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ทันสมัย ครอบคลุมภาระงานในสวนท่ีรับผิดชอบ และเหมาะสมกับความเปลี่ยนเปลงของขอบขายงานท่ีไดรับ

มอบหมาย การปรับภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามประสบการณทํางานการปรับข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน
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ประหยัดทรัพยากร 

 ผูจัดทําขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานทุกทานท่ีใหคําปรึกษาดานเทคนิคในการจัดทําคูมือ เสนอแนะรูปแบบ

และเรียบเรียงคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะ

เปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานตลอดจนผูปฏิบัติงานแทนไดมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง  อันจะ

สงผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน    เปนศูนยรวมทางความคิด   สติปญญาของสังคม     และเปนศูนยรวม

การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกนยึดม่ันในความเปนเลิศทางวิชาการ  มี

ความสัมพันธกับนานาประเทศท่ัวโลก        เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลโลยีมหาวิทยาลัยขอนแกนมีท่ีตั้ง

ทางภูมิศาสตรใกลชิดกับกลุมประเทศอินโอจีน  เปนสถาบันการศึกษาท่ีเปนแหลงเชื่อมโยงความรูทางอินโดจีน

อยางแทจริง เปนกลไกในการพัฒนาใหมีความเปนเลศทางวิชาการทุกสาขารวมท้ังการวางรากฐาน ใหเปนศูนย

ขอมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความรวมมือ การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ บัณฑิตแหง

มหาวิทยาลัยขอนแกน  พึงเปนผูท่ีประกอบดวย วิทยา  จรยิา  และปญญา   อันจะสามารถประยุกตใหเกิดประ

โยขนสูงสุดแกภูมิภาคแกประเทศชาติและขยายสูความเปนสากลตอไป มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการยอมรับ

จากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรระหวางประเทศ  ตลอดจนมีผลการจัดอันดับของมหาวิทยลัยอยูในระดับ 1 ใน 

80 ของเอเชีย 1 ใน 400  ของโลกเม่ือพิจารณาผลงานทางดานการผลิตบัณฑิต  คุณภาพงานวิจัยความเปน

นานาชาติ และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยลัย จากการจัดอันดับจากองคกรประเมินคุณภาพ ท้ังภายในประเทศ

และนานชาติ  รวมถึงการพัฒนาตนเองใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนํา  มหาวิทยาลัย

ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มหาวิทยาลัยคุณภาพ และมหาวิทยาลัยของชุมชนการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริหาร

วิชาการแกสังคม  และเการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ใหเปนท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุงการพัฒนา

ชุมชนและสังคมใหเข็มแข็ง 

สํานักบริการวิชาการ  มีชื่อเดิม “ศูนยการศึกษาตอเนื่อง” เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ กอตั้ง

ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เม่ือวันท่ี 29  ธันวาคม  2532 และไดเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยบริการวิชาการ” ตาม

พระราชกฤษฎกีา  เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม  2542  เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542  และไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปน “สําหรับบริการวิชาการ” 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน   เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม  2558  สถานท่ีทําการ

ปจจุบันอยูท่ีอาคารพิมลกลกิจ ชั้น 5  มหาวิททยาลัยขอนแกน ปจจุบันจากประสบการณดานการบริการวิชาการ

ท่ียาวนาน สํานักบริการวิชาการมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  มุงม่ันท่ีจะพัฒนาสํานักบริการวิชาการให

เจริญกาวหนา ประกอบกับนโยบายผูบริหารท่ีมีทิศทางท่ีชัดเจน  ซ่ึงจะนําพาสํานักบริการวิชาการใหมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ยึดม่ันการสงเสริมและดําเนินการ

ถายทอดวิทยากรดานตางๆ  ตามนโยบายและสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงสํานัก

บริการวิชาการมีวัตถุประสงคคือ 

  -เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน   และระดมทรัพยากรท้ังภายใน           และภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือจัดบริการใหการศึกษาและอบรมแกประชาชนระดับตางๆ  ท้ังระยะสั้นและระยะยาว
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ในหัวขอวิชาการและวิชาชีพท่ีผูเขารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูและทักษะและ

คานิยมตางๆ ท่ีจะนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ     

  -รวมมือกับคณะหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ

บริการวิชาการแกชุมชน 

  -สรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

  -เผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 สํานักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแกน   จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประสานงานและ

ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม  ซ่ึงเปน 1 ใน 4 ภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกนและการดําเนินงานดานการ

บริการวิชาการแกสังคม  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559- 2562  เสาหลักท่ี 3  

Culture and Care Community  ยุทธศาสตรท่ี 9  เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม  สํานักบริการวิชาการ  

มหาวทิยาลัยขอนแกน มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียงของประเทศ และในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  เพ่ือใหผลงานการบริการวิชาการท่ีเกิดจากการ

วิจัยการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  นําไปใชในการแกปญหาและพัฒนาภายในชุมชนอยางมีสวนรวม  โดย

คนในชุมชนหนวยงานภาครัฐและเอกชนและดําเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอชุมชน 

(Impact on Community) โดยมีกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุมประเทศอนุภูมิภาคนํ้าโขง และเปนหนวยงานหลักใน

การประสานงานและระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือจัดบริการ ใหมีการศึกษา

และอบรมแกประชาชนระดับตางๆ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ในหัวขอวิชาการและวิชาชีพท่ีผูเขารับการศึกษา

และอบรมสนใจ เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูทักษะ  และคานิยมตางๆ ท่ีจะนําไปใชประโยชน ท้ังใน

ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพตลอดจนรวมมือกับคณะและหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการบริการแกชุมชน  สรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน และ

เผยแพรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ตราสัญญาลักษณสํานักบริการวิชาการ 

 

 

 



3 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนสถาบันแหงการประสานงาน  และดําเนินการใหบริการ 

วิชาการถายทอดเทคโนโลยี  การสรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพแกสังคมของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการ

สรรพวิทยาการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พันธมิตร  เครือขาย  ภูมิปญญา  วัฒนธรรมทองถ่ิน  เพ่ือการใช

นําชี้แนะและรวมพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน  ดังนั้นผูปฏิบตัิงานควรมีความรูและความสามารถท่ีเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานดานดังกลาว  เพ่ือใหหนวยงานสามารถนําผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีมาใชในการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

  พันธกิจดานการบริการวิชาการ  ผูปฏิบัติท่ีรับผิดชอบพันธกิจสดานนี้  ตองมีความรูดานการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม  ตั้งแตการรางขอเสนอโครงการ  การขออนุมัติงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

การเตรียมเอกสารสําหรับการเบิกจายงบประมาณ  การประสานงานกับผูเก่ียวของ  ตลอดจนการเขียนรายงาน

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ  กิจกรรมซ่ึงผูปฏิบัติตองมีความรูในดานดังกลาวเปนอยางดี  เพ่ือไมใหผูปฏิบัติ

เกิดความบกพรองและนําไปสูความผิดพลาดในการจัดโครงการ  กิจกรรมบริการวิชาการ  ซ่ึงจะสงผลกระทบ

โดยตรงตอหนวยงาน ผูจัดทําจึงไดรวบรวม วิธีการ  ข้ันตอน และแนวการปฏิบัติท่ีดี  ตลอดจนการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม  การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน  จึงจําเปนและเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานท่ียังไมมีความรู ความสามารถ  

และประสบการณ  ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ  ซ่ึงเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

นักวิชาการศึกษาในสังกัดสํานักบริการวิชาการ 

  จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว  จึงมีความจําเปนในการพัฒนา

กระบวนการการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ

ผูรับบริการและมหาวิทยาลัยในอนาคต ผูเขียนจึงมีความสนใจเขียนคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การขออนุมัติจัด

กิจกรรมและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชการ  ของสํานักบริการวิชาการ  เพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถ และกระบวนการจัดโครงการ  กิจกรรมใหเปนกระบบมากยิ่งข้ึน  แลวนําไปสูการสนองตอบความ

ตองการของผูรับบริการไดมากข้ึนดวย 

1.2  วัตถุประสงค 

      การจัดทําคูมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการจัดทํา  ดังนี้ 

 1.2.1 เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับ 

                  โครงการบริการวิชาการ ของสํานักบริการวิชาการ  

 1.2.2 เพ่ือใหลดปญหา การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการ 

        บริการวชิาการ  ของสํานักบริการวิชาการ 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.3.1 ไดคูมือการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการ 

         ของสํานักบริการวิชาการ 

 1.3.2 ไดแนวทางแกไขปญหาการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการ 

         บริการวิชาการ ของสํานักบริการวิชาการ 
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1.4 ขอบเขตของคูมือ 

 การปฏิบัติงานตามคูมือนี้ ครอบคลุมข้ันตอนการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ  การยืมเงินทด

รองจายโครงการ   และการเบิกจายเงินโครงการบริการวิชาการ  ของสํานักบริการวิชาการ และหัวหนาโครงการ

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีการจัดกครงการเปนประจําทุกป  

 

1.5 คําจํากัดความเบ้ืองตน 

 1.5.1  มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.5.2  อธิการบดี  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.5.3  ผูอํานวยการ  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

 1.5.4  สํานักบริการวิชาการ  หมายถึง หนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.5.5 การบริการวิชาการ  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมภานนอกสถาบัน

ศึกษา หรือเปนการบริการท่ีจัดสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

           1.5.6 โครงการ หมายถึง โครงการบริการวิชาการท่ีมีการวางแผนวาหนาท่ีจัดทําข้ึนอยางมีระบบ

ประกอบดวยกิจกรรมยอย หลายกิจกรรมท่ีตองใชทรัพยากรในการดําเนินงาน  และคาดหวังท่ีจะไดผลตอบแทน

ท่ีคุมคา 

 1.5.7 กิจกรรม หมายถึง สวยยอยโครงการบริการวิชาการ ซ่ึงมีรายละเอียดของงบประมาณโดยในแตละ

โครงการอาจมีหนึ่งหรือหลายกิจกรรมก็ได  และแตะละกิจกรรมนั้นๆ ตองมีวัตถุประสงค และความสัมพันธท่ี

คลายๆกัน 

 1.5.8 ผูรับบริการ หมายถึง ผูท่ีไดรับประโยชนจาการจัดโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 

 1.5.9 เอกสาร  หมายถึง หนังสือท่ีเปนหลักฐาน คือสิ่งหรือสื่อท่ีอธิบายถึงทิศทาง แนวทางวิธีปฏิบัติงาน 

ข้ึนตอน  โดยอาจจะอยูในลักษณะตางๆ เชน ระเบียบ คูมือ วิธีการทํางาน  รูปแบบ  แบบฟอรม  เปนตน 

 1.5.10 การจัดทําเอกสาร  หมายถึง การกําหนดแนวทาง  ข้ันตอนหรือวิธีการไวเปนลายลักษณอักษร

เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 1.5.11 วิธีปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารท่ีจะบอกวา ใคร  ทําอะไร  เม่ือไร  เปนตัวระบบท่ีจะระบุถึงการ

