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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นศูนย์รวมทางความคิด   สติปัญญาของสังคม  และเป็นศูนย์รวม 
การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ  มี
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก   เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน   เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอ
ยางแท้จริง  เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขารวมทั้งการวางรากฐาน   ให้เป็นศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือ  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   บัณฑิตแห่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พึงเป็นผู้ที่ประกอบด้วย  วิทยา  จริยา    และปัญญา   อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติและขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป  มหาวิยาลัยขอนแก่นได้รับการ
ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ  ตลอดจนมีผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลั ยอยู่ใน
ระดับ  1  ใน 80  ของเอเชีย  1 ใน 400  ของโลกเมื่อพิจารณาจากผลงานทางด้านการผลิตบัณฑิต   คุณภาพ
งานวิจัยความเป็นนานาชาติ  และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  จากการจัดอันดับจากองค์กรประเมิน
คุณภาพ  ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ   รวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า    มหาวิทยาลัยทีมีการบริหารจัดการที่ดี  มหาวิทยาลัยคุณภาพ  และมหาวิทยาลัยของ
ชุมชนการผลิตบัณฑิต  การวิจัย   การบริหารวิชาการแก่สังคม   และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
  ส านักบริการวิชาการ  มีชื่อเดิม “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้ง
ตามประกาศพระราชกฤษฏีกา  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2532  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริการวิชาการ” ตาม
พระราชกฤษฏีกา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏี จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542  แลได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ส านักบริการวิชาการ” 
ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม  2558  สถานที่ท าการ
ปัจจุบันอยู่ที่อาคารพิมล  กลกิจ ชั้น 5  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปัจจุบันจากประสบการณ์ด้านการบริการ
วิชาการที่ยาวนาน  ส านักบริการวิชาการมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาส านักบริการ
วิชาการให้เจริญก้าวหน้า  ประกอบกับนโยบายผู้บริหารที่มีทิศทางที่ชัดเจน   ซึ่งจะน าพาส านักบริการวิชาการให้
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ยึดมั่นการส่งเสริมและ
ด าเนินการถ่ายทอดวิยากรด้านต่างๆ ตามนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่ง
ส านักบริการวิชาการมีวัตถุประสงค์คือ 

-เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้
ทักษะและค่านิยมต่างๆ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ   

-ร่วมมือกับคณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 
การบริการแก่ชุมชน 

-สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
-เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  ส านักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานงาน
และด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการด าเนินงาน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  สอดคล้องกัยยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 -2562 เสาหลักที่ 
3 Culture and Care Community ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม  ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงของประเทศ  และในกลุ่มประเทสอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  เพ่ือให้ผลงานการบริการวิชาการที่เกิ ดจาการ
วิจัยการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาภายในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยคน
ในชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน   
(Impact on Community)  โดยมีกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคน้ าโขง   และเป็นหน่ยงานหลักใน
การปสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยลัยขอนแก่นเพ่ือจัดบริการ   ให้มีการศึกษา
และอบรมแก่ประชาชนระดับต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้รับการศึกษา
และอบรมสนใจ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะ  และค่านิยมต่างๆ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพตลอดจนร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยลัยและหน่ยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการบริการแก่ชุมชน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน   และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 
   
 

 
 

ภาพที่ 1  ตราสัญญาลักษณ์ส านักบริการวิชาการ 
 
 
 

  



 

3 
คู่มือการปฏิบตัิงานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจา่ยส าหรับโครงการบริการวิชาการ 

 

ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เป็นสถาบันแห่งการประสานงาน  และด าเนินการให้บริการ
วิชาการถ่ายทอดเทคโนลยี  การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการ
สรรพวิทยาการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร  เครือข่าย  ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการใช้น า
ชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้และความสามารถที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว   เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบพันธกิจด้านนี้  ต้องมีความรู้ ด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ตั้งแต่การร่างข้อเสนอโครงการ  การขออนุมัติงปบระมาณ   การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเตรียมเอกสารส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ  การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการเขียนรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมซึ่งผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ในด้านดังกล่าวเป็นอย่างดี  เพ่ือไม่ให้ผู้ปฏิบัติ
เกิดความบกพร่องและน าไปสู่ความผิดพลาดในการจัดโครงการ  กิจกรรมบริการวิชาการ  ซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อหน่วยงาน  ผู้จัดท าจึงได้รวบรวม วิธีการ  ขั้นตอน และแนวการปฏิบัติที่ดี  ตลอดจนการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่มีความรู้ 
ความสามารถ   และประสบการณ์  ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ  ซึ่งเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของนักวิชาการศึกษาในสังกัดส านักบริการวิชาการ 
  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว   จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนา
กระบวนการการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการและมหาวิทยาลัยในอนาคต    ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การขออนุมัติจัด
กิจกรรมและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ  ของส านักบริการวิชาการ   เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ และกระบวนการจัดโครงการ กิจกรรมให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  แล้วน าไปสู่การสนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการได้มากข้ึนด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค ์

