียน ดังหน้าต่าง หมายเลข 
3 เพ่ือให้พิมพ์ค้นหาชื่อวิทยากร และทำการเลือกชื่อวิทยากรที่จะส่งหนังสือให้ โดยทำการค้นหาและเพ่ิมชื่อวิทยากร
ได้หลายคน และหากมีเนื้อหาของบันทึกไม่เหมือนกัน เช่น วัน เดือน ปี ที่เชิญคนละวัน  ให้ใส่ วัน เดือน ปี ของ
วิทยากรแต่ละคน ในช่องเนื้อหาเวียน1 หรือ เนื้อหาเวียน2 ที่หมายเลข 5 โดยต้อง copy คำว่า [เนื้อหาเวียน1] หรือ 
[เนื้อหาเวียน2] จากในแบบฟอร์มอัตโนมัติในหนังสือนี้เท่านั้น เพราะเป็นโค้ดลิ้งของโปรแกรมหนังสือภายนอก
อัตโนมัตินี ้ นำมาวางตรงเนื้อหาที่เราต้องการจะให้ เนื้อหาเวียนในหนังสือภายนอก (แบบเวียน) ในหมายเลข 5 
ปรากฏในหนังสือภายนอก เชิญวิทยากรแต่ละท่าน โดยทำตามข้ันตอนหมายเลข 10- 16 ตามตัวอย่าง ดังภาพที่ 37 
ก็จะได้หนังสือภายนอกเชิญวิทยากร (แบบเวียน) ดังภาพที่ 46 

 

ภาพที่ 45  การสร้างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (หนังสือเวียน) 

 



97 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 45  ตัวอย่าง การสร้างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (หนังสือเวียน) (ต่อ) 
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ภาพที่ 46 ตัวอย่าง หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (หนังสือเวียน)  
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เมื่ออธิการบดีฯ /รองอธิการบดีฯ ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (หนังสือเวียน)  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ต้องทำการกดส่งออกหนังสือทุกครั้ง เพ่ือให้ชื่อวิทยากรที่เชิญขี้นชื่อในหนังสือเชิญแต่ละฉบับ ตามชื่อ
ที่ได้สร้างหนังสือไว้  โดยกดเลือกการส่งออก ที่เมนูสร้าง ที่หมายเลข 3 แล้วกดที่หมายเลขอ้างอิงของหนังสือที่จะ
ส่งออก ตามหมายเลข 4 หนังสือก็ขึ้นชื่อวิทยากรแต่ละท่าน(ผู้รับ) ดังตัวอย่างภาพที่ 47 และเมื่อกดที่ชื่อวิทยากรที่ 
หมายเลข 5 จะปรากฏหนังสือเชิญวิทยากร พร้อมชื่อวิทยากรในหนังสือเชิญ ดังตัวอย่างภาพที่ 48 และทำการปริ้น
เพ่ือนำส่งหนังสือให้กับวิทยากรแต่ตะละท่าน และเพ่ือไว้ประกอบการเคลียร์เงินยืมค่าตอบแทนวิทยากรต่อไป   

 

ภาพที่ 47  การส่งออกหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (หนังสือเวียน)  
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ภาพที่ 48 ตัวอย่าง หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (หนังสือเวียน) 

หลังจากสร้างหนังสือประเภทต่างๆ ส่งทางระบบ e-office เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะ
หนังสือได้ โดยมีสัญลักษณ์แสดงสถานะหนังสือแต่ละขั้นตอน ดังตัวอยา่งภาพที่ 49  ไดด้ังนี้   

 

ภาพที่ 49 การติดตามสถานะหนังสือ 
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ปัญหา   
1. สร้างบันทึกผิดเมนู เช่น สร้างบันทึกภายใน (เรียนอธิการ) แต่ไปสร้างที่เมนูหนังสือภายใน 

(ท่ัวไป) 
2. สร้างบันทึกแบบ (แนบไฟล์) โหลดไฟล์ผิดมาสร้างบันทึกทำให้ข้อมูลในระบบเกิดข้อผิดพลาด 

โค้ดลิ้งในระบบไม่ตรงกันไม่สามารถอ่านแบบฟอร์มและลายเซนผู้บริหารที่อนุมัติหนังสือได้ ทำให้หนังสือในแต่ละ
ขั้นตอนไม่แสดงลายเซน และบันทึกจึงไม่สามารถส่งเสนอผู้บริหารไดต้ามขั้นตอน 

3. สร้างบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตไ่ม่กดดูตัวอย่างหนังสือเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ก่อนส่งตรวจทาน ทำให้บันทึกที่ส่งมาไม่เรียบร้อย หรือมีคำผิด จึงต้องตีเรื่องกลับให้แก้ไข ทำให้เสียเวลาในการสร้าง
และส่งหนังสือใหม ่  

แนวทางการแก้ไข 

1. ผู้สร้างบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ  ควรโหลดไฟล์หนังสือสำหรับการสร้างแนบไฟล์ให้ถูก
ไฟล์ โดยตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนโหลดไฟล์เสมอ   

2. ผู้สร้างบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ  ควรตรวจสอบเมนูหนังสือที่จะสร้างให้ถูกต้องก่อนที่จะ  
เข้าสร้างไปสร้างหนังสือต่างๆ    

3.ก่อนส่งตรวจทานหนังสือ เข้าตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกก่อนเสมอหากไม่ถูกต้อง สามารถ
เข้าไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนจึงจะกดส่งตรวจทานต่อหไป 

 
ข้อเสนอแนะ  ควรเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลเพ่ือแจ้งเตือนผู้สร้างบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ไว้

ในระบบ e-office ดังนี้    
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1.แจ้งตรวจสอบ การสร้างหนังสือถูกเมนูแล้วหรือไม่ 
2.แจ้งตรวจสอบไฟล์ที่แนบ ดาวน์โหลดไฟล์มาถูกต้องแล้วหรือไม่     

 

3. แจ้ง ให้กดดูตัวอย่างหนังสือและตรวจทานหนังสือให้เรียบร้อยก่อนกดส่งตรวจทาน 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 :  ส่งบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม และขอยืมเงิน พร้อมส่งเอกสารประกอบสัญญาเงินยืมเพ่ือ
คีย์ใบสัญญาการยืมเงิน และใบรายงานขอซื้อขอจ้าง (ถ้ามี) 

เมื่อบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ /กิจกรรม และขอยืมเงิน ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว 
ประสานกับผู้ทำบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ จัดเตรียมบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ พร้อม
เอกสารประกอบสัญญาเงินยืม นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินคณะ เพ่ือคียใ์บสัญญาการยืมเงนิ และคียใ์บรายงานขอซื้อขอ
จ้าง (ถ้ามี) ดังนี้    

1. ประสานแจ้งผู้ทำบันทึกขออนุญาตจัดโครงการ /กิจกรรม และขอยืมเงิน ปริ้นบันทึกขออนุญาตจัด
โครงการ /กิจกรรมฯ พร้อมเอกสารประกอบที่แนบพร้อมบันทึก จากทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office 
Automation) ได้แก่ 

1.1 บันทึกขออนุญาตจัดโครงการฯ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติแล้ว) ตามตัวอย่างภาพที่ 50 
1.2 โครงการ/แผนงาน เพ่ือขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) ตามตัวอย่างภาพที่ 51 และกำหนดการ ตาม
เอกสารตัวอย่างภาพที่ 15 
1.3 โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ) ตามเอกสารตัวอย่างภาพที่ 52 
1.4 ใบขออนุญาตไปราชการ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  (ถ้ามี) ตามเอกสาร
ตัวอย่างภาพที่ 53 
จากนั้น สำเนาเอกสาร 1.1-1.4 ตามจำนวนรายการที่จะแนบ ได้แก่ แนบใบสัญญาการยืมเงิน จำนวน 

1 ชุด และแนบใบรายงานขอซ้ือขอจ้าง (ถ้ามี) ตามจำนวนใบรายงานขอซื้อจ้าง ฉบับละ 1 ชุด   
เสร็จเรียบร้อยแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินคณะเพ่ือคีย์ใบสัญญาการยืมเงิน  
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ภาพที่ 50  ตัวอย่าง บันทึกขออนุญาตจัดโครงการฯ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติ)  
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ภาพที่ 51 ตัวอย่าง โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) 
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ภาพที่ 51 ตัวอย่าง โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) (ต่อ) 
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ภาพที่ 51 ตัวอย่าง โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) (ต่อ) 
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ภาพที่ 51 ตัวอย่าง  โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) (ต่อ) 
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ภาพที่ 51 ตัวอย่าง โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) (ต่อ) 

เอกสารประกอบจากทางระบบสำนักงานอัตโนมัต ิ (e-Office Automation) / โครงการเพื ่อขอใช้
งบประมาณ (แนวตั้ง) ต้องเป็นฉบับที่ ผู ้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ และผู้อนุมัติโครงการลงลายมือชื่อ
เรียบร้อยแล้ว    
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ภาพที่ 52 ตัวอย่าง  โครงการแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) 
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ภาพที่ 52 ตัวอย่าง  โครงการแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) (ต่อ) 
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ภาพที่ 52 ตัวอย่าง  โครงการแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) (ต่อ) 
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ภาพที่ 52 ตัวอย่าง โครงการแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) (ต่อ) 
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ภาพที่ 52 ตัวอย่าง  โครงการแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ (แนวนอน) (ต่อ) 

เอกสารประกอบจากระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) และเอกสารโครงการฯ แนวนอน 
ต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอโครงการ และผู้เห็นชอบโครงการให้ครบถ้วนและเรียบร้อย     
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ดังภาพที่ 53  ตัวอย่าง ใบขออนุญาตไปราชการ 
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 2. หากโครงการมีค่าใช้จ่าย เป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ แจ้งผู้จัดทำโครงการ (ผู้ยืมเงิน) เขียนรายการ ซื้อ-
จ้าง โดยกรอกรายละเอียดในใบเสนอซื้อ/จ้าง (คลิกเข้าในแบบฟอร์มเอกสาร) แล้วปริ้นเอกสารกรอกข้อมูลนำส่ง
เจ้าหน้าที่การเงินคณะเพ่ือประกอบการคีย์เอกสารใบขอซื้อขอจ้าง ดังนี้ 