ทํางานท่ีมีความเก่ียวเนื่องกันในหนวยงานตั้งแต 2 หนวยงานข้ึนไป  ซ่ึงเกิดการประสานงานโดยมีการสงผานวัตถุ 

ขอมูลหรือเอกสารท้ังในและกลับ  หรืออาจเปนทางเดียวกันก็ได 

 1.5.12 คูมือการปฏิบัติงาน  หมายถึง  เอกสารในเชิงคุณภาพซ่ึงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

หลักปฏิบัติในหนาท่ีความรับผิดชอบ พรอมท้ังแนวทางในการดําเนินงาน  รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหา

ขอเสนอแนะและพัฒนางานในหนาท่ี 

................................................ 
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บทที่ 2 

โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1  โครงสราง 

  ศูนยบริการวิชาการ  เดิมชื่อ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง  เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ กอตั้งตาม

ประกาศพระราชกฤษฎีกา  เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม  2532 ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน 

“ศูนยบริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา  เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน  ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2542 และได

เปลี่ยนชื่อใหมอีกครั้งเปน “สํานักบริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม  2558  และสถานท่ีทําการถาวรตั้งอยูชั้น 5  อาคารพิมลกลกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีโครงสรางการบริหารราชการภายใน สํานักบริการวิชาการ  ดังนี้ 

 

  2.1.1 โครงสรางของหนวยงาน  

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2  โครงสรางของหนวยงาน 
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2.1.2  โครงสรางการบริหารหนวยงาน 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 3 โครงสรางการบริหารหนวยงาน 
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2.1.3 โครงสรางการปฏิบัติงานของงานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หัวหนางานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธ์ิ 

นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
 

                                    
 นายประภาพรณ์ ขนัชยั              นางสาวนิภาพรรณ ชยัเดชทยากุล                 นางชลาลยั ภูโทถํ้า                     นางรชตวรรณ  พรมภกัดี 
 นักวิขาการศึกษาชาํนาญการ        นกัวิชาการแผนและสารสนเทศชาํนาญการ  นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ            นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
 

                                           
นางสาวเสาวลกัษณ์ ราชาํ                  นางสาวภคปภา  เวชกิจ                           นายชนะชยั   ฤทธ์ิทรงเมือง                     นายพฤมนต ์ เธียรศรีเจริญ   
     นกัวิชาการศึกษา                                นกัวิชาการศึกษา                                 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป                              นกัวิชาการศึกษา 
 

              
นางสาววรรณวิษา  ธนาจินตวิทย ์           นางสาวศิริพร  สุวรรณหาร 
       นกัวิชาการศึกษา                                  นกัวิชาการศึกษา 
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2.2 ภาระหนาท่ีของหนวยงาน 

 ศูนยบริการวิชาการ เดิมชื่อ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง  เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ กอตั้งตามประกาศ

พระราชกฤษฎีกา  เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม  2532  ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ศูนยบริการ

วิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา   เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน  ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2542  และไดเปลี่ยนชื่อ

ใหมอีกครั้งเปน “สํานักบริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 7 

กรกฎาคม  2558  และสถานท่ีทําการถาวรตั้งอยูชั้น 5 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปจจุบันจาก

ประสบการณดานการบริการท่ียาวนาน สํานักบริการวิชาการมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง มุงม่ันท่ีจะ

พัฒนาสํานักบริการวิชาการใหเจริญกาวหนาประกอบกับนโยบายผูบริหารท่ีมีทิศทางชัดเจนซ่ึงจะนําพาสํานัก

บริการวิชาการใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  ยึดม่ัน

การสงเสริมและดําเนินการถายทอดวิทยาการดานตางๆ ตามนโยบายและสอดคลองกับยุทธศาสตร

มหาวทิยาลัยขอนแกน  โดยมีนโยบายและวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค 

 1.เปนหนวยงานหลกัในการประสานงานและระดมทรัพยากร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

จัดบริการใหการศึกษาและอบรมแกประชาชนระดับตางๆ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ในหัวขอวิชาการและวิชาชีพ

ท่ีผูเขารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู ทักษะ และคานิยมตางๆ ท่ีจะนําไปใช

ประโยชนท้ังในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

 2.รวมมือกับคณะและหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ

ใหบริการแกชุมชน 

 3.สรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

 4.เผยแพรและประชาสัมพันธ 

 วิสัยทัศน 

  องคกรชั้นนําระดับชาติในการบูรณาการศิลปวิทยาการสูสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 พันธกิจ 

  1.จัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong  education) แกผูเรียนทุกชวงวัยในรูปแบบท่ีหลายหลาย 

  2.จัดการศึกษาหลักสูตรปกติใหม (New normal curriculum)  ตามความตองการของสังคม 

ตามกระบวนทัศนใหม (New learning paradigm) 

  3. ประสานบริการวิชาการสูสังคม (Community outreach) ในรูปแบบของการการสราง

คุณคารวมกัน (CSV) เพ่ือการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) 

 คําขวัญ 

 ประสานศิลปวิทยาการสูสังคม 

คานิยมองคกร 
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 อุทิศและรับผิดชอบตอสังคม 

เปาประสงค 

1. มีหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  (lifelong   education)    ท่ีมีรูปแบบการเรียนรูท่ี 

หลากหลาย แหลงความรูท่ีเขาถึงไดงายและเปดกวางสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตดวย

การ reskill/upskill   ใหแกผูเรียนทุกชวงวัย เนนหลักสูตรอบรมระยะสั้นท่ีมีการรับรองสมรรถนะหรือสะสม

หนวยกิตการเรียนรูในคลังหนวยกิต (credit bank) เพ่ือสนองตอบตอยุทธศาสตรชาติท้ังในดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย สรางโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคมใหเพ่ิมมากข้ึน 

2. มีหลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรปกติใหม (New normal curriculum) ตามความ

ตองการของสังคมโดยจัดทําหลักสูตรใหมีความยึดหยุนจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม (New 

learning paradigm) ซ่ึงมีท้ังหลักสูตรอนุมัติปริญญา (Degree) และหลักสูตรท่ีอนุมัติวุฒิบัตร (Certificate or 

non-degree) ผูเรียนสามารถเรียนรูไดในหลากหลายรูปแบบ มีการเรียนการสอนท่ีผสมผสาน (Hybrid/Blended 

learning) ท้ังการเรียนในหองเรียน และการเรียนผานสื่อออนไลน (On-site/on-line  learning) สําหรับผูท่ี

ตองการเพ่ิมทักษะ ความรูเพ่ิมเติม และมีหลักสูตรท่ีสามารถเรียนรูดวยตนเอง และเนนทักษะท่ีจําเปนสําหรับ

อนาคต (future skill) ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ประสานบริการวิชาการสูสังคม   (Community   outreach)  ดําเนินการใหบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรวมขับเคลื่อนการใหบริการวิชาการในรูปแบบของการสรางคุณคา 

รวมกัน (CSV;Creating Shared Value) มีการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาสังคมและยกระดับ

คุณภาพชีวิตตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) 

 

 การแบงสวนราชการ   แบงเปน 3  งานไดแก 

  1.งานบริหารและส่ือสารองคกร  มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานท่ัวไปภายในสํานัก

บริการวิชาการ งานสารบรรณ การติดตอประสานงานและวางแผนกับฝายตางๆ ภายในสํานักบริการวิชาการ 

รวมท้ังการประชาสัมพันธ การบริการสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส  การจัดทําแผนปฏิบัติการ  การใหบริการ

ขอมูลสารสนเทศ การจัดทําระบบฐานขอมูล การรวบรวมขอมูลเพ่ือการจัดทําระบบประกันคุณภาพ รวมถึงการ

บริการหองประชุม สื่อและโสตทัศนูปกรณเพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจชองสํานักบริการ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  2. งานบริการวิชาการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong  

Education) ท่ีมีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายแหลงความรูท่ีเขาถึงไดงายและเปดกวางสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย 

สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการ reskill/upskill  ใหแกผูเรียนทุกชวงวัย เนนหลักสูตรอบรมระยะสั้นท่ีมี

การรับรองสมรรถนะหรือสะสมหนวยกิตการเรียนรูในคลังหนวยกิต (credit bank) เพ่ือสนองตอบตอยุทธศาสตร

ชาติท้ังในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  สรางโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาค

ทางสังคมใหเพ่ิมมากข้ึน 
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  3.งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาท่ีท่ีสําคัญ 2  ประการคือ 

   1. จัดการหลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรปกติใหม (New Normal Curriculum) 

ตามความตองการของสังคม โดยจัดทําหลักสูตรใหมีความยึดหยุนจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม 

(New Learning Paradigm)  ซ่ึงมีท้ังหลักสูตรอนุมัติปริญญา (Degree)  และหลักสูตรท่ีอนุมัติวุฒิบัตร 

(Certificate or Non-Degree)  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดในหลากหลายรูแปบบ  มีการเรียนการสอนท่ีผสมผสาน  

(Hybrid/Blended Learning) ท้ังการเรียนในหองเรียน และการเรียนผานสื่อออนไลน (On-Site/On-Line 

Learning) สําหรับผูท่ีตองการเพ่ิมทักษะ ความรูเพ่ิมเติม และมีหลักสูตรท่ีสามารถเรียนรูดวยตนเองและเนน

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับอนาคต (Future Skill) ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะความรูดานเทคโนลยีดิจิทัล 

   2.ประสานบริการวิชาการสูสังคม (Community  outreach) ดําเนินการใหบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรวมขับเคลื่อนการใหบริการวิชาการในรูปแบบของการสราง

คุณคารวมกัน (CSV;Creating Shared Value) มีการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสังคมและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) 

 

2.3 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

2.3.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานนักวิชาการศึกษา  ท่ีกําหนดโดย ก.พ.อ. เม่ีอวันท่ี 21 กันยายน 

พ.ศ. 2553  ระบุบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงานนักวิชาการศึกษา  ดังนี้ 

1) ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห  สังเคราะห วิจัย  และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอนและ

วิธีการสอนทุกระดับการศึกษาท่ีอยูในความควบคุมของสถาบันอุดมศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา  การใหบริการทางวิชาการ การทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา  การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา  การจัดการความรู  การ

จัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศึกษา  การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บ

และวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา  การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพร

การศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2) ช่ือและระดับตําแหนง 

  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้  คือ 

  นักวิชาการศึกษา  ระดับเชี่ยวชาญ 

  นักวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการพิเศษ 

  นักวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการ 

  นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 
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3) หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 

ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห 

หรือวิจัย  เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง 

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานดาน

วิชาการศึกษาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนคอนขางมาก  

โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงาน

ท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 

  ดานการปฏิบัติการ  

1) ศึกษา วิเคราะห  วิจัยหลักสูตร  สรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตางๆ   พัฒนาหนังสือ 

หรือตําราเรียน  วางแผนการศึกษา  จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา  และกิจกรรมทางการศึกษาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามยุทธศาสตร แผน 

นโยบายของหนวยงาน 

2) ศึกษา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา  กําหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  หาวิธีการในการ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานวิชาการศึกษาและท่ีเก่ียวของ 

3) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการศึกษา เสนอแนะความเห็น 

ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน  ตํารา  สื่อการเรียน การ

สอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การสงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษา จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร ผลงานทางดานวิชา

การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา และแกไขใหทันสมัย เพ่ือใหการสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผลแกไขปญหา และสรุปผล

การดําเนินงาน  กิจกรรม  โครงการดานการศึกษา  สงเสริมการวิจัยการศึกษาวางโครงการสํารวจเก็บรวบรวม

ขอมูล วิเคราะหและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษาเพ่ือพัฒนางานดานวิชาการศึกษา 

5) ศึกษา วิเคราะห  เสนอความเห็น  และจัดทํากิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือ 

สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับตางประเทศ 

6) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน จัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทาง 
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การศึกษา ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษาใหคําปรึกษา

และนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี   เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี

ประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา

และตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

7) ในฐานะหัวหนางาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (1)-(6) ดังกลาวขางตนแลวตองทํา

หนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม

ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ

ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

  ดานวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการทํางาน

ตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานประสานงาน 

1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงาน  หรือหนวยงานอ่ืน  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

 2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงานท่ี 

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ดานบริการ 

1) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  นิเทศ  ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานวิชากการศึกษาแก 

ผูใตบังคับบัญชา  นักศึกษา  ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง

ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 

 

2) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ  สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดานวิชา 

การศึกษาท่ีท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 

 2) เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ  มาแลวไมนอยกวา 6 ป 

กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 ป สาํหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการ

ศึกษาระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ 

3)ปฏิบัติหนาท่ีงานดานวิชาการศึกษา  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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  ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

  ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

  3.2.2 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีไดรับมอบหมาย  

         ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ประเภทตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

    บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ  (นางรชตวรรณ  พรมภักดี)  ตําแหนงนักวิชาการ

ศึกษา  ตามท่ีไดรับมอบหมาย  มีดังนี้ 

  1) การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการตางพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีภายนอก ไดแก 

  1) ประสานงานกับคณะ/หนวยงานในการดําเนินโครงการบรกิารวิชาการประจําป 

งบประมาณตามนโยบายของสํานักบริการวิชาการ 

  2) ประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ 

  3) ลงพ้ืนท่ีวิเคราะหความตองการชุมชนรวมกับคณะหนวยงาน/กรรมการและพ้ืนท่ีดําเนินการ 

  4) รวบรวมขอมูลความตองการชุมชนเพ่ือพิจารณาและแยกตามกลุมชุมชนพ้ืนท่ีในมิติตางๆ 

ไดแก ดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานสุขภาพ,ดานการศึกษา,ดานสิ่งแวดลอม 

      5)ประสานกับเจาของโครงการ/หัวหนาโครงการในการจัดทําแผนงาน/แผนเงิน  พรอมกับการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินตามโครงการ 

6) ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณดําเนินการตามแผนพรอมกับประสานงานการลงพ้ืนท่ีและ

การเบิกจายการดําเนินงานโครงการ    

7) จัดทํารายงานผลการดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหารสํานักบริการวิชาการทุกเดือนและรายงาน

มหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน  

8) ติดตามและประเมินโครงการทุกครั้งพรอมจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

รายไตรมาสเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดรายไตรมาส 

9)  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

10) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

 

  2.  การจัดทําวารสารบริการวิชาการเพ่ือสังคม  สํานักบริการวิชาการ  ไดแก 

  2.1)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําวารสารบริการวิชาการเพ่ือสังคม   

                            สํานักบริการวิชาการ 

  2.2)  ทําบันทึกประชาสัมพันธและเชิญชวนสงบทความทางวิชาการเพ่ือพิจารณาตีพิมพเผยแพร 

                            ในวารสารบริการวิชาการเพ่ือสังคม  สํานักบริการวิชาการ 

  2.3) ตรวจสอบความถูกตองของบทความในเบื้องตนกอนนําเสนอบทความตอบรรณาธิการ 

                           เพ่ือพิจารณา  
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  2.4) ดําเนินการจัดทําตนฉบับวารสารเสนอกองบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง 

                           ของเนื้อหา   ภาษา  และรูปแบบการจัดพิมพ กอนการตีพิมพ เผยแพร 

           2.5) ติดตอประสานกับผูเขียนเพ่ือปรับปรุงแกไขบทความ 

2.6) เบิกจายคาดําเนินการจัดทําวารสารสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูอํานวยการ 

สํานักบริการวิชาการ 

 

 

          3.หลักสูตรอบรมระยะส้ันของสํานักบริการวิชาการ   มีหนาท่ีดังนี้ 

    3.1) ประงานสานกับวิทยากรประจําหลักสูตร 

    3.2) ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

    3.3) ประชาสัมพันธหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

    3.4) ขออนุมัติงบประมาณหลักสูตรระยะสั้น 

   3.5) ขออนุมัติเบิกจายหลักสูตรระยะสั้น 

   3.6) ทําแบบประเมินหลักสูตรอบรมระยะสั้นแตและหลักสูตร 

 

 

   

  จากภาระท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผูเขียน (นางรชตวรรณ  พรมภักดี) จึงไดเลือก

จัดทําคูมือปฏิบัติงานเรื่อง      การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการวิชาการ

วิชาการของสํานักบริการวิชาการ   โดยแบงภาระงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน   และวิธีปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
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2.4 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 2.4.1 ข้ันตอนการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง:การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ วันท่ีเริ่มใช........... 

1.วัตถุประสงค (Purpose) 

              1.1 ข้ันตอนของการปฏิบัติงานนี้จัดทําข้ีนเพ่ือใหม่ันใจวาการขออนุมัติจัดโครงการและ

งบประมาณมีความถูกตองและเหมาะสม 

2.ขอบเขต (Scope) 

              ข้ันตอนของการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมเฉพาะการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณเทานั้น 

3.คําจํากัดความ (Definition) 

              3.1  โครงการ  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการท่ีมีการวางแผนไวลวงหนาท่ีจัดทําข้ึนอยางมี

ระบบประกอบดวยกิจกรรมยอยหลายกิจกรรมท่ีตองใชทรัพยากรในการดําเนินงาน และคาดหวังท่ีจะได

ผลตอบแทนคุมคา 

              3.2   งบประมาณ  หมายถึง  แผนการท่ีคาดไววาจะตองจาย โดยการคิดลวงหนาและแสดง

ออกมาเปนตัวเลขงบประมาณ อาจแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน จํานวนชั่วโมงในการทํางาน จํานวน

ผลิตภัณฑ จํานวนชั่วโมงเครื่องจักร 

              3.3  นักวิชาการศึกษา  หมายถึง   บุคคลซ่ึงดําเนินการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวาง

แผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

              3.4 เจาหนาท่ีการเงิน  หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินและบัญชี ของสวนราชการ

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

               3.5 หัวหนางานคลัง  หมายถึง   บุคคลท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก 

ซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ กํากับตรวจสอบ 

ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 

               3.6 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน 

ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานท่ีหลากหลาย โดยตองกําหนดแนวทางการ

ทํางานท่ีเหมะสมกับสถานการณ  ทําหนาท่ีอนุมัติโครงการและงปบระมาณของสํานักบริการวิชาการ     
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง:การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ วันท่ีเริ่มใช........... 

4.หนาท่ีความรับผิดขอบ 

          4.1 นักวิชาการศึกษา  ทําหนาท่ี เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบรอยแลวจัดสงให

เจาหนาท่ีการเงินเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและคุมยอดขอหลักการ 

          4.2 เจาหนาท่ีการเงิน ทําหนาท่ี ตรวจสอบความถูกตองและลงนามคุมยอดขออนุมัติโครงการและ

งบประมาณเพ่ือเสนอหัวหนางานคลัง 

          4.3 หัวหนางานคลัง  ทําหนาท่ี ตรวจสอบความถูกตองของโครงการและงบประมาณท่ีขอเพ่ือเสนอ

ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  อนุมัติตอไป 

          4.4 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ   ทําหนาท่ี  พิจารณาโครงการและงบประมาณท่ีใชจายวา

เหมาะสมหรือไมและลงนามอนุมัติ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง: การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ วันท่ีเริ่มใช........... 

5.แผนผังการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ แผนผังข้ันตอน ผูเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

   

                                                                      

                 

 

นักวิชาการศึกษา                                                              เจาหนาทีการเงิน       ทําบันทึกขออนุมัติโครงการ 

                                                                                                              และงบประมาณ                                                                            

                                                                                                       

 

                           NO                                     YES 

 

เจาหนาท่ีการเงิน                                                             นักวิขาการศึกษา        บันทึกขออนุมัติโครงการ 

                                                                                                               และงบประมาณ   

 

เจาหนาท่ีการเงิน                                                             หัวหนางานคลัง          คุมยอดหลักการ 

                                                                                                    

                                                                                                 

                                 NO                          YES 

หัวหนางานคลัง                                                                หัวหนางานคลัง          บันทึกขออนุมัติโครงการ 

เจาหนาท่ีการเงิน                                                              เจาหนาท่ีการเงิน        และงบประมาณ  

 

ผูอํานวยการ                                                                     ผูอํานวยการ             บันทึกขออนุมัติโครงการ 

สํานักบริการ                                                                                                 และงบประมาณ 

 

                                      

 

ความหมายของสัญลกัษณท่ีใชในผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                      -จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                      -กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

                       -การตัดสินใจ 

                       -แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 

เริ่มตน 

เอกสาร/บันทึก 

ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 

 

ตรวจสอบ 

คุมยอดขออนุมัติหลักการ 

ตรวจสอบ 

อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

จบ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง:การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ วันท่ีเริ่มใช........... 

6.รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

           6.1  นักวิชาการศึกษาทําบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณสงเจาหนาท่ีการเงิน 

           6.2  เจาหนาท่ีการเงิน ตรวจสอบเรื่อง และเรียงลําดับกอนหลังในการใชจายเงิน 

                 6.2.1 กรณีถูกตอง    คุมยอดขออนุมัติหลักการเสนอหัวหนางานคลัง 

                 6.2.2 กรณีไมถูกตอง สงเรื่องคืนใหเจาของเรื่องแกไข 

           6.3 หวัหนางานคลัง    ตรวจสอบ  พิจารณาขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

                  6.3.1 กรณีถูกตอง  เสนอ ผูบริหารท่ีมีอํานาจลงนามอนุมัติ   

                      6.3.2 กรณีไมถูกตอง สงกลับใหเจาหนาท่ีการเงินแกไข 

               6.4  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ   พิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติโครงการและ 

                     งบประมาณวาเหมาะสมหรือไม  และลงนามอนุมัติ   

 

       7. เอกสารอางอิง  (Reference) 

                 7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1880/2559) และ (ฉบับท่ี 203/2561) 

                 7.2. บันทึกขอความขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 

 

      8.  บันทึกคุณภาพ (Records) 

                 8.1  บันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณจัดทําไดถูกตอง ครบถวน 

                 8.2  นักวิชาการศึกษาสามารถดําเนินโครงการและงบประมาณทันตามกําหนดเวลา    

 

      9. เอกสารแนบ 

                 9.1  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1880/2590)และ (ฉบับท่ี 203/2561) 

                 9.2  บันทึกขอความขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 

 

     10. ดัชนีวัดคุณภาพ (Key Performance Index) 

                  10.1  ทําบันทึกขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณไดถูกตองครบถวน 100% 

                  10.2  ระยะเวลาในการขออนุมัติแลวเสร็จภายใน  1  วัน 
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2.4.2 ข้ันตอนการขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย      

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง:การขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย วันท่ีเริ่มใช........... 