การจัดท าคู่มือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดท า  ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่าย    

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ ของส านักบริการวิชาการ 
1.2.2 เพ่ือให้ลดปัญหา การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการ     

บริการวิชาการ ของส านักบริการวิชาการ 
 

 
 
 
 
 



 

4 คู่มือการปฏิบตังานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจา่ยส าหรับโครงการบริการวิชาการ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
              1.3.1 ได้คู่มือการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการ

วิชาการ ของส านักบริการวิชาการ 
             1.3.2  ได้แนวทางแก้ไขปัญหาการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับ

โครงการบริการวิชาการ ของส านักบริการวิชาการ 
 
1.3 ขอบเขตของคู่มือ 

การปฏิบัติงานตามคู่มือนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ  การยืม
เงินทดรองจ่ายโครงการ  และการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ของส านักบริการวิชาการ และหัวหน้า
โครงการบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีการจัดโครงการเป็นประจ าทุกปี 

 
1.4 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

1.5.1 มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.5.2  อธิการบดี  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.5.3 ผู้อ านวยการ  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
1.5.4 ส า นั กบ ริ ก า ร วิ ช า ก าร   หม าย ถึ ง  หน่ ว ย ง านที่ มี ฐ านะ เที ยบ เท่ า คณะใน     

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.5.5 การบริการวิชาการ  หมายความว่า  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ภายนอกสถาบันศึกษา  หรือเป็นการบริการที่จัดสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
1.5.6 โครงการ  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการที่มีการวางแผนว่างหน้าที่จัดท าขึ้นอย่าง

มีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  และคาดหวังที่จะได้
ผลตอบแทนคุ้มค่า 

1.5.7 กิจกรรม  หมายถึง ส่วนย่อยในโครงการบริการวิชาการ  ซึ่งมีรายละเอียดของ 
งบประมาณโดยในแต่ละโครงการอาจมีหนึ่งหรือหลายกิจกรรมก็ได้  และแต่ละกิจกรรมนั้นๆ  
ต้องมีวัตถุประสงค์ และความสัมพันธ์ทึ่คล้ายๆ กัน 

1.5.8 ผู้รับบริการ  หมายถึง   ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการ/กิจกรรม    ซึ่งเป็น 
บุคคลภายนอก 

1.5.9 เอกสาร   หมายถึง  หนังสือที่เป็นหลักฐาน คือสิ่งหรือสื่อที่อธิกายถึงทิศทาง  แนวทาง  
วิธีปฏิบัติงาน  ขั้นตอน  โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่างๆ  เช่น ระเบียบ  คู่มือ  วิธีการท างาน รูปแบบ แบบฟอร์ม  
เป็นต้น 

1.5.10 การจัดท าเอกสาร  หมายถึง  การก าหนดแนวทาง  ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 



 

5 คู่มือการปฏิบตังานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจา่ยส าหรับโครงการบริการวิชาการ 

1.5.11 วิธีปฏิบัติงาน  หมายถึง  เอกสารที่จะบอกว่า  ใคร  ท าอะไร  เมื่อไร  เป็นตัวระบบที่
จะระบุถึงการท างานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ซึ่งเกิดการประสานงานโดยมี
การส่งผ่านวัตถุ ข้อมูลหรือเอกสารทั้งในและกลับ  หรืออาจเป็นทางเดียวกันก็ได้ 

1.5.12 คู่มือการปฏิบัติงาน  หมายถึง  เอกสารในเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินงาน  รวมทั้งแนวทางการแก้ไข
ปัญหาข้อเสนอแนะและพัฒนางานในหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 คู่มือการปฏิบตังานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจา่ยส าหรับโครงการบริการวิชาการ 

บทที่ 2 
      โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

             
2.1  โครงสร้าง 
  ศูนย์บริการวิชาการ  เดิมชื่อ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งตาม
ประกาศพระราชกฤษฏีกา  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2532   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฏีกา  เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  เพื่อให้สอคล้องกับประกาศ
พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542 และได้
เปลี่ ยนชื่ อ ใหม่ อีกครั้ ง เป็ น  “ส านั กบริ การวิ ชาการ ”  ตามพระราชกฤษฏีกาจั ดตั้ ง ส่ วนราชการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม  2558  และสถานที่ท าการถาวรตั้งอยู่ชั้น 5  อาคารพิมล  กลกิจ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีโครงการการบริหารราชการภายใน ส านักบริการวิชาการ  ดังนี้ 
 