2.1) กรอกรายละเอียด ค่าวัสดุ ในใบเสนอซื้อ/จ้าง        กดคลิก.............. เข้าแบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/
จ้าง ..........  ได้ตัวอย่างแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 54 เพ่ือกรอกรายละเอียด แล้วปริ้นออกจากระบบ ตัวอย่างดังภาพที่ 
55  

โดยในใบเสนอซื้อ/จ้าง ด้านหน้า และในช่องรายละเอียดค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าครุภัณฑ์ฯ ที่จะขอ
ซื้อ/จ้าง(ด้านหลัง) ต้องเขียนแยกรายการขอซื้อ-ขอจ้าง อย่างละเอียด คำนวณเงินให้ถูกต้องตรงกันให้ยอดค่าวัสดุ
ตรงกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จัดทำเพื่อเสนอโครงการฯ แล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของคณะ คีย์รายการขอซื้อ
วัสดุก่อนวันจัดกิจกรรม ผู้ยืมเงินต้องติดต่อร้านค้าเพ่ือขอรายการค่าวัสดุ เพ่ือมาคำนวณราคาขอซื้อให้ถูกต้องตรงกัน 
และร้านค้าสามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน ค่าวัสดุ ให้ได้ตามรายการที่เขียนด้วย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการคีย์ใบเสนอซื้อ/จ้าง (เมื่อคีย์ใบเสนอซื้อ/จ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ยืมเงินนำไปสำเนารายการค่า
วัสดุ เพ่ือนำสำเนารายการในใบซื้อ/จ้าง ไปส่งให้ร้านค้าเขียนรายการใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จ ให้ตรงกันกับใบขอซื้อ-
ขอจ้าง ต่อไป) 

พร้อมแนบ สำเนาเอกสาร 1.1-1.3 (ตามตัวอย่างข้อ 1 ในขั้นตอนที่ 4) แนบท้ายใบขอซื้อ-ขอจ้าง 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินคณะเพ่ือคีย์เอกสารใบขอซื้อ-ขอจ้าง ต่อไป  
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ภาพที่ 54  ตัวอย่าง ใบเสนอซื้อ/จ้าง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ฯ (ด้านหน้า) 

 

ด้านหน้า  
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ภาพที่ 54  ตัวอย่าง ใบเสนอซื้อ/จ้าง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ฯ (ด้านหลัง) (ต่อ) 

 

ด้านหลัง 
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ภาพที่ 55  ตัวอย่าง กรอกรายละเอียดใบเสนอซ้ือ/จ้าง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ฯ (ด้านหน้า) 
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ภาพที่ 55  ตัวอย่าง กรอกรายละเอียดใบเสนอซ้ือ/จ้าง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ฯ (ด้านหลัง) 
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2.2) กรอกรายละเอียด ค่าถ่ายเอกสาร ในแบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง          กดคลิกเข้าลิ้งโหลด
แบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียด แล้วปริ้นออกจากระบบ ตัวอย่างดังภาพที่ 56 (แบบฟอร์มเดียวกันและกรอก
เหมือนกับกรอกรายละเอียด ค่าวัสดุ) พร้อมแนบ สำเนาเอกสาร 1.1-1.3 แนบท้ายใบเสนอซื้อ/จ้าง เสร็จเเรียบร้อย
แล้วนำส่งเจ้าหน้าที่การเงินคณะเพ่ือคีย์เอกสารใบขอซื้อ-ขอจ้าง 

 โดยในใบเสนอซื้อ/จ้าง (ใบเดียวกันกับค่าวัสดุ) ด้านหน้า และในช่องรายละเอียดค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/
ค่าครุภัณฑ์ฯ ที่จะขอซื้อ/จ้าง(ด้านหลัง) ต้องเขียนแยกรายการจ้างอย่างละเอียด คำนวณเงินให้ถูกต้องตรงกันให้ยอด
ค่าถ่ายเอกสารตรงกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จัดทำเพื่อเสนอครงการฯ แล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของคณะ คีย์
รายการขอจ้างถ่ายเอกสาร ก่อนวันจัดกิจกรรม ผู้ยืมเงินต้องติดต่อร้านที่จะนำเอกสารไปถ่ายสำเนา เพื่อขอรายการ
ค่าถ่ายเอกสารมาคำนวณราคาค่าถ่ายเอกสารได้ถูกต้องตรงกัน และร้านสามารถออกใบเสร็จค่าถ่ายเอกสารให้ได้
ตามรายการที่เขียนด้วย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการคีย์ ใบเสนอซื้อ/จ้าง (เมื่อคีย์ใบเสนอซื้อ/จ้าง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ยืมเงินนำไปสำเนารายการค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร เพื่อนำสำเนารายการในใบเสนอซื้อ/จ้าง ส่งให้ร้าน
เขียนรายการใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จ ให้ตรงกันกับใบซื้อ-จ้าง ต่อไป) 

 

ภาพที่ 56 ตัวอย่าง การกรอกรายละเอียด ใบเสนอซื้อ/จ้าง ค่าถ่ายเอกสาร (ด้านหน้า) 
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ภาพที่ 56 ตัวอย่าง การกรอกรายละเอียด ใบเสนอซื้อ/จ้าง ค่าถ่ายเอกสาร (ด้านหลัง) (ต่อ) 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินคณะ คีย์ใบสัญญาการยืมเงิน และใบรายงานขอซื้อขอจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
แจ้งผู้ยืมเงินลงนามเอกสาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคณะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนามอนุมัติตามลำดับ 
ต่อไป 
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ นำเสนอแฟ้มเอกสารสัญญาการยืมเงิน พร้อมใบรายงานขอซื้อขอจ้าง เพ่ือ
นำเสนอคณะกรรมการคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนามอนุมัติตามลำดับ ครบถ้วนแล้ว สำเนาใบรายงานขอซื้อ
ขอจ้างฉบับละ 1 ชุด เพื่อใช้ตัวจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด แนบใบสัญญาการยืมเงินประกอบการยืมเงินต่อไป  
ตัวอย่างใบสัญญาการยืมเงิน ดังภาพที่ 57 และตัวอย่าง ใบรายงานขอซื้อขอจ้าง ดังภาพที่ 58 
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ภาพที่ 57 ตัวอย่าง ใบสัญญาการยืมเงิน ลงนามอนุมัตเิรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 58 ตัวอย่าง ใบรายงานขอซื้อขอจ้าง (ด้านหน้า) ลงนามเรียบร้อยแล้ว  
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ภาพที่ 58 ตัวอย่าง ใบรายงานขอซือ้ขอจ้าง ลงนามเรียบร้อยแล้ว (ด้านหลัง) (ต่อ)  
  
ปัญหา   
 การนำส่งเอกสารประกอบเพ่ือคีย์สัญญาเงินยืมไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ดังนี้ 

- บันทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมฯ อธิการบดี ยังไมล่งนามอนุมัติ  
- แนบเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน เช่น ไม่แนบโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และ

กำหนดการ และ. โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ) มา 
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- โครงการยืมเงิน ที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร (ไม่เกิน 5000 บาท) ผู้ยืมเงินไม่ได้
เขียนรายการซื้อ-จ้าง ส่งการเงินคณะเพ่ือคีย์ใบขอซื้อขอจ้าง เนื่องจากในการส่งสัญญาเงินยืม(ถ้ามี) ต้องแนบเอกสาร
ซ้ือ-จ้าง ประกอบการยืมเงิน ด้วย    

 
แนวทางการแก้ไข 

เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ก่อนนำส่งคีย์เงินยืม ทั้งนี้ เพื่อให้สัญญา
เงินยืมเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนเสนอผู้บริหารอนุมัติเงินยืม  

ข้อเสนอแนะ  ควรมีรายละเอียดขั้นตอนชี้แจงเอกสารที่ต้องนำส่งเพ่ือคีย์เงินยืม โดยเป็นโน๊ตแจ้งใน
ช่องทางออนไลน์ หรือทำเป็นคู่มือให้ผู้ขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ได้รู้และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  

ขั้นตอนที่ 5 : จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการฯ และเพื่อไว้เป็นเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืม  

ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการฯ และเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืม  
หลังจัดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น ควรจัดเตรียมตามรายการค่าใช้จ่าย ดังตัวอย่างตารางแสดงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายและการเตรียมเอกสาร ดังนี้  

ลำดับ 

 

 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 

 

 
 

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
(แสดง
วิธีการ

คำนวณ) 

รวมจำนวน
เงิน 

 

 
 

รายการเอกสารประกอบ  
เตรียมสำหรับใช้ ในการจัด

โครงการ                     
(พร้อมลิ้งเอกสารอัตโนมัติ) 

หมายเหตุ 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ  
เบิกงบจาก รหัสกิจกรรม 107001200244 

 

5.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  

 5.1.1
วิทยากร
ภายใน 
(600 
บาท/ชม.) 

 

 

 

 

 

 

จำนวน 2 
คน x คนละ 
3 ชม.x ชม.
ละ 600 
บาท   

 

 

 

 

 

 

3,600 

 

 

 

 

 

 

1.ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับ
วิทยากร) คนละ 1 ชุด    

กดลิ้ง..... เข้าแบบฟอร์มเอกสาร 

2.บันทึกเชิญวิทยากร พร้อม
แนบกำหนดการโครงการ  

3.ประวัติวิทยากร  

 กดลิ้ง..... เข้าแบบฟอรม์เอกสาร 
พร้อมพิมพ์รายการ 

4. แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 

กดลิ้ง...... เข้าแบบฟอร์มเอกสาร 
พร้อมพิมพ์รายการ 

1.ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร) จัดเตรียมสำหรับ
กรรมท่านละ 1 ชุด และควรเผื่อสำรองไว้ หากเซ็นผิดที่ใน
สำคัญรับเงินจะแก้ไขไม่ได้ต้องเซนใหม่เท่านั้น  โดยให้
วิทยากรลงชื่อผู้รับเงินในช่องผู้รับเงินใบสำคัญรับเงิน 
พร้อมแจ้งขอสำเนาบัตรประชาชน /บัตรข้าราชการ จาก
วิทยากรทุกท่านโดยให้ลงชื่อรับรองสำเนาบัตรให้เรียบร้อย 
(ตรวจเชควันหมดอายุของบัตรด้วยทุกครั้งต้องไม่หมดอายุ
ก่อนวันเป็นวิทยากร และลายเซน ในใบสำคัญรับเงินกับ
สำเนาบัตร ต้องเหมือนกันและตรงกันทั้ง 2 ส่วน)                           

2.บันทึกเชิญวิทยากร ต้องทำก่อนวันจัดโครงการฯ อย่าง
น้อย 3-5 วัน เพราะต้องส่งบันทึกเชิญให้วิทยากรกอ่นวัน
จัดโครงการฯ พร้อมแนบแบบฟอร์มประวัติวิทยากรและ
แบบตอบรับการเป็นวิทยากรไปพร้อมบนัทึกเชิญด้วย 
เพื่อให้วิทยากรตอบรับการเป็นวิทยากรก่อนวันจัดกิจกรรม  
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ลำดับ 

 

 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 

 

 
 

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
(แสดง
วิธีการ

คำนวณ) 

รวมจำนวน
เงิน 

 

 
 

รายการเอกสารประกอบ  
เตรียมสำหรับใช้ ในการจัด

โครงการ                     
(พร้อมลิ้งเอกสารอัตโนมัติ) 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

5. จัดเตรยีมอุปกรณ์ถ่ายรูป เพื่อ
ถ่ายรูปวิทยากรขณะเป็น
วิทยากรให้ความรู ้

3. ถ่ายรูปวิทยากรขณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกค่าวิทยากร  

 5.1.2
วิทยากร
ภายนอก 
(1,200 
บาท/ชม.) 