1.วัตถุประสงค (Purpose) 

              1.1 ข้ันตอนของการปฏิบัติงานนี้จัดทําข้ีนเพ่ือใหม่ันใจวาการยืมเงินทดรองจายมีความถูกตองและ

ทันตอความตองการ 

2.ขอบเขต (Scope) 

              ข้ันตอนของการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมเฉพาะการยืมเงินทดรองจายเทานั้น 

3.คําจํากัดความ (Definition) 

              3.1  สัญญาการยืมเงิน   หมายถึง  สัญญาท่ีใชเปนหลักฐานในการขอยืมเงิน เพ่ือนําไปใชในการ

ปฏิบัติราชการ 

              3.2  เงินยืมทดรองจาย  หมายถึง   เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ท่ีจายใหบุคลากรของสํานัก

บริการวิชาการ ยืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนใด โดยมีบุคลากรท่ียืมเปน

ลูกหนี้ ท้ังนี้ใหหมายรวมถึงเงินรายไดท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหหนวยงานเพ่ือใชทดรองจาย 

               3.3   ผูยืม   หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและใหหมายความรวมถึง

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา ท่ีขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 

              3.4  เจาหนาท่ีธุรการ   หมายถึง  บุคคลซ่ึงดําเนินกิจการงานโดยสวนรวมของแตละหนวย  ซ่ึง

มิใชงานวิชาการ,มีหนาท่ีชวยเหลืองาน  และดําเนินการงาน  ท่ีเปนสวนรวมของทุกๆหนวยงาน เชน 

ชวยเหลือเรื่องการสงเอกสาร 

              3.5  เจาหนาท่ีการเงิน   หมายถึง  บุคคลท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินและบัญชี ของสวนราชการ

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

              3.6  หัวหนาการเงิน  หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีท่ียากมาก  โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานท่ีมีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต

การกํากับตรวจสอบนอยมาก  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือปฏิบัติงานในฐานะ

ผูชํานาญการในงานการเงินและบัญชี  โดยงานท่ีปฏิบัติตองใชความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน

ประสบการณสูง 

               3.7  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ   หมายถึง  บุคคลท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหนา

หนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานท่ีหลากหลาย  โดยตองกําหนด

แนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัติใหเงินยืมทดรองจาย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง:การขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย วันท่ีเริ่มใช........... 

              3.8  หัวหนางานคลัง  หมายถึง  บุคคลท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ควบคุมการ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน

คอนขางมาก  โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน

เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 

              3.9  อธิการบดี  หมายถึง    ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมีอํานาจอนุมัติเงินยืมทดรองจายใน

ระบบของมหาวิทยาลัย 

 

4.หนาท่ีความรับผิดชอบ (Responsibility)  

            4.1  นักวิชาการศึกษา  ทําหนาท่ี  บันทึกเรื่องขอยืมเงินทดรองจายเรียบรอยแลวจัดสงให

เจาหนาท่ีการเงินเพ่ือดําเนินการยืมเงินทดรองจาย 

             4.2  เจาหนาท่ีการเงิน   ทําหนาท่ี ตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการตามข้ันตอนการยืมเงิน

ทดรองจาย  กรณีเงินโอน  เสนอหัวหนาการเงิน 

             4.3  หัวหนาการเงิน   ทําหนาท่ี  ตรวจสอบความถูกตองและลงนามเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณา

การยืมเงินทดรองจาย 

              4.4  เจาหนาท่ีธุรการ  ทําหนาท่ี  เสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองจายตอผูบริหาร เม่ือลงนามเสร็จ

แลวออกเลขสงออกในระบบ DMS  และสงกองคลังมหาวิทยาลัย 

              4.4  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  ทําหนาท่ี  ลงนามในบันทึกการยืมเงินทดรองจาย 

              4.5  หัวหนางานคลัง  ทําหนาท่ี   ตรวจสอบความถูกตองเสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติในระบบ 

              4.6  อธิการบดี    ทําหนาท่ี   ตรวจสอบความถูกตองของเงินยืมทดรองจายมีอํานาจลงนามอนุมัติ

ในระบบยืมเงินทดรองจาย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง: การขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย วันท่ีเริ่มใช........... 

5.แผนผังการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ แผนผังข้ันตอน ผูเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

   

                                                                      

              

นักวิชาการศึกษา                                                              เจาหนาทีการเงิน       บันทึกขอยืมเงินทดรองจาย 

                                                                                                              สัญญายมืเงิน 

                                                                                                 

                           NO                                     YES 

 

หัวหนาการเงิน                                                               นักวิชาการศึกษา        บันทึกขอยืมเงินทดรองจาย 

                                                                                                             สัญญายมืเงิน   

 

ผูอํานวยการ                                                                     หัวหนาการเงิน        บันทึกขอยืมเงินทดรองจาย                                                     

สํานักบริการวิชาการ                                                                                     สัญญายมืเงิน                                                                                             

                                                                                                 

                                NO                         YES 

                                                                                  

หัวหนางานคลัง                                                                 อธิการบดี              บันทึกขออนุมัติโครงการ 

                                                                                                              สัญญายมืเงิน  

อธิการบดี                                                                       หัวหนางานคลัง       บันทึกขออนุมัติโครงการ 

                                                                                                             และงบประมาณ 

 

                                      

 

 

ความหมายของสัญลกัษณท่ีใชในผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                          -จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                           -กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

                       -การตดัสินใจ 

                          -แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 

 

 

เริ่มตน 

เอกสาร/บันทึก 

การยืมเงินทดรองจาย 

 

 
ตรวจสอบ 

ลงนามในบันทึกยืมเงินทดรอง

จายจัดชุดสงออกใหกองคลัง 

 

 

ตรวจสอบ 

อนุมัติเงินยืมทดรองจาย 

จบ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง:การขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย วันท่ีเริ่มใช........... 

6.รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

           6.1  นักวิชาการศึกษาทําบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณสงเจาหนาท่ีการเงิน 

           6.2  เจาหนาท่ีการเงิน ตรวจสอบเรื่อง และเรียงลําดับกอนหลังในการใชจายเงิน 

                 6.2.1 กรณีถูกตอง    คุมยอดขออนุมัติหลักการเสนอหัวหนางานคลัง 

                 6.2.2 กรณีไมถูกตอง สงเรื่องคืนใหเจาของเรื่องแกไข 

           6.3 หวัหนางานคลัง    ตรวจสอบ  พิจารณาขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

                  6.3.1 กรณีถูกตอง  เสนอ ผูบริหารท่ีมีอํานาจลงนามอนุมัติ   

                      6.3.2 กรณีไมถูกตอง สงกลับใหเจาหนาท่ีการเงินแกไข 

               6.4  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ   พิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติโครงการและ 

                     งบประมาณวาเหมาะสมหรือไม  และลงนามอนุมัติ   

 

       7. เอกสารอางอิง  (Reference) 

                 7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1880/2559) และ (ฉบับท่ี 203/2561) 

                 7.2. บันทึกขอความขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 

                 7.3  สัญญายืมเงิน 

 

      8.  บันทึกคุณภาพ (Records) 

                 8.1  บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจายไดถูกตอง ครบถวน 

                 8.2  นักวิชาการศึกษาสามารถยืมเงินทดรองจายไดทันตามกําหนดเวลา 

 

      9. เอกสารแนบ 

                 9.1  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1880/2559) และ (ฉบับท่ี 203/2561) 

                 9.2  บันทึกขอความขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 

                 9.2  สัญญายืมเงิน 

 

     10. ดัชนีวัดคุณภาพ (Key Performance Index) 

                  10.1  ทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจายไดถูกตองครบถวน 100% 

                  10.2  ระยะเวลาในการขออนุมัติยืมเงินทดรองจายแลวเสร็จภายใน  2-3  วัน 
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2.4.3 ข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจาย  

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง: การขออนุมัตเิบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย วันท่ีเริ่มใช........... 

1.วัตถุประสงค (Purpose) 

                 1.1 ข้ันตอนของการปฏิบัติงานนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหม่ันใจวาการขออนุมัติเบิกจายมีความถูกตอง

และทันตอความตองการ 

2.ขอบเขต (Scope) 

                  ข้ันตอนของการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมเฉพาะการขออนุมัติเบิกจายเทานั้น 

3.คําจํากัดความ  (Definition) 

                   3.1 เบิกจาย  หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายในการบริหารโครงการ ของสวนราชการหรือ

รายจายท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวตามท่ีกําหนดไวในแผน  งบประมาณ  ซ่ึงเปนการ

เบิกจายจากงบดําเนินงาน  ลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค  หรืองบรายจาย 

อ่ืนใดท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกัน 

a. เงินยืมทดรองจาย  หมายถึง เงินรายไดของมหาวิทยาลัย ท่ีจายใหบุคลากรของสํานัก

บริการวิชาการยืมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนใด โดยมีบุคลากรท่ียืมเปน

ลูกหนี้ ท้ังนี้ใหหมายรวมถึงเงินรายไดท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหหนวยงานเพ่ือใชทดรองจาย 

b. ผูยืม หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและใหหมายความรวมถึง

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักราชการราชการ  ลูกจางประจํา ท่ีขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 

c. เจาหนาท่ีธุรการ หมายถึง บุคคลซ่ึงดําเนินกิจการงานโดยสวนรวมของแตละหนวย  

ซ่ึงมิใชงานวิชาการ,มีหนาท่ีชวยเหลืองาน และดําเนินการงาน  ท่ีเปนสวนรวมของทุกๆหนวยงาน  เชน 

ชวยเหลือเรื่องการสงเอกสาร 

d. เจาหนาท่ีการเงิน  หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินและบัญชี ของสวน

ราชการและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

e. หัวหนาการเงิน  หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีท่ียากมาก  โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานทีมีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต

การกํากับตรวจสอบนอยมาก  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือปฏิบัติงานในฐานะ

ผูชํานาญการในงานการเงินและบัญชี   โดยงานท่ีตองใชความรูความสามารถ   ความชํานาญงาน 

ประสบการณสูง 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง:การขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย วันท่ีเริ่มใช........... 

        

f. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานในฐานะหัวหนา

หนวยงานควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานท่ีหลากหลาย  โดยตองกําหนด

แนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับกสถานการณ  ทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

4.1 นักวิชาการศึกษา  ทําหนาท่ี บันทึกเรื่องขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรอง

จายเรียบรอยแลวจัดสงใหเจาหนาท่ีการเงินเพ่ือดําเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย 

4.2 เจาหนาท่ีการเงิน  ทําหนาท่ี ตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการตามข้ันตอน

การขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย  เสนอหัวหนาการเงิน 

4.3 หัวหนาการเงิน ทําหนาท่ี ตรวจสอบความถูกตองและลงนามเสนอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาลงนามขออนุมัติเบิกจาย 

4.4 เจาหนาท่ีธุรการ  หําหนาท่ี เสนอขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย

ตอผูบริหารเม่ือลงนามเสร็จแลวสงคืนใหการเงินเพ่ือคียขอมูลเบิกจายในระบบ KKUFMIS และสงกองคลัง 

4.5 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ทําหนาท่ี ลงนามในอนุมัติในบันทึกเบิกจาย 

4.6 กองคลัง ทําหนาท่ี ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง: การขออนุมัตเิบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย วันท่ีเริ่มใช........... 