2.1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                         
 
                                                           
 
 
 
                                                   
          
                         ภาพที่ 2  โครงสร้างของหน่วยงาน 
 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ งานบริหารและสื่อสารองค์กร งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

-บรกิารวิชาการ 

-บรกิารฝึกอบรม 

-บรหิารและธุรการ 

-การเงิน 

-พสัด ุ

-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

-แผนและงบประมาณ 

-ติดตามและประเมินผล 

-ประกนัคณุภาพการศกึษา 



 

7 คู่มือการปฏิบตังานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจา่ยส าหรับโครงการบริการวิชาการ 

 
2.1.2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                             -------    
 
 
 
 
 
 
                     
                         
 
                                                           
 
 
 
                                                   
 
 
 
    ภาพที่ 3  โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน              
ส านักบริการวิชาการ 

หัวหน้างานบริการวิชาการ หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

-บรกิารวิชาการ 

-บรกิารฝึกอบรม 

-บรหิารและธุรการ 

-การเงิน 

-พสัด ุ

-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

-แผนและงบประมาณ 

-ติดตามและประเมินผล 

-ประกนัคณุภาพการศกึษา 

ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

ที่ปรึกษากองบริหารงาน 

ส านักบริการวิชาการ 



 

8 คู่มือการปฏิบตัิงานการขออนุมัตินจัดโครงการและการขออนุมัตเิบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ 

2.1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานบริหารและสื่อสารองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
      นางรชตวรรณ  พรมภักดี            นางสาวกาญจนา  บุศรีค า         นางประคอง  เชียงนางาม              นายประภาพรณ์   ขันชัย              นายทิวากร  กาเจริญ 
       นางสาวอุมาพร   ปาลสาร           นางสาววาสนา  จงจิตกลาง       นางสาวสมยงค์  แหล่ยัง                นายประหยัด  สืบเมืองซ้าย           นายสุพันธ์  ขันตา 
       นางสาววรรณภา  สีดาพล                                                                                               นายชาลี  พรหมอินทร์    
       นายฐกฤต  อนุพล 
       นายทนงศักดิ์  พิลาค า  

 

นางวิภาดา  มีแวว 
หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

บริหารและธุรการ การเงิน พัสด ุ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่และยานพานะนะ 
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2.2  ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
ศูนย์บริการวิชาการ  เดิมชื่อ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งตาม 