 

 

 

 

 

 

จำนวน 1 
คนx5 ชม.ๆ 
ละ 1,200 
บาท 

  

 

 

 

 

 

 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับ
วิทยากร) คนละ 1 ชุด           
(ใชเ้อกสารเดียวกับ วิทยากรภายใน)  

2.หนังสือเชิญวิทยากร พร้อม
แนบกำหนดการโครงการ 

3.ประวัติวิทยากร  

(ใช้เอกสารเดียวกับ วิทยากรภายใน) 

4. แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 

(ใช้เอกสารเดียวกับ วิทยากรภายใน) 

5. จัดเตรยีมอุปกรณ์ถ่ายรูป 
สำหรับถ่ายรูปวิทยากรขณะเป็น
วิทยากรให้ความรู ้

1.ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร) จัดเตรียมเอกสาร
เหมือนกับการเตรียมสำหรับวิทยากรภายใน   

2.หนังสือเชิญวิทยากรภายนอกควรทำก่อนวันจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 5-7 วัน เพราะต้องส่งหนังสือเชิญให้วิทยากร
ก่อนว ันจ ัดโครงการฯ พร้อมแนบแบบฟอร์มประว ัติ
วิทยากรและแบบตอบรับการเป็นวิทยากรไปพร้อมหนังสือ
เชิญด้วย เพื่อให้วิทยากรตอบรับการเป็นวิทยากรก่อนวัน
จัดกิจกรรมด้วย 

3. ถ่ายรูปวิทยากรขณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกค่าวิทยากร 

5.2 ค่าอาหาร     

 5.2.1
ค่าอาหาร
ว่าง      
(เบิกได้คน
ละ 35 บาท 
วันล 2 มื้อ)  

 

 

 

 

 

 

จำนวน  50 
ค น xค น ล ะ
35 บาท x 2 
มื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ใบสำคัญรับเงิน ร้านละ 1 ชุด     

กดลิ้ง... เข้าแบบฟอรม์เอกสาร 
พร้อมพิมพ์รายการ 

 

2.แบบฟอร์มใบรายชื่อผู้เขา้ร่วม
โครงการ  

กดลิ้ง.... เข้าแบบฟอรม์เอกสาร 
พร้อมพิมพ์รายการ 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายรูป 
สำหรับถ่ายรูปอาหารว่าง ขณะ
จัดเตรียมและขณะผู้เข้าร่วม
โครงการรับอาหารว่าง 

 1.ใบสำคัญรับเงินให้จัดเตรียมสำหรับร้านละ 1 ชุด และ
ควรเผื่อสำรองไว้ หากเซ็นผิดที่ในสำคัญรับเงินจะแก้ไข
ไม่ได้ต้องเซนใหม่เท่านั้น โดยให้เจ้าของร้านลงชื่อในช่อง
ผู้รับเงิน ในใบสำคัญรับเงิน พร้อมแจ้งให้แนบสำเนาบัตร
ประชาชน และลงชื่อให้เรียบร้อย (ตรวจเชควันหมดอายุ
ของบัตรด้วยทุกครั้งต้องไม่หมดอายกุ่อนวันรับเงิน
ค่าอาหาร และลายเซน ในใบสำคัญรับเงินกับสำเนาบัตร 
ต้องเหมือนกันและตรงกันทั้ง 2 ส่วน)    

  2. แบบฟอร์มใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ หากจัดทั้งวัน 
ต้องแยกช่องเซนชื่อเช้าร่วมกจิกรรมภาคเช้า และภาคบ่าย 
โดยเวลาเข้ารว่มต้องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ต่อวัน ถึงจะเบิก
ค่าอาหารได ้

3. ถ่ายรูปอาหารกลางวัน ขณะจัดเตรียมและขณะที่
ผู้เข้าร่วมโครงการรับอาหารกลางวัน เพือ่ใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิก   
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ลำดับ 

 

 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 

 

 
 

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
(แสดง
วิธีการ

คำนวณ) 

รวมจำนวน
เงิน 

 

 
 

รายการเอกสารประกอบ  
เตรียมสำหรับใช้ ในการจัด

โครงการ                     
(พร้อมลิ้งเอกสารอัตโนมัติ) 

หมายเหตุ 

 

5.2.2 
ค่าอาหาร
กลางวัน 
(เบิกได ้100 
บาท/คน/
วัน) 

จำนวน 50 
คน x คนละ 
100 บาท 

 

 
 

5,000 

 

 

 
 

1.ใบสำคัญรับเงิน ร้านละ 1 ชุด  

2.แบบฟอร์มใบรายชื่อผู้เขา้ร่วม
โครงการ                     
(แบบฟอร์มเอกสารเดียวกับ ค่าอาหาร
ว่าง)  

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายรูป 
สำหรับถ่ายรูปอาหารกลางวัน 
ขณะจัดเตรียมและขณะ
ผู้เข้าร่วมโครงการรับอาหาร
กลางวัน  

รายละเอียดเอกสารเช่นเดียวกบัค่าอาหารว่าง  

และร้านเดียวสามารถเบิกค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
ได้ พร้อมกัน 

5.3 
ค่าวัสดุ 

 

 

 

 

 

  

1,500 

 

 

 

 

 

 

1,500 

 

 

 

 

 

 

1.ใบเสนอซื้อ/จ้าง  

กดลิ้ง... เข้าแบบฟอรม์เอกสาร  

2.ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน 
จากร้าน (ไมล่งวันท่ี) 

 

 

 

  

กรอกรายละเอียดในใบเสนอซื ้อ/จ ้าง ด้านหน้า และ
ด้านหลัง ในช่องรายละเอียดค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าครุภัณฑ์
ฯ ที่จะขอซื้อ/จ้าง โดยเขียนแยกรายการซื้ออย่างละเอียด 
คำนวณเงินให้ถูกต้องตรงกันแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ของคณะ คีย์รายการขอซื้อวัสดุก่อนวันจัดกิจกรรม โดย
ต้องติดต่อร้านค้าเพื่อขอรายการค่าวัสดุ เพื่อมาคำนวณ
ราคาซื้อให้ถูกต้องตรงกัน และร้านสามารถออกใบเสร็จค่า
วัสดุให้ได้ตามรายการที ่เขียนด้วย ทั ้งนี ้ เพื ่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการคีย์ใบซ้ือ/จ้าง  

(เมื่อคีย์ใบรายการซื้อวัสดุแล้วให้นำรายการในใบซื้อ/จ้าง 
ที่ปริ้นจากระบบ สำเนาไว้ให้ร้านเขียนรายการใบสำคัญรับ
เงินให้ตรงกันกับใบซื้อจ้างต่อไป)  

5.4 
ค่าถ่าย
เอกสาร 

  

 

 

 

 

 

จำนวน 50 
ชุดๆ ละ 50
บาท   

 

 

 

 

 

 

2,500 

 

 

 

 

 

 

 

1.ใบเสนอซื้อ/จ้าง  

(ใชแ้บบฟอร์มเอกสารเดียวกบั ค่า
วัสด)ุ  

2. ใบเสร็จรับเงิน / ใบส่งของ 
จากร้าน (ไมล่งวันท่ี) 

 

 

 

 

กรอกรายละเอียดในใบเสนอซ้ือ/จ้าง ด้านหน้า และในช่อง
รายละเอียดค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าครุภัณฑ์ฯ ที่จะขอซื้อ/
จ้าง(ด้านหลัง) โดยเขียนแยกรายการจ้างอย่างละเอียด 
คำนวณเงินให้ถูกต้องตรงกันแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ของคณะ คีย ์รายการขอจ้างถ ่ายเอกสาร ก ่อนว ันจัด
กิจกรรม โดยต้องติดต่อร้านที่จะนำเอกสารไปถ่าย เพื่อขอ
รายการค่าถ่ายเอกสาร เพื่อมาคำนวณราคาค่าถ่ายเอกสาร
ได้ถูกต้องตรงกัน และร้านสามารถออกใบเสร็จค่าถ่าย
เอกสารให้ได้ตามรายการที่เขียนด้วย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการคีย์ใบซ้ือ/จ้าง  

(เมื่อคีย์ใบรายการค่าถ่ายเอกสารแล้วให้นำรายการในใบ
ซื ้อ/จ้างที ่ปริ้นจากระบบสำเนาไว้สำหรับให้ร้านเข ียน
รายการใบสำคัญรับเงินให้ตรงกันกับใบซื้อจ้างต่อไป 
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ลำดับ 

 

 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 

 

 
 

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
(แสดง
วิธีการ

คำนวณ) 

รวมจำนวน
เงิน 

 

 
 

รายการเอกสารประกอบ  
เตรียมสำหรับใช้ ในการจัด

โครงการ                     
(พร้อมลิ้งเอกสารอัตโนมัติ) 

หมายเหตุ 

5.5 ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ   

   
 

 5.5.1
ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง
ไปราชการ 
(ถ้ามี)  

  

ทำเรื่องขออนุญาตไปราชการ ใน
ระบบ e-office ที่เมนู ขอ
อนุญาตไปราชการ (ในประเทศ) 

กดลิ้ง.... เข้า ระบบ e-office  

- ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

 

 

 

 

 

 

ค่าน้ำมันไป -  
กลับ จาก จ.
กำแพงเพชร 
ไป กทม. 
จำนวน 800 
กิโลเมตร x2 
เท่ียว x4 บาท  

 

 

 

 

6,400 

 

 

 

 

 

 

 

1.กรอกรายละเอียดค่าน้ำมัน   
ในระบบ e-office ที่เมนู ขอ
อนุญาตไปราชการ (ในประเทศ) 

2.บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไป
ราชการ (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว) 

3.ขออนุญาตใช้รถยนต์
มหาวิทยาลยั ไปราชการ ใน
ระบบ e-office ที่เมนู ขอรถไป
ราชการ 

3. 