5.แผนผังการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ แผนผังข้ันตอน ผูเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

   

                                                                      

              

นักวิชาการศึกษา                                                              เจาหนาทีการเงิน       บันทึกขออนุมัติเบิกจาย 

                                                                                                              และหักลางเงินยืมทดรองจาย 

                                                                                                 

                           NO                                     YES 

 

หัวหนาการเงิน                                                               นักวิชาการศึกษา        บันทึกขออนุมัติเบิกจาย 

                                                                                                             และหักลางเงินยืมทดรองจาย   

 

หัวหนางาน                                                                หัวหนาการเงิน              บันทึกขออนุมัติเบิกจาย                                                     

บริหารและ                                                                                                และหักลางเงินยืมทดรองจาย 

สื่อสารองคกร                                                                                               

                                NO                         YES 

                                                                                  

ผูอํานวยการ                                                                 ผูอํานวยการ              บันทึกขออนุมัติเบิกจาย 

 กองบริหารงาน                                                             สํานักบริการวิชาการ     และหักลางเงินยืมทดรองจาย 

สํานักบริการวิชาการ                                                                                                           

 

 ผูอํานวยการ                                                                หัวหนางานคลัง            บันทึกขออนุมัตเิบิกจาย 

 สํานักบริการวิชาการ                                                                                     และหักลางเงินยืมทรองจาย 

                                                                                                               คียขอมูลเบิกจายสงกองคลัง 

                                      

 

ความหมายของสัญลกัษณท่ีใชในผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                          -จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                           -กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

                       -การตดัสินใจ 

                          -แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 

 

เริ่มตน 

เอกสาร/บันทึก 

การเบิกจายและหักลางเงินยืม 

ทดรองจาย 

 

 
ตรวจสอบ 

ลงนามในบันทึกขออนุมัติ

เบิกจายและหักลางเงินยืม 

ทดรองจาย 

 

 

ตรวจสอบ 

อนุมัตเิบิกจาย 

จบ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขท่ี....... 

เรื่อง:การขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย วันท่ีเริ่มใช........... 

        

6.รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 

             6.1  นักวิชาการศึกษาทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจายสงเจาหนาท่ีการเงิน 

             6.2  เจาหนาท่ีการเงิน ตรวจสอบเรื่อง การขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย 

                    6.2.1 กรณีถูกตอง คุมยอดขออนุมัติเบิกจายเสนอหัวหนางานคลัง 

                    6.2.2 กรณีไมถูกตอง สงเรื่องคืนใหเจาของเรื่องแกไข 

             6.3 หัวหนางานคลัง  ตรวจสอบ  พิจารณาขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย 

                    6.3.1 กรณีถูกตอง  เสนอ ผูบริหารท่ีมีอํานาจลงนามอนุมัติ 

                    6.3.2 กรณีไมถูกตอง สงกลับใหเจาหนาท่ีการเงินแกไข 

              6.4 ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  พิจารณาตรวจสอบขออนุมัติเบิกจายโครงการ 

 

7.เอกสารอางอิง (Reference) 

              7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1880/2559) และ (ฉบับท่ี 203/2561) 

              7.2 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย 

 

8.บันทึกคุณภาพ (Records) 

              8.1 บันทึกขออนุมัติเบิกจายทําใหถูกตอง ครบถวน 

              8.2 นักวิชาการศึกษาสามารถดําเนินการเบิกจายไดทันตามกําหนดเวลา 

 

9.เอกสารแนบ 

              9.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1880/2559) และ (ฉบับท่ี 203/2561) 

              9.2 บันทึกขออนุมัติเบิกจาย 

              9.3 ใบเสร็จหักลางเงินยืมทดรองจาย 

 

10.ดัชนีคุณภาพ (Key Performance  Index) 

              10.1  บันทึกขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจายไดถูกตองครบถวน 100% 

              10.2  ระยะเวลาในการขออนุมัติเบิกจายแลวเสร็จภายใน 3  วัน   
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

3.1 หลกัเกณฑวิธีการปฏบิัติงาน 

  การปฏิบัติงานเก่ียวกับจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการ

ของสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยลัยขอนแกน  มีกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับและอ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวของ

ดังตอไปนี้ 

  3.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1880/2559) วาดวย  คาใชจายในการฝกอบรม

และการดําเนินงานโครงการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้ 

  -อธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  กรณีท่ีมีปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือ 

จําเปนตองตีความประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยถือเปนท่ีสิ้นสุด 

  การดําเนินงานโครงการ 

  1)คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ  ตามแผนภารกิจหลักของสวนงานตามท่ีไดรับหมาบ

หมาย และไดบรรจุไวในแผนงบประมาณรายจายประจําปนั้น      ใหหัวหนาสวนงานพิจารณาอนุมัติหลักการ

เบิกจายคาใชจายในการจัดงานไดเทาท่ีจายจริง ตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด  ท้ังนี้ไมเกินงบประมาณท่ี

สวนงานไดรับจัดสรร  

  2)คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ   ท่ีไมเปนแผนงานภารกิจหลักของสวนงานตามท่ีไดรับ

มอบหมายและไมไดบรรจุไวในแผนงบประมาณรายจายประจําปนั้น  หรือตามนโยบายของทางราชการ  เชน  

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อัตราคาใชจายในการดําเนินโครงการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้  

   2.1 หัวหนาสวนงาน พิจารณาอนุมัติใหอยูในกรอบวงเงินคาใชจายไมเกิน 1,000.-บาท

ตอคน โดยใหเบิกจายไดเฉพาะบุคลากร  รวมถึงลูกจางชั่วคราวโครงการ  สังกัดสวนงาน 

   2.2 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

  ประเภทคาใชจายในการจัดฝกอบรม  ดังนี้ 

   1)คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม 

   2)คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม 

   3)คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 

   4)คาประกาศนียบัตร 

   5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 

   6)คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

   7)คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

   8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม 

   9)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
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   10)คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

   11)คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 

   12)คาสมนาคุณวิทยากร 

   13)คาอาหาหาร 

   14)คาเชาท่ีพัก 

   15)คายานพาหนะ 

   16)คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปน 

  3.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน     วาดวยเกณฑในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน

วิจัย  การบริการวิชาการ  และวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย  การบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเด็นสําคัญมีดังตอไปนี้  

   -อธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้    กรณีท่ีมีปญหาตีความตามประกาศนี้ให

อธิการบดีเปนผูวินิจฉัย  และถือเปนท่ีสุด  และในกรณีท่ีไมอาจจะปฏิบัติตามประกาศนี้ไดหากมีเหตุผลความ

จําเปนเหมาะสมใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

   -ใหผูอํานวยการโครงการหรือหัวหนาโครงการแลวแตกรณีท่ีไดรับการจัดสรรงบเงิน

อุดหนุนภายใตแผนงบประมาณ และใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัย  ผูอํานวยการศูนยวิจัยหัวหนา

กลุมวิจัย  ท่ีไดรับการอุดหนุนจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  และผูท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติตาม

ประกาศฉบับนี้อยางเครงครัด 

   การบริหารโครงการและการบริหารงบประมาณโครงการใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

   1)การบริหารโครงการ  ในกรณีเงินอุดหนุนภายใตแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

                                  1.1)ใหรองอิอการบดีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหโครงการและแจงผลการ

พิจารณาท่ีไดรับการจัดสรรท้ังระบุรายละเอียดประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวของไปยังสวนงานเพ่ือแจงใหผูท่ีไดรัยเงิน

อุดหนุนทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

      1.2) ใหผูอํานวยการโครงการ  หรือหัวหนาโครงการแกลวแตกรณีดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

    -ปรับปรุงรายละเอียดของขอเสนอโครงการใหสอดคลองกับวงเงินท่ีไดรับการ 

                                           อุดหนุน  

    -จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินโครงการ ตามแบบและจํานวนท่ี 

                                           มหาวิทยาลัยกําหนด  

    -จัดทําสัญญารับทุนอุดนหนุนโครงการ ตามแบบและจํานวนท่ีมหาวิทยาลัย 

                                           กําหนด 

    -เปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย (โดยใชชื่อของโครงการ หรือโครงการ 

                                           ยอยภายใตชุดโครงการแลวแตกรณี) 
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    -กรณีท่ีโครงการไดรับสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก การทํา 

                                           สัญญาตองไดรับการยินยอมจากมหาวิทยาลัยขอนแกนกอนถึงจะดําเนินการ 

                                           จัดทําสัญญาได 

   การยกเลิกโครงการและบทกําหนดโทษ 

    -ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการหรือหัวหนาโครงการแลวแตกรณี  ประสงคจะ

ขอยกเลิกการทําโครงการ ใหเสนอขออนุมัติตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย โดยเสนอผาน

ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนงานมอบหมายพรอมเหตุผลและความจําเปนในการขอยกเลิกโครงการอ และเม่ือ

ไดรับอนุมัติแลวตองนําเงินอุดหนุนท่ีไดรับไปแลวท้ังจํานวนพรอมท้ังดอกเบี้ยเงินฝากสงคืนกองคลังภายใน 30 วัน 

นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติและนําสําเนาใบเสร็จรับเงินจากกองคลังมายื่นกองบริหารงานวิจัย (สําหรับ

โครงการวิจัย) และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ (สําหรับโครงการบริการวิชาการ) เพ่ืออนุมัติปดโครงการ 

    -กรณีท่ีผูอํานวยการโครงการหรือหัวหนาโครงการแลวแตกรณี ละท้ิงโครงการ

หรือดําเนินโครงการไมแลวเสร็จตามสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันควร  มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยรวมท้ังการถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอโครงการและไดรับทุนอุดนหนุโครงการในปตอๆ ไปอีกสวนหนึ่ง

ดวย 

 

3.2 ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

  จากการปฏิบัติงานดานการจัดโครงการและขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการ

ของสํานักบริการวิชาการ สิ่งท่ีผูปฏิบัติงานมักทําผิดพลาดในการปฏิบัติงาน คือดังนี้ 

  3.2.1)ปญหาจากขอกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆในการขออนุมัติจัดโครงการและขออนุมัติ

เบิกจายโครงการบริการวิชาการไมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

  3.2.2)ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีหลายข้ันขอน  ดําเนินการไมทันตามเปาหมายและวัตถุประสงค

ของโครงการทําใหเกิดปญหาระหวางผูปฏิบัติและผูรับบริการ 

  3.2.3)ผูปฏิบัติงานดานบริการวิชาการไมมีการจัดอบรมเผยแพรขอมูลเก่ียวกับระเบียบ คําสั่ง 

และวิธีการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของอยางสม่ําเสมอ 

 

 

........................................ 
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บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 

4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

  การปฏิบัติงานดานการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการ

วิชาการของสํานักบริการวิชาการ มี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  โดยผูปฏิบัติตองใหคําแนะนํา

ดังตอไปนี้ 

 

ตัวอยางท่ี 1  การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 

        ทําไมตองยื่นกอนวันจัดโครงการ 10 วันทําการ  

ตอบ: เหตุผลเพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานโครงการบริการวิชาการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว และทําบันทึก

ขอจัดโครงการและงบประมาณตองยืนท่ีการเงินเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนสงเสนอผูมีอํานาจลง

นามอนุมัติ และใหทันเวลาในการยืมเงินทดรองจาย 

 

ตัวอยางท่ี 2  การขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 

       ทําไมตองยื่นกอนวันจัดโครงการ 7 วันทําการ 

ตอบ: เหตุผลเพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานโครงการบริการวิชาการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว และทําบันทึก

ขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย  ตองยื่นท่ีการเงินเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนสงเสนอผูมีอํานาจลง

นามอนุมัติ และใหทันเวลาในการยืมเงินทดรองจาย โดยการยื่นเอกสารดังกลาวมีข้ันตอนดําเนินการท่ีชัดเจน 

เอกสารไมไดสิ้นสุดท่ีสํานักบริการวิชาการ ตองดําเนินการผานผูมีอํานาจอนุมัติและกองคลังเปนหนวยงานท่ี

อนุมัติจายเงินยืมทดรองจาย 

 

ตัวอยางท่ี 3 การขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย 

      ทําไมตองยื่นเอกสารขออนุมัติเบิกจายและหักลางเงินยืมทดรองจาย (กรณียืมเงินทดรองจายภายใน 

               30 วันหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ) 

ตอบ: การขออนุมัติจัดโครงการกรณียืมเงินทดรองจาย ผูรับผิดชอบโครงการเปนผูดําเนินการขออนุมัติเบิกจาย

เพ่ือหักลางเงินยืมทดรองจายพรอมคืนเงินเหลือจาย (กรณีมีเงินเหลือจาย) ภายในเวลาท่ีกําหนด หากพน

ระยะเวลา 30 วันทําการ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผูยืมเงินจะมีคาปรับและมีหนี้สินท่ีเกิดจากยอดท่ียืม รอยละ

7.5 ตอป 
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ตัวอยางท่ี 4 อัตราสมนาคุณวิทยากร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

               ตางกันอยางไร 

ตอบ:  1.)บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไมเกินชั่วโมงละ 600  บาท 

        2.)บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 2,000 บาท 

         กรณีโครงการมีความสําคัญ มีความยุงยาก ซับซอน จําเปนตองมีวิทยากรท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ จะให

วิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวาอัตราท่ีหนด (1)หรือ (2) ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนงาน  โดย

จายตามอัตราดังนี้ 

        3)บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 5,000 บาท 

        4)บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมเกินชั่วโมงละ 10,000 บาท  

 หากมีความจําเปนตองจายคาสมนาคุณวิทยากรเกินกวาอัตราท่ีกําหนด ใหอธิการบดีวินิจฉัยอัตราและ

เกณฑการจาย  

 

ตัวอยางท่ี 5  คาจางจัดการแสดง /ดนตรีในโครงการหรอืกิจกรรม สามารถแจงไดในอัตราเทาไร 

ตอบ: คาจางจัดการแสดง/ดนตรีในโครงการหรือกิจกรรมไมเกิน 12,000 บาท ตอโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

..................................... 
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บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาความเปนมา การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการ

วิชาการ ของสํานักบริการวิชาการ หลักเกณณการปฏิบัติงาน รวมท้ังมาตรฐาน ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน พบวา

การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการ   ของสํานักบริการวิชาการ

เปนการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากซับซอน  ประกอบกับผูปฏิบัติงานตองมีความรูความเขาใจใน  กฎ  ระเบียบ  

และขอบังคับ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาเก่ียวกับไม

วาจะเปนการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ การยืมเงินทดรองจาย และการเบิกจายเงินโครงการ ซ่ึง

ปญหาอุปสรรคในแตละปนั้นจะแตกตางกันไป  ยังไมถูกตองตามระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเกิด

จากหลายสาเหตุดวยกัน   รายละเอียดดังนี้ 

 

5.1 ปญหาและอุปสรรค 

 จากการปฏิบัติงานดานการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการ

วิชาการ ของสํานักบริการวิชาการท่ีผานมา พบวามีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

 5.1.1 ปญหาจากขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ มีความซับซอนไมชัดเจนของระเบียบข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานมีหลายข้ันตอน ดําเนินการไมทันตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการทําใหเกิดปญหาระหวาง

ผูปฏิบัติและผูรับบริการ 

 5.1.2 ปญหาจากปจจัยภายนอก เชน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการท่ีเก่ียวของไมมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 5.1.3 ปญหาจากผูปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ไมมีการจัดอบรมเผยแพรขอมูลเก่ียวกับระเบียบ  

คําสั่ง และวิธีการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของอยางสม่ําเสมอ 

 

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 เม่ือตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว และไดรับทราบถึงสถานการณของการการขออนุมัติจัด

โครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการ ของสํานักบริการวิชาการ อันเปนผลจากการ

จัดทําคูมือครั้งนี้เรียบรอยแลว  ผูจัดทําจึงสรุปแนวทางแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาการปฏบิัติงานดังนี้ 

 5.2.1 เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานโครงการบริการวิชาการจะตองใฝศึกษาหาความรูเก่ียวกับ ระเบียบ กฎ 

และขอบังคับทางดานการเงิน การคลัง ใหทันตอเหตุการณและระเบียบปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 5.2.2 ประชุมภายในองคกรเพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาของแตละฝาย     เนื่องจากความเชื่อมโยงกัน

ตลอดท้ังกระบวนการ 
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 5.2.3 ควรจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับหลักเกณฑ การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจาย

สําหรับโครงการบริการวิชาการ ของสํานักบริการวิชาการและระเบียบท่ีเก่ียวของกับบุคลากร และรวมถึงการ

จัดทําคูมือข้ันตอนการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานัก

บริการวิชาการ เผยแพร กฎ ระเบียบ และข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของภายในสํานักบริการ

วิชาการไดรับทราบหรือเผยแพรทางเว็บไซด 

 อยางไรก็ตาม การจัดทําคูมือการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการ

วิชาการของสํานักบริการวิชาการ อาจมีแนวทางแกไข ปญหาดวยวิธีอ่ืนๆ ท่ีผูจัดทํายังมิไดกลาวถึงสําหรับการท่ี

จะเลือกวิธีใดเพ่ือนํามาแกไขปญหานี้นั้น ผลลัพธท่ีไดคือ การมีวิธกีารท่ีดีท่ีสุดในการแกไขปญหาดานการขอ

อนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการ  ของสํานักบริการวิชาการ ไดอยาง

ถูกตอง 

 ผลจากการจัดทําคูมือการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการ

ของสํานักบริการวิชาการฉบับนี้  จึงนับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจําจากงานดานตางๆ ท่ียัง

มีอีกมากมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคท่ีจะขัดขวางความสําเร็จของการ

บรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานหนาท่ีราชการ        ผูจัดทํามีความยินดีเปนอยางยิ่งหากคูมือฉบับนี้จะ

สามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบหนาท่ีคลายคลึงกัน หรือเปนแนวทางในการ

จัดทําคูมือเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการปฏิบัติงาตตอไป 
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บรรณานุกรม 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.(2559,พฤศจิกายน) เรื่อง คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินโครงการ 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.(2561,29 มกราคม) เรื่อง  หลักเกณฑในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัย 

 การบริการวิชาการและวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.(2564,18 พฤษภาคม) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายเงินรายได 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมของสํานักบริการวิชาการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1880/2559) 

เรื่อง คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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41 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



42 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



43 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



44 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



45 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 
 



46 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 203/2561) 

เร่ือง หลักเกณฑในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัย การบริการวิชาการ 

และวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย  การบริการวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



48 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



49 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



50 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



51 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



52 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



53 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



54 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



55 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



56 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



57 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 
 



58 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1026/2564) 

เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 



60 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



61 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



62 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



63 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



64 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



65 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



66 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 



67 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 
 



68 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของกับการขออนุมัติจัดกิจกรรมของสํานักบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



69 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

                                   (ตัวอยางหนังสือขออนุมัติโครงการและงบประมาณ) 

บันทึกขอความ 
สวนงาน   งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   สํานักบริการวิชาการ  โทรศัพท  44528 

ท่ี  อว 660206.3 /                   วันท่ี    

เรื่อง  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ  

เรียน  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

  ตามบันทึกท่ี อว 660206.3/...................ลงวันท่ี................................เรื่องขออนุมัติจัดโครงการ

................................................................................................................................................................................. 

ในวันท่ี................................................................................เวลา.............................................................................. 

ณ...........................................................................................................................................ความละเอียดแจงแลว

นั้น 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  สํานักบริการวิชาการ  จึงใครขออนุมัติ

โครงการและงปบระมาณ  จํานวน ..............................บาท (-...............................................-)ตามรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

  1.คาตอบแทนวิทยากร   =………………………..บาท 

  2.คาเดินทางไปราชการ   =.............................บาท 

  3.คาจางเหมารถตูไมรวมน้ํามันเชื้อเพลิง =..............................บาท  

  4.คาอาหารกลางวัน   =…………………………บาท 

  5.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  =…………………………บาท 

  6.คาวัสดุสําสํานักงาน   =.............................บาท 

    รวมเปนเงินท้ังสิ้น =……………………….. บาท 

               (.................................................................) 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

      (...................................................)   

    
 

 

 

 

 



70 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

                       ตวัอยางสัญญายืมเงิน(กรณียืมเงินรายไดมหาวิทยาลัย) 
สวนราชการ  ........................................(1).....................................................................................................โทร. ............................................ 

ท่ี  อว660206.3/.........................................................     วนัที่       ........................................................................................... 

                 สัญญาการยืมเงิน(กรณียืมเงินรายไดมหาวิทยาลัย) เลขที่………………………............................. 

ยื่นตอ อธิการบดี   วันครบกําหนด…………….......................... 

ขาพเจา...........................(2)..............................................ตําแหนง...................... ..................สังกดั........................................ e-mail................................      

มีความประสงคขอยืมเงินจาก  มหาวทิยาลัยขอนแกน  ตามหนังสือที่ ศธ.0514....../..(3)....ลว......ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนนิกจิกรรม/โครงการ………………………… 

........................................(4)............................................................. จากแหลงเงินงบประมาณ      งบประมาณแผนดนิ     งบประมาณเงินรายได 

เปนเงินจํานวน...................(5).................บาท (...........................................................................................)  โดยมีแผนการยืมเงิน(ตามรายละเอียดแนบ)  

    งวดที่ 1 จํานวน..............(6)...............บาท  มีความจําเปนตองใชเงินวันที่..........................................สงคืนวนัที่.............................................. 