พระกาศพระราชกฤษฏีกา  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2532   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฏีกา  เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  เพื่อให้สอคล้องกับประกาศ
พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542 และได้
เปลี่ ยนชื่ อ ใหม่ อีกครั้ ง เป็ น  “ส านั กบริ การวิ ชาการ ”  ตามพระราชกฤษฏีกาจั ดตั้ ง ส่ วนราชการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม  2558  และสถานที่ท าการถาวรตั้งอยู่ชั้น 5  อาคารพิมล  กลกิจ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันจากประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการที่ยาวนาน ส านักบริการวิชาการมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาส านักบริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้าประกอบกับนโยบาย
ผู้บริหารที่มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งจะน าพาส านักบริการวิชาการให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและ
ประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ยึดมั่นการส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่างๆ ตาม
นโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่างๆ ทังระยะสั้นและระยะยาว  
ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยม
ต่างๆ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ร่วมมือับคณะและหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการแก่ชุมชน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยลัยกับชุมชน และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
  ปรัชญา/ปณิธาน   ส านักบริการวิชาการเป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ  เพื่อให้บริการแก่ชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยึดมั่นการส่งเสริม ด าเนินการถ่ายทอดวิทยากรด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน 
  วิสัยทัศน์   เป็นส านักบริการวิชาการชั้นน าของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการน าเอา
นวัตกรรมและผลการวิจัย การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ 
  พันธกิจ  พัฒนาส านักบริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  เป็นผู้ประสานงานและ
ด าเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพ่ือการพัฒนาสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  พันธมิตร  เครือข่าย
ตลอดจนภูมิปัญญา   วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง  ที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social  laboratory) ในการเรียนการสอน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย   สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  ภาครัฐ
สถาบันการศึกษา เอกชน  องค์กรเอกชน  เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาสังคม   พัฒนาธุรกิจ  ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ   เพ่ือการพัฒนา 
ประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคล่าน้ าโขง  และส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  ค าขวัญ  ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล  ด้วยสายใยของส านักบริการวิชาการ 
  วัฒนธรรมองค์กร   กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎและระเบียบ  มีระบบธรร
มาภิบาล  ประนีประนอมและยอมรับความคิดเห็น ท างานเป็นทีม มีจิตใจของการบริการ  เน้นการถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 
  อัตลักษณ์   น าผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 
  นโยบาย  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและ
ด าเนินการการให้บริการวิชาการ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย  พันธมิตร   เครือข่าย   ภูมิปัญญา  
วัฒนธรรม  ท้องถิ่น  เพ่ีอชี้น า  ชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
  ค่านิยมองค์กร  การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ตามแนวทางการจัดการบริหารที่ดี ความ
รับผิดชอบต่อชุมชน  สังคมและสิ่งแวดล้อม  การให้ความส าคัญกับบุคลากรและคู่ความร่วมมื อ การเรียนรู้ของ
บุคคลและองค์กร  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
  เป้าประสงค์   ผลงานการบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on  Community) 
ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community Mode) ผลงานการบริการวิชาการท่ีเกิดจากความร่วมมือของชุมชน 
ภาครัฐและภาคเอกชน (Community Participation) ผลงานบริการวิชาการท่ีเกิดจากผลิตผลจากการ
วิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเป็นฐาน (Research  Based  University) และผลงานบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้ 
  การด าเนินงานของส านักบริการวิชาการ  แบ่งออกเป็น 3  ประเภท  ได้แก่ 
  ประเภทท่ี 1  การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เป็นการ
ให้บริการวิชาการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนและได้จัดสรร
งบประมาณให้คณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งเป็น 4 ชุดโครงการ  ดังนี้   1) ชุดโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน   2) ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  3) ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  และ 4 ) ชุดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
  ประเภทท่ี 2  การให้บริการวิชาการแบบไม่แสงหาก าไร  เป็นการให้บริการวิชาการ  โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ โดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้ในการด าเนินโครงการ 
  ประเภทท่ี 3  การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้   เป็นการให้บริการวิชาการโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยส านักบริการวิชาการสร้างหลักสูตร
การอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ  ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1  การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก  ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของส านักบริการวิชาการ 
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การแบ่งส่วนราชการ   แบ่งเป็น 3   งาน  ได้แก่ 
1) งานบริการวิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหาหกิจ และเอกชน  จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัด
ฝึกอบรมให้แก่ชุมชน  บุคลากร องค์กร  หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา  
โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
จะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ  ทั้งนี้มีการด าเนินงานหรือบริหารโครงการผู้ที่
ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

2) งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายและ
แผน ด้านติดตามและประเมินผล ด้านควบคุมคุณภาพการศึกษา  ด้านบริการวิชาการเพื่อประโยชน์เชิง
สาธารณะ และด้านบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือส่งเสริมและพัมนาการบริการวิชการและการด าเนินงานภายใน
ส านักบริการวิชาการท้ังในด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดท าระบบฐานข้อมูล  การ
ประเมินผลโครงการและการประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการรวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายในของส านักบริการวิชาการ   

3)  งานบริหารและสื่อสารองค์กร  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายใน
ส านักบริการวิชาการ รวมทั้งการติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่างๆ ภายในส านักบริการวิชาการ  
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก     เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจของส านักบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการสารสนเทศ   
ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์    สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูล    และการประชาสัมพันธ์    รวมถึงการ
บริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมการบริการด้านคอมพิวเตอร์  ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 
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2.3  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
         2.3.1) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานนักวิชาการศึกษา  ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมี่อวันที่ 21 กันยายน 
พ.ศ. 2553  ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานนักวิชาการศึกษา  ดังนี้ 

1) ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ วิจัย  และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอนและ
วิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของสถาบันอุดมศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการ การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา  การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา  การจัดการความรู้  การ
จัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา  การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและ
เผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2) ชื่อและระดับต าแหน่ง 
  ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้  คือ 
  นักวิชาการศึกษา  ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักวิชาการศึกษา  ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักวิชาการศึกษา  ระดับช านาญการ 
  นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 

3) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ
งาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย   
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก  
โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
ที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลัษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
  ด้านการปฏิบัติการ  

1) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยหลักสูตร  สร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ พัฒนาหนังสือ
หรอืต าราเรียน  วางแผนการศึกษา  จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา  จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม
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สนับสนุนการจัดการศึกษา  และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน 
นโยบายของหน่วยงาน 

2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา  ก าหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  หาวิธีการในการ
แก้ไขญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานด้านวิชาการศึกษาและที่เก่ียวข้อง 

3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยงานทางด้านการศึกษา เสนอแนะความเห็น 
ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน  ต ารา  สื่อการเรียน การ
สอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ ผลงาน
ทางด้านวิชาการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพ่ือให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผลแก้ไขปัญหา และสรุปผล
การด าเนินงาน  กิจกรรม  โครงการด้านการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยการศึกษาวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