 

- ค่าเบี้ย
เลี้ยง  

- ค่าที่พัก 

 

240 บาท / 
วัน  

ไม่เกิน 
1,200 / 
ห้อง / คืน 

240 x 
(จำนวนคน)  

1,200 x 
(จำนวน
ห้อง) 

กรอกรายละเอียดค่าเบีย้เลีย้ง 
และค่าที่พัก (ถ้ามี) ในระบบ e-
office   

 

 

 

5.2
ค่าบริการ
สถานท่ี 
จัด
โครงการ 
(ถ้ามี) 

  

ทำหนังสือขอใช้สถานท่ี ในระบบ 
e-office  

 

 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500   
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ตัวอย่าง ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายและการเตรียมเอกสาร 

5.1 ค่าตอบแทนวิทยากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ วิทยากรภายใน และวิทยากรภายนอก ต้องจัดเตรียม
เอกสาร ดังนี้ 

ทั้งนี้ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายรูปวิทยากรขณะเป็นวิทยากรใน
กิจกรรมอบรม/สัมมนา ด้วยทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานแนบประกอบเคลียร์เงินยืม 

 
5.1.1) วิทยากรภายใน 

1. ใบสำคัญรับเงิน  
จัดเตรียมสำหรับกรรมการท่านละ 1 ชุด และควรเผื่อสำรองไว้ หากเซ็นผิดที่ในสำคัญรับเงินจะ

แก้ไขไม่ได้ต้องเซนใหม่เท่านั้น  โดยให้วิทยากรลงชื่อผู้รับเงินในช่องผู้รับเงินใบสำคัญรับเงิน พร้อมแจ้งขอสำเนาบัตร
ประชาชน /บัตรข้าราชการ จากวิทยากรทุกท่านโดยให้ลงชื่อรับรองสำเนาบัตรให้เรียบร้อย (ตรวจเชควันหมดอายุ
ของบัตรด้วยทุกครั้ง ต้องไม่หมดอายุก่อนวันเป็นวิทยากร และลายเซนในใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตร ต้อง
เหมือนกันและตรงกันทั้ง 2 ส่วน)        

 กดเข้าลิ้งแบบฟอร์ม .................... เพ่ือพิมพ์ข้อมูลใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร) 
ตัวอย่างดังภาพที่ 59 
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ภาพที่ 59  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร) 

                  2.บันทึกเชิญวิทยากรภายใน พร้อมแนบกำหนดการ  ต้องทำก่อนวันจัดกิจกรรม อย่างน้อย 3-5 วัน 
เพราะต้องส่งบันทึกเชิญให้วิทยากรก่อนวันจัดกิจกรรม อย่างน้อย 3 วัน 

- สร้างบันทึกเชิญวิทยากร ในระบบ e-office  ดังตัวอย่างตามข้ันตอน ที่ 3 ข้อ 3.5    
    3.ใบตอบรับเป็นวิทยากร ดังตัวอย่างในภาพที่ 60 กดเข้าลิ้ง ........แบบฟอร์มเพ่ือ 

4.ประวัติวิทยากร  ดังตัวอย่างในภาพที่ 61 กดเข้าลิ้ง ........แบบฟอร์มเพ่ือ 
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กดเข้าลิ้ง ........แบบฟอร์มเพ่ือพิมพ์ข้อมูล ใบตอบรับเป็นวิทยากร 

 

ภาพที่ 60 ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบตอบรับเป็นวิทยากร 
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กดเข้าลิ้ง ........แบบฟอร์มเพ่ือพิมพ์ข้อมูล ประวัติวิทยากร 

 
 

ภาพที่ 61 ตัวอย่าง แบบฟอร์มประวัติวิทยากร    
 

5.1.2) วิทยากรภายนอก (เอกสารเดียวกับ วิทยากรภายใน) 
1.ใบสำคัญรับเงิน จัดเตรียมเหมือนวิทยากรภายใน  
 2.หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก  ควรทำก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5-7 วัน เพราะวิทยากร

ภายนอกจะต้องส่งหนังสือเชิญ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งต้องใช้เวลาจัดส่งประมาณ 3-5 วัน 
- สร้างหนังสือเชิญวิทยากร ในระบบ e-office  ดังตัวอย่างตามข้ันตอน ที่ 3 ข้อ 3.6 

   3.ใบตอบรับเป็นวิทยากร  
       4.ประวัติวิทยากร  
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 5.2 ค่าอาหาร  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวัน   
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวันใช้แบบฟอร์มเอกสารเหมือนกัน ดังนี้  

 1.ใบสำคัญรับเงิน ร้านเดียวสามารถเบิกค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันได้ พร้อมกัน ร้านละ 1 
ชุด และควรสำรองไว้ 2 ชุด เพราะหากเซ็นชื่อผิด หรือกกรอกข้อมูลผิดในสำคัญรับเงินจะแก้ไขไม่ได้ต้องลงชื่อรับเงิน
ใหม่เท่านั้น โดยให้เจ้าของร้านลงชื่อในช่องผู้รับเงิน ในใบสำคัญรับเงิน พร้อมแจ้งให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และ
ลงชื่อให้เรียบร้อย (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรด้วยทุกครั้ง ต้องไม่หมดอายุก่อนวันรับเงินค่าอาหาร และลายเซน
ในใบสำคัญรับเงินกับสำเนาบัตร ต้องเหมือนกันและตรงกันทั้ง 2 ส่วน)    

 

กดเข้าลิ้ง ........แบบฟอร์มเพ่ือพิมพ์ข้อมูลใบสำคัญรับเงิน ตัวอย่างดังภาพที่ 62 

 
 
 ภาพที่ 62 ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน  
 

    2. แบบฟอร์มใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
  หากจัดโครงการเต็มวัน (ต้องทำช่องเซนชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแยกเป็นภาคเช้า และภาคบ่าย) โดย
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน (โดยไม่นับเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง) ถึงจะเบิกค่าอาหารได้ 
   ค่าอาหารว่าง (เบิกได้คนละ 35 บาท/มื้อ  วันละ 2 มื้อ)  
   ค่าอาหารกลางวัน (เบิกได้ 100 บาท/คน/วัน) ต้องจัดกิจกรรมทั้งวัน หรือหากจัดช่วงเช้าต้องเลิก 
13.00 น. ถึงจะเบิกค่าอาหารกลางวันได้  
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         กดเข้าลิ้ง................... แบบฟอร์มเพ่ือพิมพ์ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวอย่างดังภาพที่ 63                       

 

   ภาพที่ 63 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 



135 
 

 
 

5.3 ค่าวัสดุ  

เอกสารเดียวกับในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งได้จัดทำและเตรียมในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งใช้แนบใบสัญญาการยืมเงินแล้ว 

5.4 ค่าถ่ายเอกสาร  

เอกสารเดียวกับในขัน้ตอนที่ 4 ซึ่งได้จัดทำและเตรียมในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งใช้แนบใบสัญญาการยืมเงินแล้ว 

  5.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   

5.5.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) 

ค่าเบี้ยเลี้ยง (ถ้ามี) 

ค่าท่ีพัก (ถ้ามี) 

1.ทำเรื่องขออนุญาตไปราชการ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) โดยต้อง
กรอกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) ค่าเบี้ยเลี้ยง (ถ้ามี)  ค่าท่ีพัก (ถ้ามี) ในรายการค่าใช้จ่าย ทั้งนี้หากมีค่าน้ำมันไปราชการ
ในการจัดโครงการ ผู้ยืมเงินต้องมีชื่อไปราชการเพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ด้วย   

ได้จัดทำและเตรียม ในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งใช้แนบใบสัญญาเงินยืมแล้ว 

2.บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)  

ได้จัดทำและเตรียม ในขั้นตอนที่ 4 แล้ว 

3.ขออนุญาตใช้รถมหาวิทยาลัยไปราชการ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) 
ดังนี้   

กดเข้าที่เมนู ขอรถไปราชการ ที ่หมายเลข 1 เลือกขอรถไปราชการ (ภายในจังหวัด) หรือ 
(ต่างจังหวัด) ที่หมายเลข 2 จากนั้นกด เพิ่มข้อมูลที่หมายเลข 3 เพื่อกรอกรายละเอียดการไปราชการในแบบฟอร์ม 
ตัวอย่างดังภาพที่ 64 และได้ใบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย (จองรถ) ที่อนุมัตเิรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างดังภาพที่ 
65 
 

 

 

 

 



136 
 

 
 

 
 

  

       ภาพที่ 64 ตัวอย่าง การกรอกรายละเอียดการขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการในแบบฟอร์ม 
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 ภาพที่ 64 ตัวอย่าง การกรอกรายละเอียดการขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการในแบบฟอร์ม  
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ภาพที่ 65  ตัวอย่าง ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ มหาวิทยาลัย (จองรถ) ที่อนุมัติเรียบร้อย  

5.5.2 ค่าเช่าบริการสถานที่ จัดโครงการ (ถ้ามี)  
ใบเสนอซื้อ/จ้าง 
ใบเสนอราคา  
 

5.6  ติดต่อประสานร้านอาหาร  
 เพ่ือจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ 

ทั้งนี้ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ต้องเตรียมอุปกรณ์ถ่ายรูปอาหารว่าง อาหารกลางวัน ขณะ     
ผู้ร่วมกิจกรรม รับอาหารว่าง และอาหารกลางวันทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานแนบประกอบเคลียร์เงินยืม  
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ปัญหา   
- ไม่ได้จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเคลียร์เงินยืม หรือเตรียมไม่ครบ เช่น ใบสำคัญรับเงิน