    งวดที่ 2  จํานวน.................................บาท  มีความจําเปนตองใชเงินวันที่..........................................สงคืนวันที่.............................................. 

    งวดที่ 3 จํานวน.................................บาท  มีความจําเปนตองใชเงินวันที่...........................................สงคืนวันที่.............................................. 
ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของอยางเครงครัดและจะนําใบสําคัญคูจายที่ถกูตอง พรอมทั้งเงินเหลือ

จาย(ถามี) สงใชภายในกําหนดไวและหากขาพเจาไมสงคืนเงินยืมตามกําหนดและพนวนัครบกําหนดคืนเงินยืมทดรองจายขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยขอนแกน คิดดอกเบ้ีย 
7.5% ตอป และยินยอมใหหักเงินเดอืน คาจาง เบ้ียหวัด บําเหนจ็ บํานาญหรอืเงินอืน่ใดที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการ เพ่ือชดใชจํานวนเงินที่ยืมไปจนครบ ไดทนัท ี

 

ลงชื่อ.......................(7).......................................ผูยืม 

(......................................................................) 

[1] ความเห็นของเจาหนาท่ีการเงินคณะ/หนวยงาน  

 ไดตรวจสอบสิทธิของผูยืมเงินตามระเบียบฯ และพิจารณาความเหมาะสมของ

แผนการยืมเงินแลวเห็นควรอนมุัติ   

ความเห็นเพ่ิมเติม (ถามี).................................................................... 

 

 

 ลงชื่อ.................(8).............................. 

      (……………………………………………) เจาหนาที่งานคลัง คณะ/หนวยงาน  

[2]  ความเห็นของคณบดี/หัวหนาหนวยงาน/ผูไดรับมอบหมาย 

เห็นชอบการยืมเงินของบุคลากรและไดตรวจสอบวาแผนการยืมเงิน(ตาม

เอกสารแนบ)เหมาะสม โดยจะกํากับติดตามการใชจายเงินและสงคืนเงินยืมตาม

กําหนดเวลาจนครบจํานวน 

ความเห็นเพ่ิมเติม (ถามี).................................................................... 

 

ลงชื่อ..................(9)..................................... 

      (………………………………………………..)คณบดี/หัวหนาหนวยงาน 

[3]  เรียน อธิการบดี  

  ไดตรวจสอบรายการยืมเงินของผูยืมถกูตองตามประกาศทีเ่กี่ยวของ เห็นควร

อนุมตัิตามเสนอ  

 

ลงชื่อ…………………………(10)…….....................................ผูเสนอ 

       (......................................................................) 

ลงชื่อ.............................(11)...........................................ผูตรวจสอบ 

 ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง 

  วันที…่…………………………………................................ 

[4]                                   คําอนุมัติ 

    อนุมัติใหยืมตามคําขอ 

    จํานวน ..................บาท (..............................................................)  

    ความเห็นเพ่ิมเตมิ (ถามี).................................................................. 

 

        ลงชื่อ…................................(12)………………...……………ผูอนมุัต ิ

               (........................................................................) 

           วนัที่…………………………………………............................ 

 

การรับเงิน 

ไดรับเงินยืม..........................................................บาท  (.......................................................................................................) เปนการถูกตองแลว 

ลงชื่อ......................................................................ผูรับเงิน  วันที่........................................................................................................................... 

*** การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูยืมเงินถือเปนหลักฐานการรับเงิน  ตามระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2540 ขอ 27.1 *** 

***การรับคืนเอกสาร  เพ่ือปองกันเอกสารสูญหาย โปรดรับตนฉบับเอกสารการยืมเงินทดรองจาย ณ  กองคลัง  

หมายเหตุ : 1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหผูยืมสงใบสําคัญคูจายใหเร็วที่สุดแตไมเกิน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากไปราชการ 

                2.คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหผูยืมสงใบสําคัญคูจาย ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม 
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แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสญัญาเงินยืม) 

วัตถุประสงค   

เพ่ือนําไปใชจายในการดาํเนินการตามหนาท่ีและการปฏิบัติงานของหนวยงาน ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชเงินสดกอน 

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม

................................................................................................................................................................................................ 

จาํนวนเงินโครงการท่ีไดร้บัอนมุตั.ิ...............................บาท 

งวดที่ยมื วันที่ 

มีความจําเปนตอง

ใชเงิน 

กิจกรรม จํานวนเงิน 

(บาท) 

เหตุผลความจําเปน 

     

     

  -    

  -    

  -    

     

   

ขอรับรองวาแผนการยืมเงินทดรองจายเปนความจริง 

............................................................ 

(………………………………………) 

ผูย้ืม 

หมายเหตุ :  หากชวงระยะเวลาการใชจายเงินไมเกิน 15 วัน ใหยืมในงวดเดียวกัน 
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(ตัวอยางใบเดินทางไปราชการบุคคลภายใน) 

                                       บันทกึขอความ 
สวนราชการ         .................................................................................................       โทร. ......................................................... 
ท่ี    อว660206.3/..........................................................................   วันท่ี       .......................................................... 
เร่ือง  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

(1) เรียน ..........................................................................  (ระบุตําแหนงผูรับอํานาจ) 

 ดวยมีราชการเกี่ยวกับ (ระบุใหชัดเจน)   ............................................................................................................................................................................... 
จึงเห็นควรให    .................................................................................................................................................................................................................................... 
เดินทางไปราชการ ณ  ......................................................................................................................................................................................................................... 
ออกเดินทางจากท่ีพัก/ท่ีทํางานต้ังแต   ........................................ และเดินทางกลับถึงท่ีพัก/ ท่ีทํางานในวันที  ..................................................................... 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการประมาณ   .................................  บาท    จาก  แผนงาน     ........................................................       งาน/โครงการ      ......................................................      
รหัส…......................................            หมวดรายจาย   ......................................................     

                                                                                   (    )  เงินงบประมาณแผนดิน                      (    )  เงินรายไดมหาวิทยาลัย     
  

 ในการเดินทางไปราชการคร้ังนี้ จะเดินทางโดย      (    ) ใชยานพาหนะประจําทาง 

          (    )  ใชยานพาหนะรับจาง   

          (     )  ใชยานพาหนะสวนตัว   หมายเลขทะเบียน……………………โดยขอเบิกจาย  

                                     เงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายซึ่งจะไดขออนุญาตจากผูมีอํานาจตอไป                                                                               

                                                                                 (     ) ยานพาหนะของทางราชการ หมายเลขทะเบียน 

                                                                          โดยไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจเกี่ยวกับการใชรถยนตของทางราชการแลว 

                                                                                 (     ) เคร่ืองบินระหวาง.................................................................... 

                                                                                 (     )  อื่นๆ   รถจางเหมา………………………………………… 

และขออนุมัติยืมเงินทดรองจายในการเดินทางไปราชการในคร้ังนี้ จํานวน    .................................................. บาท ตามสัญญาการยืมเงินท่ีแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

คุมยอดผูกพัน...................... 

           ..................................... 

                      เจาของเร่ือง 

......................................................... 

              …………….……………………………… 

ลงชื่อ    (...........................................................) 

ตําแหนง     ........................................................ 

2)เรียน............................................................................... 

        ตรวจสอบแลว เห็นควรอนุมัติใหเดินทางไปราชการไดตามเสนอ 

        และอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย  จํานวน .....................................บาท 

                                          ........................................................... 

                                       วันท่ี................................................................  

3) อนุมัติตามเสนอ 
.................................................... 
(..................................................) 
ตําแหนง...................................... 
วันท่ี............................................. 

 

ท่ี อว 660206.3/.................................ลงวันท่ี........................................................ 

4)เรยีน .............................................................. 

                 พรอมน้ีไดแนบรายงานการเดินทางไปราชการ ของบุคคลดังกลาว ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ราชการเรียบรอยแลว 

โดยขอเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน ..................................บาท 

                                                     .......................................................................... 

                                                    (.......................................................................) 

                                            ตําแหนง ..............................................................................  

6)สํานักคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนยท่ีสงเอกสารท่ีวางฏีกาท่ีกองคลัง 
ท่ี อว 660206.3/....................................วันท่ี...................................... 
เรียน  ผูอํานวยการกองคลัง 
            พรอมนี้ไดสงรายงานการเดินทางไปราชการพรอมเอกสารประกอบ 
โดยขอเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในคร้ังนี้จํานวน.........บาท 
เพื่อชําระแกผูมสีิทธ์ิตอไป 
                          ........................................................... 
                         (..............................................................) 

(5) เรียน ……………………………………………………… 

               ตรวจรายงานการเดินทางไปราชการ ถูกตองแลวเห็นควรอนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในรายงานการเดินทางท่ีแนบ 

กองคลัง 

คุมยอดเบิกจาย ลําดับท่ี......................... 

....................................................... 

วันท่ี............................................... 
คุมยอดเบิกจาย 

ลําดับท่ี............................................. 

 

           ...................................................................... 

        วันท่ี................................................................. 

ตรวจหลักฐานถูกตองแลว 

..................................................................... 

วันท่ี.............................................................. 

 



73 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

ตัวอยางบันทึกขอความเดินทางไปราชการของบุคคลภายนอก  
 

 

 
สวนงาน   งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  โทร. 44528                     
ที่  อว  660206.3/                                                          วันที่      มีนาคม 2564 
เรื่อง  ขออนุมัติหลักการคาใชจายในการเดินทางมาราชการของ  วิทยากร / ผูเขาอบรม   บุคคลภายนอก  
 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
 

           ดวยมีราชการเก่ียวกับ สํานักบริการวิชาการมีความประสงคจัดโครงการยอย........................................................................................................................  

จึงเห็นควรให ...................................................................... เดินทางมาราชการเพ่ือเปน  วิทยากร/ผูเขาอบรม ในการจัดอบรมดังกลาว  โดยออกเดินทางจากที่พัก/ที่ทํางาน  แตวันที่ 

....................................  และเดินทางกลับถึงที่พัก / ที่ทํางานในวันที่ ................................... ในการมาราชการครั้งนี้  เดินทางโดยพาหนะสวนบุคคล/พาหนะรับจาง  คาใชจายในการ

เดินทางมาราชการประมาณ  เปนเงิน ...............- บาท  (.....................................) โดยขอเบิกจายคาใชจายตามจริงจากเงินงบประมาณโครงการ...........................................................) 

หมวดเงินรายได –อุดหนุนทั่วไป  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 1880/2559   ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2559  ดังเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

              จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คุมยอดผูกพัน                         

                                          

         

             เจาของเรื่อง 

        (เสาวลักษณ   ราชํา) 

 

 (…………………………………………………………………….) 

............................................................. 

(2) เรียน  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

               ตรวจสอบแลว เห็นควรอนุมัติใหเดินทางไปราชการไดตามเสนอและอนุมัติใหยืมเงินทด
รองจาย จํานวน                        .บาท                                                                      

                                                                                                                                                     

                                      วันที่..................................................                                   

(3)                            อนุมัติตามเสนอ 

 (                                                               .) 

ตําแหนง                                                      . 

      วันที่ .................................................                    

ที่ อว  660206.3/                              ลงวันที่                                    . 

(4) เรียน   ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ. 