5) ศึกษา วิเคราะห์  เสนอความเห็น  และจัดท ากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือ 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

6) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษาให้ค าปรึกษา
และน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่   เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7) ในฐานะหัวหน้างาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า
หน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  ด้านวางแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านประสานงาน 
1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่

สมาชิกในทีมงาน  หรือหน่วยงานอื่น  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ด้านบริการ 
1) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  นิเทศ  ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชากการศึกษาแก่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา  นักศึกษา  ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

2) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ  สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชา 
การศึกษาท่ีที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 
 2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ  มาแล้วไม่น้อนกว่า 6 ปี 
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 

3)ปฏิบัติหน้าที่งานด้านวิชาการศึกษา  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
   
       2.3.2) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
                ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ประเภทต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
           บทบาทหน้าที่ความนรับผิดชอบของ (นางรชตวรรณ  พรมภักดี)  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ  ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
 
  1) การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการต่างพ้ืนที่หรือพื้นที่ภายนอก ได้แก่ 

  1.1) ประสานงานกับคณะ/หน่วยงานในการด าเนินโครงการบริการวิชาการประจ าปี 
งบประมาณตามนโยบายของส านักบริการวิชาการ 

  1.2) ประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ 
  1.3) ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการชุมชนร่วมกับคณะหน่วยงาน/กรรมการและพ้ืนที่
ด าเนินการ 
  1.4) รวบรวมข้อมูลความต้องการชุมชนเพื่อพิจารณาและแยกตามกลุ่มชุมชนพื้นที่ในมิติต่างๆ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านสุขภาพ,ด้านการศึกษา,ด้านสิ่งแวดล้อม 

      1.5)ประสานกับเจ้าของโครงการ/หัวหน้าโครงการในการจัดท าแผนงาน/แผนเงิน  พร้อมกับ
การจัดท ารายงานผลการด าเนินตามโครงการ 
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1.6) ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณด าเนินการตามแผนพร้อมกับประสานงานการลงพ้ืนที่และ
การเบิกจ่ายการด าเนินงานโครงการ    

1.7) จัดท ารายงานผลการด าเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารส านักบริการวิชาการทุกเดือนและ
รายงานมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน  

1.8)  ติดตามและประเมินผลโครงการทุกครั้งพร้อมจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
รายไตรมาสเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดรายไตรมาส 

1.9)  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
1.10) จัดท ารายงานฉบับสมบรูณ์ 

 2.  การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ  ได้แก่ 
  2.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 
  2.2) ประสานวันที่ประชุมกับหน้าห้องอธิการบดี 
  2.3) จัดท าหนังสือเชิญประชุมส่งให้คณะกรรมการประจ าส านักอย่างน้อย 30 วัน พร้อม 
                          แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุม 

2.4) ท าหนังสือขอเอกสารเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.5) การขออนุมัติงบประมาณในการจัดประชุมพร้อมยืมเงินทดรองจ่าย 
2.6) ประสานคณะกรรมการที่อยู่ภายนอกเรื่องการเดินทางรับ- ส่ง 
2.7) การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย (ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เดินทางไปราชการของ     

คณะกรรมการภายนอก) 
2.8) เอกสารประกอบการประชุมจะต้องส่งให้คณะกรรมการประจ าส านักอย่างน้อยก่อนวัน       

ประชุม3-5 วันท าการ  
2.9) ดูแลความเรียบร้อยในห้องประชุมระหว่างการประชุมพร้อมลงข้อมูลการประชุม 

   ในข่าวส านักบริการวิชาการ 
 2.10) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันท าการ 
 3.  การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ  ได้แก่ 
  3.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 
  3.2) ประชุมอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน 
  3.3) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ/พร้อมขอเอกสาร 
                           เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมก่อนวันประชุมจริง  อย่างน้อย 3 สัปดาห์ผ่าน 
                            ระบบ  E-mail 

3.4) ขออนุมัติงบประมาณในการประชุม/พร้อมเบิกจ่าย 
3.5) ดูแลความเรียบร้อยในห้องประชุมระหว่างการประชุม พร้อมลงข้อมูลการประชุม 