ค่าอาหาร ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร  
- ใช้ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารให้วิทยากรเซนชื่อ ทำให้ต้องแก้ไขใหม่ต้องติดต่อขอให้วิทยากรเซน

ใหม ่ทำให้เสียเวลา  
แนวทางการแก้ไข 

- ผู้ขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ต้องตรวจสอบเอกสารสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม / ใช้เคลียร์เงินยืม 
โดยการเตรียมเอกสารในช่วงระหว่างรอบันทึกอนุมัติ  

- ควรเตรียมให้เรียบร้อย ตรวจเชคเอกสารให้ครบก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน  และ
ตรวจสอบเอกสารสำคัญที่ห้ามลบ/ห้ามขีดฆ่า ได้แก่ ใบสำคัญรับเงิน จึงต้องเตรียมไว้ 2-3 ชุด เพ่ือสำรองไว้กรณีการ
เขียนผิด 

ข้อเสนอแนะ  
ควรมีรายละเอียด ขั้นตอนชี้แจงให้ทราบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมไว้สำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ  

 

ขั ้นตอนที่ 6 : เจ้าหน้าที่ธ ุรการคณะ นำเสนอใบสัญญาการยืมเงิน เอกสารรายงานการขอซื ้อขอจ้าง ต่อ
คณะกรรมการคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อลงนามอนุมัติ แล้วนำส่งหัวหน้าการเงินมหาวิทยาลัยเพื่อลง
นามอนุมัติเงินยืม 

หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินคีย์ใบสัญญาการยืมเงิน และรายงานการขอซื้อขอจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ ดำเนินการ ดังนี้  

- แจ้งผู้ยืมเงินลงนามยืมเงินในใบสัญญาการยืมเงิน และใบรายงานขอซ้ือขอจ้าง (ถ้ามี) 
- นำเสนอแฟ้มใบสัญญาการยืมเงิน ตามตัวอย่างเอกสาร ภาพที่ 66 และใบรายงานขอซื้อขอจ้าง ตาม

ตัวอย่างเอกสารภาพที่ 67 ให้คณะกรรมการคณะลงชื่อในสัญญาเงินยืม พร้อมผู้ค้ำ (กรณีอาจารย์สัญญาจ้าง /ลูกจ้าง
ชั ่วคราว) และลงชื ่อในใบรายงานขอซื ้อ-ขอจ้าง (ถ้ามี) จากนั ้น นำเสนอคณะกรรมการคณะ และผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัย ลงนามอนุมัติตามลำดับต่อไป  

- ผู้บริหารลงนามอนุมัติในสัญญาเงินยืมและใบรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง ครบเรียบร้อยแล้ว สำเนาใบรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง แนบใบสัญญาเงินยืม พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบแนบสัญญาเงินยืม ให้
ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วนำส่งหัวหน้าการเงินมหาวิทยาลัยเพ่ือลงนามอนุมัติเงินยืม (ควรส่งสัญญาเงินยืมให้หัวหน้า
การเงินมหาวิทยาลัยก่อนกำหนดเวลาจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ย่างน้อย 3-5 วัน)  

- หากเอกสารประกอบสัญญาเงินยืมมีการแก้ไข รีบดำเนินการแก้ไขและส่งหัวหน้าการเงินมหาวิทยาลัย
เพ่ือลงนาม และอนุมัติเงินยืมต่อไป   
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ภาพที่  66  ตัวอย่าง ใบสัญญาการยืมเงิน 
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ภาพที่ 67 ตัวอย่าง ใบรายงานขอซื้อขอจ้าง ลงนามเรียบร้อย 
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ภาพที่ 67 ตัวอย่าง ใบรายงานขอซื้อขอจ้าง ลงนามเรียบร้อย (ต่อ)  
 

ปัญหา  การส่งเอกสารคีย์ใบสัญญาการยืมเงิน และเอกสารการขอซื้อ-ขอจ้าง ล่าช้า เนื่องจากทำ
บันทึกขอจัดโครงการฯ ล่าช้า ทำให้การคีย์เอกสารและนำเสนอสัญญาเงินยืม เอกสารขอซื ้อ -ขอจ้าง ต่อ
คณะกรรมการและผู้บริหารลงนามต้องล่าช้า ส่งผลให้การส่งสัญญาเงินยืมล่าช้าไปด้วย หรือไม่ทันตามกำหนดจัด
โครงการฯ   

แนวทางการแก้ไข  ผู้ขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ต้องวางแผนการดำเนินงาน และทำบันทึกผ่าน
ระบบก่อนวันจัดอย่างน้อย 7-10 วัน เพ่ือให้สามารถส่งบันทึกและเอกสารประกอบส่งคีย์สัญญาการยืมเงินให้งาน
การเงินคณะ  ทำให้คณะสามารถนำเสนอใบสัญญาการยืมเงิน เอกสารขอซื้อ-ขอจ้าง ต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
ลงนามเสร็จตามกำหนด ส่งผลให้คณะสามารถนำส่งใบสัญญาการยืมเงินต่อหัวหน้างานการเงินก่อนกำหนด หรือทัน
ตามเวลาที่กำหนด  
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ข้อเสนอแนะ   ควรมีโปรแกรมการ/ระบบการแจ้งเตือนสถานะ การเดินของเอกสาร และแจ้งเตือน  
ผู้ขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ให้ทราบแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ทราบและสามารถนำส่งเอกสารได้ทันตามกำหนด ตาม
แผนการดำเนินงานที่วางไว้  
ขั้นตอนที่ 7 : ผู้ยืมเงิน รับเงินยืมพร้อมสำเนาสัญญาเงินยืม และใบรายงานขอซื้อขอจ้าง ฉบับจริง (ถ้ามี) 

เมื ่อหัวหน้างานการเงินลงนามอนุมัติเงินยืมและเจ้าหน้าที ่การเงินออกเชคเงินยืม ให้เรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานการเงิน แจ้งผู้ยืมเงินรับเงินยืมที่งานการเงิน พร้อมรับสำเนาใบสัญญาการยืมเงินและใบรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง ฉบับจริง (ถ้ามี) เพ่ือไว้เคลียร์เงินยืมต่อไป 

ปัญหา 
รับเงินยืมแล้ว ไม่รับสำเนาใบสัญญาการยืมเงินพร้อมเอกสารใบรายงานขอซื้อขอจ้างจากงาน

การเงิน หรือรับมาแต่ทำหายหรือลืมที่เก็บ ทำให้การเคลียร์เงินยืมล่าช้า  
แนวทางการแก้ไข 

ผู้รับเงินยืม ต้องตรวจสอบเอกสารสำเนาสัญญาเงินยืมพร้อมเอกสารใบขอซื้อ-ขอจ้าง ให้เรียบร้อย   
ทุกครั้ง ว่าได้รับเอกสารมาครบหรือไม่ โดยคณะติดตามตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ  ควรมีข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ยืมเงินทราบ สถานะ “พร้อมรับเงินยืม” และข้อความ
แจ้งเตือน “และรับสำเนาใบสัญญาการยืมเงิน เอกสารใบขอซื้อ-ขอจ้าง (ถ้ามี) กลับมาพร้อมด้วย เพ่ือใช้ประกอบการ
เคลียร์เงินยืม” เพ่ือเตือนให้ผู้ยืมเงินทราบรายละเอียดขั้นตอนการรับเงินยืม   

 
ขั้นตอนที่ 8 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืม  

หลังจากจัดโครงการ/กิจกรรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรเตรียมเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืม นำส่งให้
หน่วยงานการเงินคณะคีย์ตัดยอดเคลียร์เงินยืม ให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 วัน 

โดยการจัดเตรียมเอกสารเคลียร์เงินยืม ยอดเงินยืมแต่ละรายการต้องเคลียร์ให้ตรงกับยอดในตารางแสดง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายในขั้นตอนที่ 5 โดยมีรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้  

8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ วิทยากรภายใน และวิทยากรภายนอก 

 การเคลียร์เงินยืมค่าวิทยากร สามารถเขียนรวมเบิกท้ังวิทยากรภายในและภายนอกในคราวเดียวกัน  ดังนี้ 
- เขียนรายการขอเบิกค่าวิทยากร ในใบสำคัญงบหน้า (บันทึกเบิกค่าตอบแทนวิทยากร /ค่าอาหาร)      

กดที่ลิ้ง .................เข้าแบบฟอร์มใบสำคัญงบหน้า (บันทึกเบิกค่าตอบแทนวิทยากร /ค่าอาหาร) ดังตัวอย่างภาพที่ 
68 เพ่ือกรอกรายละเอียดค่าวิทยากรที่ขอเบิก ใส่จำนวนเงินค่าวิทยากรทั้งหมดที่เบิก ระบงุบประมาณโครงการ รหัส
กิจกรรมที่ใช้เบิกค่าวิทยากร ดังตัวอย่างตามภาพที่ 69  

- จากนั้น แนบเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 1- 9 ท้ายใบสำคัญงบหน้าเบิกค่าตอบแทน
วิทยากร ให้เรียบร้อยแล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินคณะ เพ่ือคีย์ตัดยอดเคลียร์เงินยืมต่อไป ดังนี้  

1. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากรภายในและภายนอก  
ใบสำคัญรับเงิน ฉบับที่วิทยากรลงชื่อผู้รับเงินในช่องผู้รับเงิน และผู้ยืมเงินลงชื่อในช่องผู้จ่ายเงินให้

เรียบร้อยทุกคน พร้อมเขียนรายละเอียดรายการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ดังตัวอย่างตามภาพท่ี 70  
2. สำเนาบัตรประชาชน /บัตรข้าราชการ  
 ต้องลงชื่อรับรองสำเนาบัตรให้เรียบร้อย (พร้อมทั้งตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรด้วยทุกครั้ง บัตร

ต้องไม่หมดอายุก่อนวันเป็นวิทยากร และลายเซนในใบสำคัญรับเงินกับในสำเนาบัตร ต้องเหมือนกันและตรงกันทั้ง 2 
ส่วน ดังตัวอย่างตามภาพท่ี 71 
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                 3. หนังสือเชิญวิทยากร 
  - บันทึกเชิญวิทยากรภายใน (ต้องเป็นฉบับที่รองอธิการบดีฯ ลงนามแล้วเท่านั้น) ดังตัวอย่างตาม
ภาพที ่72 

 - หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก (ต้องเป็นฉบับที่อธิการบดีหรือรองอธิการบดีลงนามแล้วเท่านั้น) ดัง
ตัวอย่างตามภาพที่ 73 

4. กำหนดการโครงการ ที่ระบุวัน ช่วงเวลาวิทยากรอบรม /ประชุม /สัมมนา ดังตัวอย่างในภาพที่ 74 
5. ใบตอบรับเป็นวิทยากร ดังตัวอย่างในภาพที่ 75 
6. ประวัติวิทยากร  ดังตัวอย่างในภาพที่ 76 
7. รูปถ่ายวิทยากรให้การอบรมในวันจัดกิจกรรม ดังตัวอย่างในภาพที่ 77 

 8. เอกสารประกอบปริ้นจากระบบ e-office (เอกสารเดียวกับข้ันตอนที่ 4 เอกสาร 1.1-1.3 ) 
1. บันทึกขออนุญาตจัดโครงการฯ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติแล้ว)  
2. โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และกำหนดการ  
3. โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ)  

9. สำเนาใบสัญญาการยืมเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 78 
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ภาพที่ 68 ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบสำคัญงบหน้า (บันทึกเบิกค่าตอบแทนวิทยากร /ค่าอาหาร) 
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ภาพที่ 69 ตัวอย่าง การกรอกรายละเอียดการเบิกค่าวิทยากร ในใบสำคัญงบหน้า   
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ภาพที่ 70 ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินวิทยากร  
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ภาพที่ 71 ตัวอย่าง สำเนาบัตรประชาชน 
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ภาพที่ 72 ตัวอย่าง บันทึกเชิญวิทยากรภายใน 

 

 

 

 

 



150 
 

 
 

 

ภาพที่ 73 ตัวอย่าง บันทึกเชิญวิทยากรภายนอก 
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ภาพที่ 74 ตัวอย่าง กำหนดการโครงการ 
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ภาพที่ 75 ตัวอย่าง แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 
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ภาพที่ 76 ตัวอย่าง ประวัติวิทยากร 
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ภาพที่ 77 ตัวอย่าง รูปถ่ายวิทยากรให้การอบรมในวันจัดกิจกรรม 
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ภาพที่ 78 ตัวอย่าง ใบสัญญาการยืมเงิน 
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8.2 ค่าอาหาร  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวัน   

การเบิกค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวัน ร้านเดียวสามารถเบิกได้ทั้งค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
และใช้ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุดเดียวเบิกทั้งค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยมีเอกสารที่ใช้ประกอบในการ
เคลียร์เงินยืม และรายละเอียดการเบิก ดังนี้  
 การเคลียร์เงินยืมค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ต้องเขียนขอเบิกค่าอาหาร ในใบสำคัญงบหน้า (บันทึก
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร /ค่าอาหาร) กดที่ลิ้ง .................เข้าแบบฟอร์มใบสำคัญงบหน้า (บันทึกเบิกค่าตอบแทน
วิทยากร /ค่าอาหาร) เพื่อกรอกรายละเอียดค่าอาหารที่เบิก ใส่จำนวนเงินค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันรวม
ทั้งหมดที่เบิก เบิกจากงบประมาณโครงการ รหัสกิจกรรมที่ใช้เบิกค่าอาหาร ดังตัวอย่างภาพที่ 79 การเขียน
รายละเอียดเบิกค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน   

จากนั้น แนบเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืมค่าอาหาร ท้ายใบสำคัญงบหน้าเบิกค่าอาหาร ให้เรียบร้อย
แล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินคณะ เพื่อคีย์ตัดยอดเคลียร์เงินยืมต่อไป ตามเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืม
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ดังนี้  

 1. ใบสำคัญรับเงินเจ้าของร้าน จำนวน 1 ชุด   
ฉบับที่ร้านค้าลงชื่อผู้รับเงินในช่องผู้รับเงินใบสำคัญรับเงิน และผู้ยืมเงินลงชื่อในช่องผู้จ่ายเงิน ให้

เรียบร้อย พร้อมเขียนรายละเอียดค่าเบิกจ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน 
  การเขียนกรอกรายละเอียด ใบสำคัญรับเงิน ดังนี้  

 จุดที่ 1 วันที่รับเงิน กรณีจัด 2 วัน ขึ้นไป ต้องลงรับเงินในวันจัดวันสุดท้าย (จะไม่รับเงินก่อนจัด
กิจกรรมเสร็จ) 

 จุดที่ 2 รายละเอียดที่อยู่เจ้าของร้านค้า กรอกชื่อ-สกุล ให้ตรงกับบัตรประชาชน   
จุดที่ 3 เขียนรายการเบิกค่าอาหาร เขียนแยกรายเอียดค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อม

คำนวณค่าใช้จ่ายให้เห็นชัดเจน ระบุเบิกค่าอาหารในการจัดของโครงการ/กิจกรรม อะไร ในวัน/ เวลา/ และสถานที่ 
ไหน โดยคัดลอกมาจากบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ขออนุมัติจัดโครงการ เพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน  

จ ุดที่  4 ยอดเง ินค ่าอาหารให้ถ ูกต ้อง ตรงก ับจำนวนคน  และเรทการจ ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังกำหนด  

จุดที่ 5 การลงชื่อรับเงิน ของร้านผู้รับเงินต้องตรงกันกับลายเซนในสำเนาบัตรประชาชน และผู้ยืม
เงินเป็นผู้ลงชื่อจ่ายเงินในช่องผู้จ่ายเงินลายเซนลงชื่อต้องให้ตรงกับลายเซนลงชื่อในบันทึกขอจัดกิจกรรม และในใบ
ยืมเงิน ทั้ง 3 ส่วน ต้องลงชื่อให้เหมือนกันทุกส่วน  ดังตัวอย่างตามภาพท่ี 80 

 2. สำเนาบัตรประชาชน โดยให้ลงชื่อรับรองสำเนาบัตรให้เรียบร้อย (ตรวจเชควันหมดอายุของบัตร
ด้วยทุกครั้งต้องไม่หมดอายุก่อนวันเป็นวิทยากร และลายเซนในใบสำคัญรับเงินและในสำเนาบัตร ต้องเหมือนกัน
และตรงกันทั้ง 2 ส่วน 

  ตัวอย่างเดียวกับการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ภาพที่ 71 
  3.ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่มีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  พร้อมลงชื่อเข้าร่วมครบตามจำนวนที่
ระบุไว้ในการเบิกค่าอาหาร หรือมากกว่าจำนวนที่เบิกได้ (ฉบับจริง) แต่จะสามารถเบิกได้ตามยอดรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่ยืมเงินมาเท่านั้น (จำนวนเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่
น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/ต่อวัน จึงจะเบิกค่าอาหารได้ ) ตัวอย่างดังภาพที่ 81 
 4. เอกสารประกอบการขอจัดโครงการฯ ปริ้นจากระบบ e-office (เอกสารเดียวกับข้ันตอนที่ 4 
เอกสาร 1.1-1.3) 

   1.1 บันทึกขอจัดโครงการ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติแล้ว)  
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1.2 โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และกำหนดการ  
1.3 โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ)  

5. สำเนาใบสัญญาการยืมเงิน  ดังตัวอย่างในภาพที่ 75 
  6. รูปถ่ายผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ใช้รูปถ่ายในช่วงที่พักรับอาหารว่างเพื่อรับประทานอาหารว่าง
และภาพอาหารกลางวัน พร้อมรูปถ่ายในระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ตัวอย่างดังภาพที่ 82  

 

 
 
ภาพที่ 79 ตัวอย่าง การเขียนรายละเอียดเบิกค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน   
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ภาพที่ 80 ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร  
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ภาพที่ 81 ตัวอย่าง  ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาพที่ 82 ตัวอย่าง รูปถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 

 
 

 
 

 
 

อาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 ภาพที่ 82 ตัวอย่าง รูปถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับอาหารว่าง อาหารกลางวัน (ต่อ) 
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  8.3 ค่าวัสดุ   

   เอกสารที่ต้องเตรียมเพ่ือเคลียร์เงินยืมค่าวัสดุ มีดังนี้   
1. ใบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ฉบับจริง ที่รับจากการเงินมาพร้อมกับใบสัญญาการยืมเงิน ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 83 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ ใช้ประกอบแนบใบรายงานขอซื้อขอจ้าง เพ่ือเคลียร์เงินยืม ดังตัวอย่างภาพที่ 84 

โดยรายการในใบเสร็จรับเงิน ต้องตรงกันกับรายละเอียดค่าวัสดุในใบรายการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ปริ้นจากระบบ  
 3. เอกสารประกอบการขอจัดโครงการฯ ปริ ้นจากระบบ e-office (เอกสารเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
เอกสาร 1.1-1.3) 

   1.1 บันทึกขอจัดโครงการ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติแล้ว)  
1.2 โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และกำหนดการ  
1.3 โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ)  

4. สำเนาใบสัญญาการยืมเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 75 
จากนั้น นำส่งเอกสาร ข้อ 1-4 ให้งานการเงินของคณะ เพื่อคีย์เอกสารเคลียร์เงินยืม 
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  ภาพที่ 83  ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อวัสดุ 
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  ภาพที่ 84 ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ 
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8.4 ค่าถ่ายเอกสาร  
    การเตรียมเอกสารเคลียร์เงินยืมค่าถ่ายเอกสาร เหมือนกันกับค่าวัสดุ ดังนี้  

1.ใบเสนอซื้อ/จ้าง ฉบับจริง ที่รับมาพร้อมกับสัญญาเงินยืม ดังตัวอย่างภาพที่ 85 
2.ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน ใช้ประกอบแนบใบเสนอเสนอซื้อ/จ้าง รายการในใบเสร็จรับเงิน ต้อง

ตรงกับรายเอียดในขอซื้อ/จ้างที่ปริ้นจากระบบ ดังตัวอย่างภาพที่ 86 
 3. เอกสารประกอบการขอจัดโครงการฯ ปริ ้นจากระบบ e-office (เอกสารเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
เอกสาร 1.1-1.3) 

   1.1 บันทึกขอจัดโครงการ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติแล้ว)  
1.2 โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และกำหนดการ  