               พรอมนี้ไดแนบรายงานการเดินทางไปราชการ ของบุคคลดังกลาว ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ราชการเรียบรอยแลว โดยขอเบิกจายเงินคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ  

จํานวน                         .บาท   (                                             )  

 

                                                                                ( ..................................................................  )             

(5) เรียน ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ                               . 

               ตรวจรายงานการเดินทางไปราชการ ถูกตองแลวเห็นควรอนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในรายงานการเดินทางที่แนบ 

(6)  สําหรับคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนยที่สงเอกสารเพ่ือวางฎีกาที่กองคลัง 

อว 660206.2/                     .วันที่                                . 

เรียน  ผูอํานวยการกองคลัง 

        พรอมนี้ไดสงรายงานการเดินทางไปราชการพรอมเอกสารประกอบโดยขอ

เบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ        ในครั้งนี้ จํานวน ...........                      

.บาท เพ่ือชําระแกผูมีสิทธิตอไป 

                        (....................................................................) 

                    ตําแหนง                                                  . 

 

คุมยอดเบิกจาย 

ลําดับที่                                             

                                    

 

 

                                                . 

วันที่ ......................................                                       

 

 

 

               บันทึกข้อความ 
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ภาคผนวก  ค 

แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ 

สําหรับโครงการบริการวิชาการ  ของสํานักบริการวิชาการ 
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                                   (ตัวอยางหนังสือขออนุมัติเบิกจาย) 

บันทึกขอความ 
 

สวนงาน   งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   สํานักบริการวิชาการ  โทรศัพท  44528 

ท่ี  อว 660206.3 /                   วันท่ี    

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจาย  

เรียน  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

  ตามบันทึกท่ี อว 660206.3/......................ลงวันท่ี................................เรื่องขออนุมัติจดั

โครงการ..................................................................ไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน ....................................บาท

(....................................................) ในวันท่ี...................................ณ.....................................................................

อําเภอ..................................................จังหวัด............................... ความละเอียดแจงแลวนั้น 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  สํานักบริการวิชาการ  จึงใครขออนุมัติ

เบิกจายคาใชจายโครงการ  จํานวน .............................บาท (-..............................................................................-) 

และพรอมนีไ้ดคืนเงินสดเหลือจาย จํานวน ..........................บาท ตามสัญญายืมเงินเลขท่ี .................................... 

จํานวน .............................บาท  ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

  1.คาตอบแทนวิทยากร   =………………………..บาท 

  2.คาเดินทางไปราชการ   =.............................บาท 

  3.คาจางเหมารถตูไมรวมน้ํามันเชื้อเพลิง =..............................บาท  

  4.คาอาหารกลางวัน   =…………………………บาท 

  5.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  =…………………………บาท 

  6.คาวัสดุสําสํานักงาน   =.............................บาท 

    รวมเปนเงินท้ังสิ้น =……………………….. บาท 

               (.................................................................) 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

      (...................................................)   
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สัญญายืมเงิน.................................    วันท่ี.......................................     สวนที ่1 

ชื่อผูยืม.........................................    จํานวน..................................    แบบ 8708 
 

แบบฟอรมใบเบิกจายเดินทางไปราชการ 

ใบเบกิคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 
            ที่ทําการ  ........................................... 

วันท่ี…....…….เดือน…....... ...พ.ศ…......... 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ            

  ตามคําสั่ง/บันทึกท่ี อว 660206.3/.....................  ลงวันท่ี  .........................   ไดรับอนุมัติให   

............................................................................................................................................................................ 

 พรอมดวย  สัมภาระ เดินทางไปราชการเพ่ือ ................................................................................................. 

 โดยออกเดินทางจาก   บานพัก  สํานักงาน   ประเทศไทย  ตั้งแตวันท่ี  ......... เดือน…..... พ.ศ…… 

เวลา  ........................  และกลับถึง     บานพัก    สํานักงาน    ประเทศไทย   

 วันท่ี….. ...เดือน…........พ.ศ. .........  เวลา….........น.  รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ …..…….วนั ………….ชัว่โมง     

 

               ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ   ขาพเจา    คณะเดินทาง  ดังนี้  

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ……………ก……………...จํานวน  ……….-…...……วัน  รวม   .......................   บาท 

คาตั๋วเครื่องบิน                            รวม   .........................  บาท 

คาท่ีพัก                                รวม   ........................   บาท 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง                  รวม   ........................  บาท 

                                  รวมเงินท้ังสิ้น     ........................  บาท 

                    จํานวนเงิน  (-..........................................-) 

 

         ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายท่ีสงมาดวย 

จํานวน …1…ฉบับ   รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

 

             ลงชื่อ……………………………..………………………………….ผูขอรับเงิน 

      (...............................................................)                      

ตําแหนง     ...................................................... 
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-2- 

 

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตอง

แลว เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 

 

ลงชื่อ……………………………………………… 

        (…………………………………………….) 

ตําแหนง………………………………………….. 

วันท่ี……………………………………………….. 

                  อนุมัติใหจายได 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………. 

       (……………………….…………………) 

ตําแหนง………………………………………. 

วันท่ี…………………………………………… 

 

  ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน …………………….....................………………บาท  

(...........................................................)  ไวเปนการถูกตองแลว  

 

 

ลงช่ือ…………………………….…...........…..ผูรับเงิน         ลงช่ือ…………………………………………..……..ผูจายเงิน 

      ( .................................................. )                                   (......................................................)  

ตําแหนง   .........................................                                 ตําแหนง     .............................................. 

 วันท่ี   ..........................................                                      วันท่ี     ..............................................        

หมายหตุ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………… 
 

คําช้ีแจง  1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 
      เริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวัน เวลา ท่ีแตก 
      ตางกันของบุคคลนั้น ในชองหมายเหตุ 
  2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวัน เดือน ป  
      ท่ีรับเงิน  กรณีท่ีมีการยืมเงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมดวย 

   3. กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงิน ท้ังน้ี  

                   ใหผูสิทธิแตละคนลงลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนท่ี 2) 
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หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
สวนราชการ…………สํานักบริการวิชาการ…………………..จังหวัด……ขอนแกน…….. 

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดนิทางของ… ........................... ลงวันท่ี…...........  เดือน.  ..........................  .พ.ศ….................. 
 

ลําดับท่ี ช่ือ ตําแหนง 
คาใชจาย 

รวม 
ลายมือช่ือ 
ผูรับเงิน 

วัน เดือน ป 
ท่ีรับเงิน หมายเหต ุคาเบ้ีย

เลี้ยง 
คาเชาท่ี

พัก 
คา

พาหนะ 
คาใชจายอ่ืน 

           

           
           

 
           

 
           

 
           

 
รวมเงิน      ตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี…………...วันท่ี  ......... 

 
 

 จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น  (ตัวอักษร)     (- ................................................................. )                                                   ลงช่ือ……...............................……ผูจายเงิน 

                          ( ......................................) 

 คําชี้แจง  1. คาเบ้ียเลี้ยงและคาเชาท่ีพักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันท่ีขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหต ุ      ตําแหนง   .................................................. 
      2. ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปท่ีไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยมืให             วันท่ี  ................................................       
                              ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับจากเงินยืม  
     3. ผูจายเงินหมายถึง ผูท่ีขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยมืน้ันใหแกผูเดินทางแตละคน เปนผู 
                             ลงลายมอืช่ือผูจายเงิน 

            สว่นท่ี 2    

         แบบ 8708 
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ใบรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงิน 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

วัน เดอืน ปี รายละเอียดรายจ่าย จาํนวนเงนิ หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

                                             รวมเป็นเงินทัง้สิน้   

 

 รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร) ....................................................................................................... 

  ขาพเจา.................................................................ตําแหนง................................................. 

กอง................................................................................................ขอรบัรองวา รายจายขางตนนี้ไมอาจเรียก 

ใบเสร็จรับเงินจากผูรับได  และขาพเจาไดจายไปในงานราชการโดยแท 

                                                                  

 

                                                                       (ลงข่ือ)........................................................ 

                                                                               วันท่ี..................................................  

 

แบบ บก.111 



80 
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจายสําหรับโครงการบริการวิชาการของสํานักบริการวิชาการ 

(ตัวอยางใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร) 

ใบสําคัญรับเงิน 

          สําหรับวิทยากร 

ช่ือสวนราชการผูจัดอบรม   สํานักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การอบรมและฝกปฏิบัติ กิจกรรมยอย : ........................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

                    วันท่ี  ..........  เดอืน  ...............  พ.ศ.  ................... 

ขาพเจา  ..............................................................  ท่ีอยู   ........................................................................... 

ตําบล  ....................................     อําเภอ   ..................................   จังหวัด  ................................... 

ไดรับเงินจากกรม มหาวิทยาลัยขอนแกน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ดังรายการตอไปนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

- คาตอบแทนวิทยากร    

   

   

   

  จํานวน  ..................  ชั่วโมงๆ ละ  ............................ บาท   

   จํานวนเงิน   (..............................................................................)  ............ - 

                                                                 ลงชือ่ ..................................................ผูรับเงิน 

               (...................................................) 

        ลงชื่อ ................................................ผูจายเงิน 

                (................................................)  
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ประวัติผูเขียน 

 

 

ช่ือ-สกุล   นางรชตวรรณ  พรมภักดี 

วัน เดือน ป เกิด  วันท่ี 30 กรกฏาคม  2513 

ภูมิลําเนา  จังหวัดขอนแกน 

ท่ีอยูปจจุบัน  444/35 หมู 9  ตําบลเมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี         จบการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

             ศิลปะศาสตรบัณฑิต,สาขาการจัดการท่ัวไป,2541 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการขอนแกน 

       สาขาวิชาเอกการบัญชี,2536 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 

   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

   สังกัดงานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ประสบการณในการทํางาน 

   -ลูกจางชั่วคราว/สังกัดภาควิชาทันตกรรมจัดฟน  คณะทันตแพทยศาสตร 

    (8 พฤษภาคม 2538 -31 พฤษภาคม 2539) 

   -ลูกจางชั่วคราว/สังกัดงานฝกอบรม   สํานักบริการวิชาการ 

     (1 มิถุนายน  2539 -31 มีนาคม 2551) 

   -บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

     สํานักบริการวิชาการ (1 เมษายน  2551) 

   -ปฏิบัติงานดานการเงิน (เงินงบประมาณแผนดิน) 

              สํานักบริการวิชาการ (1 ตุลาคม 2551 -30 กันยายน 2552) 
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   -ปฏิบัติงานดานพัสดุของสํานักบริการวิชาการ 

                        (1 ตุลาคม 2552- 15 มิถุนายน 2553) 

   -ปฏิบัติงานดานเลขานุการรองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

                        (15 มิถุนายน 2553- 30 กันยายน 2553) 

   -ปฏิบัติงานบริหารและสื่อสารองคกร 

                       (1 ตุลาคม 2554 – 8 เมษายน 2564) 

   -ปฏิบัติงานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยี 

     (9 เมษายน 2564 - ถึงปจจุบัน) 

 

สถานท่ีติดตอ งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   สํานักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   โทรศัพท 44528   มือถือ 080-7566869 

E-mail:  ratchtawanpr@kku.ac.th  
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