   ในข่าวส านักบริการวิชาการ 
3.6)  ส่ง link เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการอย่างน้อย 
        3 วันท าการ 
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 4.  การประชุมส่วนงานบริหารและสื่อสารองค์กร  ได้แก่ 
  4.1) มีการจัดท าแผนการประชุมประจ าเดือนของงานบริหารและสื่อสารองค์กร 
  4.2) จัดท าหนังสือเชิญประชุมงานบริหารและสื่อสารองค์การประจ าเดือนทาง E-mail 
  4.3) ดูแลความเรียบร้อยในห้องประชุมระหว่างการประชุม พร้อมลงข้อมูลการประชุม 
                         ในข่าวส านักบริการวิชาการ 
  4.4) บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งพร้อมบันทึกภาพนิ่งการประชุมทุกครั้ง 
  4.5)  สรุปรายงานการประชุมและส่งให้บุคลากรงานบริหารและสื่อสารองค์กรทาง E-mail 

 
           5.  แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน   ได้แก่ 
  5.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

5.2) เพ่ือให้วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือน าไป 
      สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย 

  5.3) เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ  และมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ 
                           ชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ    หรอืขั้นตอนการปฏิบัติ   ตลอดจนความรู้และ 
                           ประสบการณ์ ที่ได้ บันทึกเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก 
                           สามารถน าไปใช้ประโยขน์ได้ 
  5.4) ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  และการบริหารโครงการ 
                           บริการวิชาการ ท าให้บุคลากรได้รับข้อมูลที่ตรงกัน  และเข้าใจในกฎระเบียบมากยิ่งขึ้น 
  5.5) เพื่อใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดของส านักบริการวิชาการให้สอดคล้องตรงตามนโยบายของ 
                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5.6)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

   
  จากภาระงานที่รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียน (นางรชตวรรณ  พรมภักดี)   จึงได้เลือก
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง  การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
ของส านักบริการวิชาการ   โดยแบ่งภาระงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และวิธีปฏิบัติงาน   ดังนี้ 
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  2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

2.4.1 ขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 

เรื่อง:การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ วันที่เริ่มใช้........... 

1.วัตถุประสงค์ (Purpose) 
              1.1 ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนี้จัดท าข้ีนเพ่ือให้มั่นใจว่าการขออนุมัติจัดโครงการและ
งบประมาณมีความถูกต้องและเหมาะสม 
2.ขอบเขต (Scope) 
              ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมเฉพาะการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณเท่านั้น 
3.ค าจ ากัดความ (Definition) 
              3.1  โครงการ  หมายถึง  โครงการบริการวิชาการที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าที่จัดท าขึ้นอย่างมี
ระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะได้
ผลตอบแทนคุ้มค่า 
              3.2   งบประมาณ  หมายถึง  แผนการที่คาดไว้ว่าจะต้องจ่าย โดยการคิดล่วงหน้าและแสดง
ออกมาเป็นตัวเลขงบประมาณ อาจแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวน
ผลิตภัณฑ์ จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 
              3.3  นักวิชาการศึกษา  หมายถึง   บุคคลซึ่งด าเนินการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
              3.4 เจ้าหน้าที่การเงิน  หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ของส่วนราชการ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
               3.5 หัวหน้างานคลัง  หมายถึง   บุคคลที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ควบคุมการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนค่อนข้างมาก  โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ก ากับตรวจสอบ
ผู้ปฏิบติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
               3.6  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลาย  โดยต้อง
ก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าหน้าที่อนุมัติโครงการและงบประมาณของ 
ส านักบริการวิชาการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 
เรื่อง:การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ วันที่เริ่มใช้........... 

4.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1  นักวิชาการศึกษา  ท าหน้าที่ เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้วจัดส่ง

ให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและคุมยอดขอหลักการ 
4.2 เจ้าหน้าที่การเงิน ท าหน้าที ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามคุมยอดขออนุมัติโครงการ

และงบประมาณเพ่ือเสนอหัวหน้างานคลัง 
4.3 หัวหน้างานคลัง ท าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและงบประมาณที่ขอเพ่ือ

เสนอผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ อนุมัติต่อไป 
4.4  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   ท าหน้าที่  พิจารณาโครงการและงบประมาณที่ใช้

จ่ายว่าเหมาะสมหรือไม่และลงนามอนุมัติ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 

เรื่อง:การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ วันที่เริ่มใช้........... 