  1.3 โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ) 
 4. สำเนาใบสัญญาการยืมเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 75 
  จากนั้น นำส่งเอกสาร ข้อ 1-4 ให้งานการเงินของคณะ เพ่ือคีย์เอกสารเคลียร์เงินยืม  
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  ภาพที่ 85 ตัวอย่าง รายงานขอซื้อขอจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร 
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  ภาพที่ 86 ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินค่าถ่ายเอกสาร 
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8.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   

8.5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ดังนี้  

1. ใบรายงานการเดินทาง    ปริ้นจากระบบ e-office การขอไปราชการและการลา ดังตัวอย่างภาพที่ 87 

 
2. กดเลือก ใบขออนุญาตไปราชการ ฉบับอธิการลงนามอนุมัติแล้ว ตามเอกสารตัวอย่างภาพที่ 28 
   ต้องระบุค่าเบี้ยเลี้ยง (ถ้ามี) ผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงลงชื่อรับเงินในช่องรับเงิน ค่าน้ำมั้นชื้อเพลิงดังตัวอย่าง

ภาพที่ 88 
3.ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ามี)   
4.บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว) ฉบับอธิการลงนามอนุมัติแล้ว    ปริ้น

จากระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ดังตัวอย่างภาพที่ 89 
 5. เอกสารประกอบการขอจัดโครงการฯ ปริ ้นจากระบบ e-office (เอกสารเดียวกับขั ้นตอนที่ 4 
เอกสาร 1.1-1.3) 

   1.1 บันทึกขอจัดโครงการ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติแล้ว)  
1.2 โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และกำหนดการ  

  1.3 โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ) 
     6. สำเนาใบสัญญาการยืมเงิน  ดังตัวอย่างในภาพที่ 75 

  จากนั้น นำส่งเอกสาร ข้อ 1-6 ให้งานการเงินของคณะ เพ่ือคีย์เอกสารเคลียร์เงินยืม  
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ภาพที่ 87 ตัวอย่าง ใบรายงานการเดินทางไปราชการ  
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ภาพที่ 87 ตัวอย่าง ใบรายงานการเดินทาง (ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  (ต่อ) 
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ภาพที่ 88 ตัวอย่าง ใบขออนุญาตไปราชการ อธิการลงนามอนุมัติแล้ว 
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ภาพที่ 89 ตัวอย่าง บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 
 
ปัญหา  
1. ไม่ทราบขั้นตอนและรายละเอียดการเครียร์เงินยืม และไม่ทราบเอกสารที่ใช้เคลียร์เงินยืมว่ามี

เอกสารประกอบอะไรบ้าง ทำให้การส่งเอกสารเคลียร์เงินยืม ไม่สมบูรณ์ และล่าช้า 
  2.การเคลียร์เงินยืมล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้หากจะยืมเงินครั้งต่อไปเคลียร์มไม่ทันหรือช้ากว่า
กำหนด ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้   

 แนวทางการแก้ไข 

1 ควรมีเอกสารชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดเอกสารสำหรับเคลียร์เงินยืม ให้ผู้ยืมเงิน ได้รู้เพ่ือ
จัดเตรียมและสามารถจัดส่งเอกสารเคลียร์เงินได้ถูกต้อง 
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2. หลังจากจัดกิจกรรม เสร็จภายใน  3-5 วัน หากผู้ยืมเงินยังไม่ส่งเอกสารเคลียร์เงินยืม คณะควร
จะแจ้งติดตามให้ผู้ยืมเงินจัดส่งเอกสารเคลียร์เงินยืม    

ข้อเสนอแนะ  ควรมีคู่มือ หรือเอกสารชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดเอกสารสำหรับเคลียรเ์งินยืม 
ให้ผู้ยืมเงินได้มีข้อมูลและรายละเอียดในการเคลียร์เงินยืม เพ่ือให้สามารถจัดเตรียมเอกสารสำหรับไว้เคลียร์เงินยืม 
และส่งเอกสารเคลียร์เงินยืมได้ถูกต้องและครบถ้วน อีกท้ังช่วยลดขั้นตอนการตรวจเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน
คณะและเจ้าหน้าที่การเงินมหาวิทยาอีกด้วย  

 
ขั้นตอนที่ 9 : เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ นำเสนองบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน ให้คณะกรรมกรรมการคณะและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยลงนามอนุมัติ และนำส่งฎีกา 
 

หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินคณะ คีย์เอกสารเคลียร์เงินยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ นำเสนอ 
“ใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน” และแบบ กง.1 กง.2 และ กง.3 ให้คณะกรรมการผู ้บริหารคณะและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยลงนามอนุมัติ พร้อมนำส่งฎีกาให้กับหน่วยงานการเงินมหาวิทยาลัย ดังตัวอย่างเอกสาร ภาพที่ 90–92 
ใบงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน และแบบ กง.1 กง.2 และ กง.3 พร้อมแนบเอกสารประกอบแต่ละรายการในขั้นตอนที่ 8 
มาพร้อมด้วย ดังนี้ 
  9.1 แจ้งผู้ยืมเงินลงชื่อ และนำเสนอคณะกรรมการผู้บริหารคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนามอนุมัติ 
 9.2 คณะกรรมกรรมการ ผู้บริหารลงนามอนุมัติแล้ว ส่งเจ้าหน้าที่การเงินคณะเพ่ือตรวจสอบเอกสารก่อน
นำส่งหน่วยงานการเงินมหาวิทยาลัย และสำเนาเอกสารเพ่ืองานการเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1ชุด   
 9.3 นำส่งใบฏีกาพร้อมเอกสาร “งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน” / กง.1 กง.2 และ กง.3 จาก 9.2 ทีห่น่วยงาน
การเงินมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบเอกสารและรับฎีกา ต่อไป 
 9.4 เมื่องานการเงินตรวจสอบเอกสารข้อ 9.3 แล้ว หากเอกสารมีการแก้ไข เจ้าหน้าที่ธุรการคณะฯ รับ
เอกสารคืนมาให้เจ้าหน้าที่การเงินของคณะฯ เพ่ือตรวจสอบและประสานแจ้งผู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไข
เสร็จเรียบร้อยแล้วติกฎีกาส่ง ให้นำส่งใบฏีกาพร้อมเอกสารแก้ไขที่หน่วยงานการเงินมหาวิทยาลัย ก็เสร็จขั้นตอนการ
ส่งเอกสารเคลียร์เงินยืม 
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ภาพที ่90 ตัวอย่าง  เบิกค่าตอบแทน (กง.2) / ค่าวิทยากร 
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ภาพที่ 90 ตัวอย่าง  เบิกค่าตอบแทน (กง.2) / ค่าวิทยากร (ต่อ) 
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ภาพที่ 90 ตัวอย่าง  เบิกค่าตอบแทน  (กง.2) / ค่าวิทยากร (ต่อ) 
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ภาพที่ 90 ตัวอย่าง  เบิกค่าตอบแทน  (กง.2) / ค่าวิทยากร (ต่อ) 
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ภาพที่ 90 ตัวอย่างเอกสารแนบ เบิกค่าตอบแทน  (กง.2) / ค่าวิทยากร (ต่อ)  
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ภาพที่  90 ตัวอย่างเอกสารแนบ  เบิกค่าตอบแทน (กง.2) / ค่าวิทยากร (ต่อ)  
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ภาพที่ 90  ตัวอย่างเอกสารแนบ  เอกสารเบิกค่าตอบแทน  (กง.2) / ค่าวิทยากร (ต่อ)  
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ภาพที่ 90  ตัวอย่างเอกสารแนบ  เอกสารเบิกค่าตอบแทน  (กง.2) / ค่าวิทยากร (ต่อ)  

พร้อมแนบเอกสาร  
4.กำหนดการโครงการ ที่ระบุวัน ช่วงเวลาวิทยากรอบรม /ประชุม /สัมมนา ดังตัวอย่างในภาพที่ 74 
5.ใบตอบรับเป็นวิทยากร ดังตัวอย่างในภาพที่ 75 
6.ประวัติวิทยากร  ดังตัวอย่างในภาพที่ 76 
7.รูปถ่ายวิทยากรให้การอบรมในวันจัดโครงการ/กิจกรรม ดังตัวอย่างในภาพที่ 77 

 8. เอกสารประกอบการบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ปริ ้นจากระบบสำนักงานอัตโนมัติ                 
( e-office) (เอกสารเดียวกับข้ันตอนที่ 4 เอกสาร 1.1-1.3) 
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1.1 บันทึกขออนุญาตจัดโครงการฯ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติแล้ว)  
1.2 โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และกำหนดการ  
1.3 โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ)  

 9. สำเนาใบสัญญาการยืมเงิน  ดังตัวอย่างในภาพที่ 75 
 

  

ภาพที่  91  ตัวอย่าง เบิกค่าตอบแทน (กง.2) / ค่าอาหาร  
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ภาพที่  91  ตัวอย่าง เบิกค่าตอบแทน (กง.2) / ค่าอาหาร  (ต่อ) 
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ภาพที่  91  ตัวอย่าง เบิกค่าตอบแทน (กง.2) / ค่าอาหาร  (ต่อ) 
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ภาพที่  91  ตัวอย่าง เบิกค่าตอบแทน (กง.2) / ค่าอาหาร  (ต่อ) 
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ภาพที่  91  ตัวอย่าง เบิกค่าตอบแทน (กง.2) / ค่าอาหาร  (ต่อ)  
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ภาพที่  91  ตัวอย่าง เบิกค่าตอบแทน (กง.2) / ค่าอาหาร (ต่อ) 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้  
4.กำหนดการโครงการ ที่ระบุวัน ช่วงเวลาวิทยากรอบรม /ประชุม /สัมมนา ดังตัวอย่างใน

ภาพที่ 74 
5. รูปถ่ายอาหารว่างอาหารกลางวัน ให้กับผู้เข้าร่วมในวันจัดกิจกรรม ดังตัวอย่างในภาพที่ 82 

 6. เอกสารประกอบการบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ปริ ้นจากระบบสำนักงานอัตโนมัติ                      
( e-office) (เอกสารเดียวกับข้ันตอนที่ 4 เอกสาร 1.1-1.3) 

1.1 บันทึกขออนุญาตจัดโครงการฯ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติแล้ว)  
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1.2 โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และกำหนดการ  
1.3 โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ) 

7. สำเนาใบสัญญาการยืมเงิน ดังตัวอย่างในภาพที่ 78 
 

 
ภาพที่  92 เอกสารตัวอย่าง  เบิกค่าตอบแทน  (กง.3) / ค่าเดินทางไปราชการ   
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ภาพที่  92 ตัวอย่าง  เอกสารเบิกค่าตอบแทน  (กง.3) / ค่าเดินทางไปราชการ  (ต่อ) 
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ภาพที่  92  ตัวอย่าง  เอกสารเบกิค่าตอบแทน  (กง.3) / ค่าเดินทางไปราชการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 92 ตัวอย่าง  เอกสารเบิกค่าตอบแทน  (กง.3) / ค่าเดินทางไปราชการ (ต่อ) 
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ภาพที่  92 ตัวอย่าง  เอกสารเบิกค่าตอบแทน  (กง.3) / ค่าเดินทางไปราชการ (ต่อ) 
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ภาพที่  92 ตัวอย่าง  เอกสารเบิกค่าตอบแทน (กง.3) / ค่าเดินทางไปราชการ (ต่อ) 
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ภาพที่  92 ตัวอย่าง  เอกสารเบิกค่าตอบแทน  (กง.3) / ค่าเดินทางไปราชการ (ต่อ) 
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เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อ้างอิงจากหน่วยงาน
การเงิน 

 

 

-  ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.3  และงบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน 

 -  รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ) 

           -  กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  -  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 

 -  กรณีเดินทางโดยรถโดยสาร -  กรอกรายละเอียดการเดินทางใน แบบ บก. 111 

 -  ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก และ/หรือ ใบแจ้งค่าที่พัก (Folio)  โดยออกใบเสร็จรับเงินในนามชื่อผู้พัก  ที่อยู่
มหาวิทยาลัย  กรณีพักห้องคู่  จะต้องมีชื่อผู้พักในใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบแจ้งค่าที่พัก (Folio) ทั้งสองราย 

 -  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ออกใบเสร็จในนามมหาวิทยาลัย   ที่อยู่มหาวิทยาลัย  ลงหมายเลข
ทะเบียนรถยนต์ และใบเสร็จค่าทางด่วน   

 -  หนังสือต้นเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน หรือบันทึกขออนุญาตเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 -  ใบขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 -  คำสั่ง / หนังสือให้ไปราชการ  

 -  บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว          

 -  สัญญายืมเงิน 
 

 

พร้อมแนบเอกสาร  
4.กำหนดการโครงการ ที่ระบุวัน ช่วงเวลาวิทยากรอบรม /ประชุม /สัมมนา ดังตัวอย่างในภาพที่ 74 

 5. เอกสารประกอบการบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ปริ้นจากระบบสำนักงานอัตโนมัติ ( e-
office) (เอกสารเดียวกับข้ันตอนที่ 4 เอกสาร 1.1-1.3) 

1.1 บันทึกขออนุญาตจัดโครงการฯ (ฉบับอธิการบดีอนุมัติแล้ว)  
1.2 โครงการเพื่อขอใช้งบประมาณ (แนวตั้ง) และกำหนดการ  
1.3 โครงการแนวนอน (แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ) 

1.4 ใบขออนุญาตไปราชการ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)  (ถ้ามี) ตาม
เอกสารตัวอย่างภาพที่ 28 
 6. สำเนาใบสัญญาการยืมเงิน  ดังตัวอย่างในภาพที่ 75 
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ทั้งนี้ ก่อนนำส่งเอกสารให้กับหน่วยงานการเงินมหาวิทยาลัย ควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และจัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้  

 
 ข้อมูลการจดัเรยีงเอกสารจากหน่วยงานการเงิน   

 

ปัญหา  เอกสารเคลียร์เงินยืมตีกลับให้แก้ไขค่อนข้างเยอะ และบางเรื่องตีกลับแก้ไขหลายรอบ ทำ
ให้เสียเวลาในการแก้ไข และการไปรับ-ส่งเอกสารที่การเงินหลายรอบต่อเรื่อง ส่งผลให้การเคลียร์เอกสารเงินยืมเกิด
ความล่าช้าทั้งระบบ    

 แนวทางการแก้ไข  คณะตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนติกฏีกา
เพ่ือนำส่งให้กับหน่วยงานการเงินเพื่อรับเรื่องต่อไป 

ข้อเสนอแนะ    

1. ควรทำมีรายละเอียดเป็นเอกสาร หรือโน้ตแจ้งไว้ในกลุ่มไลน์ หรือไลน์ส่วนตัว (Notify) ชี้แจง
ให้กับผู้ยืมเงินได้ทราบและให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนนำส่งที่คณะ 
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2. ควรมีโปรแกรมการแจ้งเตือน การแก้ไขเคลียร์เงินยืม “เอกสารเคลียร์เงินยืมของท่านมีการ
แก้ไข” เพ่ือให้ผู้ยืมเงินได้ทราบและเตรียมรับเอกสารไปแก้ไขให้สมบูรณ์ ต่อไป  

 

ขั้นตอนที่ 10 : ตรวจสอบสถานะเงินยืม 

หลังจากส่งใบฏีกาพร้อมเอกสารเคลียร์เงินยืมให้กับงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 3-5 วัน ควรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบสถานะเงินยืม ต้องมีสถานะ “ไม่
ติดค้างเงินยืม” จึงจะเสร็จขั้นตอนการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ และยืมเงินจัดโครงการ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ จึงจะ
สามารถยืมเงินเพ่ือจัดโครงการฯ หรือดำเนินงานอื่น ต่อไปได ้

ปัญหา  
1. ไมต่รวจสอบสถานะเงินยืมที่งานการเงินก่อนทำบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ทำให้เมื่อไปส่ง

ใบสัญญาการยืมเงินแล้วเมื่อหัวหน้างานการเงินตรวจสอบสถานะเงินยืม ยังติดค้างเงินยืมจึงไม่สามารถอนุมัติออก
เงินยืมได้ ผู้ขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ต้องทำการเคลียร์เงินยืมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถยืมเงินต่อได้ ทำ
ให้เสียเวลาในการดำเนินงาน และหากเคลียร์เงินไม่ทันก่อนวันจัดกิจกรรมก็จะทำให้ยืมเงินไม่ได้ ส่งผลให้ไม่มี
งบประมาณในการจัด ทำให้การจัดโครงการ/กิจกรรมฯ นั้น ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือ 
ต้องยกเลิกการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ นั้น 

2. เอกสารเคลียร์เงินยืมตีกลับให้แก้ไขในขณะระหว่างที่ดำเนินการทำบันทึกขอจัดโครงการ/กิจ
กรรมฯ หรือในระหว่างการจัดทำสัญญาการยืมเงิน ทำให้ไม่สามารถนำส่งใบสัญญาการยืมเงินให้กับหัวหน้างาน
การเงินของมหาวิทยาลัยได ้ส่งผลให้การส่งใบสัญญาการยืมเงินต้องล่าช้าหรืออาจส่งไม่ทันกำหนดหากแก้ไขเอกสาร
เคลียร์เงินยืมไม่แล้วเสร็จตามกำหนด  

 แนวทางการแก้ไข 

1. คณะควรแจ้งผู้ขอจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ให้ตรวจเชคสถานะเงินยืมที่งานการเงินมหาวิทยาลัย
ก่อนที่จะทำบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขอยืมเงิน เพราะหากยังค้างเงินยืมให้รีบเคลียร์เงินยืมให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถจัดทำบันทึกขอจัดโครงการ/กิจกรรม และขอยืมเงิน ต่อไปได้  

2. หากไม่สามารถเคลียร์เงินยืมให้แล้วเสร็จได้ทันก่อนกำหนดการทำบันทึกขอจัดโครงการ/
กิจกรรม และขอยืมเงิน ให้บุคลากรที่ไม่ติดค้างเงินยืมเป็นผู้ยืมเงินจัดโครงการ/กิจกรรมฯ แทน 

3. ก่อนส่งใบสัญญาการยืมเงิน ตรวจสอบสถานะเงินยืมอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดค้างเงินยืม 
(กรณีที่เคลียร์เงินยืมแล้วก่อนจัดกิจกรรม) เนื่องจากอยู่ระหว่างการเงินมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารการเคลียร์เงิน 
หากมีการแก้ไขจะตีกลับให้แก้ไขเอกสารอาจจะทำให้สถานะการยืมเงินยังติดค้างเงินยืม ทำให้การยืมเงินล่าช้าหรือ
ส่งไม่ทันตามเวลาที่การเงินกำหนด  

ข้อเสนอแนะ   ควรมีโปรแกรม/ระบบ การแจ้งเตือนสถานะเงินยืมให้กับผู้ยืมเงินทราบเป็นระยะ ว่า 
- คุณมีสถานะ “ติดค้างเงินยืม  ในการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ ................ ยืมวันที่ .........”  ครบ 

กำหนดเวลายืมเงินแล้ว แต่ยังไม่เคลียร์เงินยืม หรือ เอการเงินตีกลับเอกสารให้แก้ไข เพ่ือให้ผู้ยืมเงินได้ทราบสถานะ
เงินยืมและจะได้ดำเนินการเคลียร์เงินยืมให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

-  คุณมีสาถานะ “ไม่ติดค้างเงินยืม” แล้ว และงานการเงินได้รับเอกสารเคลียร์เงินยืมที่สมบูรณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และท่านสามารถยืมเงินจัดโครงการ/กิจกรรม และขอยืมเงินในโครงการต่อไปได ้
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

วันเดือนปีเกิด  23 มกราคม 2520 

ภูมิลำเนา  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่อยูป่ัจจุบัน  9/72 หมู่ที่ 1  ตำบลนครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000 

   โทร 096-8362886 

สถานที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

   69 หมู่ที่ 1  ตำบลนครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000 

ประวัติการศึกษา 2544  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เอกคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประวัติการทำงาน         พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  ประจำสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 พ.ศ. 2552 - 2555 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษ) ประจำสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 พ.ศ. 2548 - 2552  ตำแหน่งบุคลากร  ประจำกรมคุมประพฤติ    
 พ.ศ. 2546 - 2548  ผู้ช่วยนักวิจัยนักธรณีวิทยา สำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรม 
 

 

 

 