5.แผนผังการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ แผนผังขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

   
                                                                      
                 
 
นักวิชาการศึกษา                                                              เจ้าหน้าทีการเงิน       ท าบันทึกขออนุมัติโครงการ 
                                                                                                              และงบประมาณ                                                                            
                                                                                                       
 
                           NO                                     YES 
 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน                                                             นักวิขาการศึกษา        บันทึกขออนุมัติโครงการ 
                                                                                                               และงบประมาณ   
 
 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน                                                             หัวหน้างานคลัง          คุมยอดหลักการ 
                                                                                                    
                                                                                                 
                                 NO                          YES 
หัวหน้างานคลัง                                                                หัวหน้างานคลัง          บันทึกขออนุมัติโครงการ 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน                                                              เจ้าหน้าท่ีการเงิน        และงบประมาณ  
 
ผู้อ านวยการ                                                                     ผู้อ านวยการ             บันทึกขออนุมัติโครงการ 
ส านักบริการ                                                                                                 และงบประมาณ 
 
                                      
 
 
ความหมายของสัญญลษัณ์ที่ใช้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                      -จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                      -กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
                       -การตัดสินใจ 
                          -แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 

 

เริ่มต้น 

เอกสาร/บันทึก 

ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 

ข 

ตรวจสอบ 

คุมยอดขออนุมัติหลักการ 

ตรวจสอบ 

อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

จบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 
เรื่อง:การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ วันที่เริ่มใช้........... 

6.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
          6.1  นักวิชาการศึกษาท าบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
           6.2  เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเรื่อง และเรียงล าดับก่อนหลังในการใช้จ่ายเงิน 
                 6.2.1 กรณีถูกต้อง    คุมยอดขออนุมัติหลักการเสนอหัวหน้างานคลัง 
                 6.2.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งเรื่องคืนให้เจ้าของเรื่องแก้ไข 
           6.3 หวัหน้างานคลัง    ตรวจสอบ  พิจารณาขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
                  6.3.1 กรณีถูกต้อง  เสนอ ผู้บริหารที่มีอ านาจลงนามอนุมัติ   

                      6.3.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่การเงินแก้ไข 
               6.4  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   พิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติโครงการและ 
                     งบประมาณว่าเหมาะสมหรือไม่  และลงนามอนุมัติ   
 
       7. เอกสารอ้างอิง  (Reference) 
                 7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559)  และ (ฉบับที่ 203/2561) 
                 7.2. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 
                  
      8.  บันทึกคุณภาพ (Records) 
                 8.1  บันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณจ าท าได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
                 8.2  นักวิชาการศึกษาสามารถด าเนินโครงการและงบประมาณทันตามก าหนดเวลา    
 
      9. เอกสารแนบ 
                 9.1  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559)  และ (ฉบับที่ 203/2561) 
                 9.2  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 
                  
     10. ดัชนีวัดคุณภาพ (Key Performance Index) 
                  10.1  ท าบันขอนุมัติโครงการและงบประมาณได้ถูกต้องครบถ้วน 100% 
                  10.2  ระยะเวลาในการขออนุมัติแล้วเสร็จภายใน  1  วัน 
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          2.4.2   ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 
เรื่อง:การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย วันที่เริ่มใช้........... 

1.วัตถุประสงค์ (Purpose) 
              1.1 ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนี้จัดท าข้ีนเพ่ือให้มั่นใจว่าการยืมเงินทดรองจ่ายมีความถูกต้อง
และทันต่อความต้องการ 
2.ขอบเขต (Scope) 
              ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมเฉพาะการยืมเงินทดรองจ่ายเท่านั้น 
3.ค าจ ากัดความ (Definition) 
              3.1  สัญญาการยืมเงิน   หมายถึง  สัญญาที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอยืมเงิน เพื่อน าไปใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
              3.2  เงินยืมทดรองจ่าย  หมายถึง   เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ที่จ่ายให้บุคลากรของส านัก
บริการวิชาการ ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนใด โดยมีบุคลากรที่ยืมเป็น
ลูกหนี้ ที้งนี้ให้หมายรวมถึงเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้หน่วยงานเพื่อใช้ทดรองจ่าย 
               3.3   ผู้ยืม   หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและให้หมายความรวมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า ที่ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
              3.4  เจา้หน้าที่ธุรการ   หมายถึง  บุคคลซึ่งด าเนินกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย  ซึ่ง
มิใช่งานวิชาการ,มีหน้าที่ช่วยเหลืองาน  และด าเนินการงาน  ที่เป็นส่วนรวมของทุกๆหน่วยงาน เช่น 
ช่วยเหลือเรื่องการส่งเอกสาร 
              3.5  เจา้หน้าที่การเงิน   หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ของส่วน
ราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
              3.6  หัวหน้าการเงิน  หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ควบคุมการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากมาก  โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัติน้อยมาก และอยู่
ภายใต้การก ากับตรวจสอบน้อยมาก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ช านาญการในงานการเงินและบัญชี  โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ความสามารถ  ความช านาญงาน
ประสบการณ์สูง 
               3.7  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลาย  โดยต้อง
ก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัตใิห้เงินยืมทดรองจ่าย 
              3.8  หัวหน้างานคลัง  หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก  โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 
เรื่อง:การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย วันที่เริ่มใช้........... 

 
              3.9  อธิการบดี  หมายถึง    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีอ านาจอนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย
ในระบบของมหาวิทยาลัย 
 
4.หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
            4.1  นักวิชาการศึกษา  ท าหน้าที่  บันทึกเรื่องขอยืมเงินทดรองจ่ายเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้
เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือด าเนินการยืมเงินทดรองจ่าย 
             4.2  เจ้าหน้าที่การเงิน   ท าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการตามข้ันตอนการยืม
เงินทดรองจ่าย  กรณีเงินโอน  เสนอหัวหน้าการเงิน 
             4.3  หัวหน้าการเงิน   ท าหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
การยืมเงินทดรองจ่าย 
              4.4  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ท าหน้าที่  เสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายต่อผู้บริหาร เมื่อลงนามเสร็จ
แล้วออกเลขส่งออกในระบบ DMS  และส่งกองคลังมหาวิทยาลัย 
              4.4  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  ท าหน้าที่  ลงนามในบันทึกการยืมเงินทดรองจ่าย 
              4.5  หัวหน้างานคลัง  ท าหน้าที่   ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติในระบบ 
              4.6  อธิการบดี    ท าหน้าที่   ตรวจสอบความถูกต้องของเงินยืมทดรองจ่ายมีอ านาจลงนาม
อนุมัติในระบบยืมเงินทดรองจ่าย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 
เรื่อง:การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย วันที่เริ่มใช้........... 

5.แผนผังการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ แผนผังขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

   
                                                                      
                 
 
นักวิชาการศึกษา                                                              เจ้าหน้าทีการเงิน       บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่าย 
                                                                                                              สัญญายมืเงิน 
                                                                                                        
 
                           NO                                     YES 
 
หัวหน้าการเงิน                                                               นักวิชาการศึกษา        บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่าย 
                                                                                                             สัญญายมืเงิน   
 
 
ผู้อ านวยการ                                                                     หัวหน้าการเงิน        บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่าย                                                     
ส านักบริการวิชาการ                                                                                     สัญายืมเงิน                                                                                             
                                                                                                 
                                 NO                         YES 
                                                                                     
หัวหน้างานคลัง                                                                 อธิการบดี              บันทึกขออนุมัติโครงการ 
                                                                                                              สัญายืมเงิน  
 
อธิการบดี                                                                       หัวหน้างานคลัง       บันทึกขออนุมัติโครงการ 
                                                                                                             และงบประมาณ 
 
                                      
 
 
ความหมายของสัญญลษัณ์ท่ีใช้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                          -จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                           -กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
                       -การตดัสินใจ 
                          -แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

เริ่มต้น 

เอกสาร/บันทึก 

การยืมเงินทดรองจ่าย 

 

ข 

ตรวจสอบ 

ลงนามในบันทึกยืมเงินทดรองจ่าย 

           จัดชุดส่งออกให้กองคลัง 

และสง่ 

ตรวจสอบ 

อนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย 

จบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 

เรื่อง:การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย วันที่เริ่มใช้........... 

6.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
          6.1  นักวิชาการศึกษาท าบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน 
           6.2  เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเรื่อง และเรียงล าดับก่อนหลังในการใช้จ่ายเงิน 
                 6.2.1 กรณีถูกต้อง    คุมยอดขออนุมัติหลักการเสนอหัวหน้างานคลัง 
                 6.2.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งเรื่องคืนให้เจ้าของเรื่องแก้ไข 
           6.3 หวัหน้างานคลัง    ตรวจสอบ  พิจารณาสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 
                  6.3.1 กรณีถูกต้อง  เสนอ ผู้บริหารที่มีอ านาจลงนามอนุมัติ   

                      6.3.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่การเงินแก้ไข 
               6.4  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   พิจารณาตรวจสอบเงินยืมทดรองจ่าย 
                     ว่าเหมาะสมหรือไม่  และลงนามอนุมัติ   
 
       7. เอกสารอ้างอิง  (Reference) 
                 7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559)  และ (ฉบับที่ 203/2561) 
                 7.2. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 
                 7.2  สัญญายืมเงิน 
 
      8.  บันทึกคุณภาพ (Records) 
                 8.1  บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
                 8.2  นักวิชาการศึกษาสามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้ทันตามก าหนดเวลา    
 
      9. เอกสารแนบ 
                 9.1  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559)  และ (ฉบับที่ 203/2561) 
                 9.2  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 
                 9.2  สัญญายืมเงิน 
 
     10. ดัชนีวัดคุณภาพ (Key Performance Index) 
                  10.1  ท าบันขอนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วน 100% 
                  10.2  ระยะเวลาในการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายแล้วเสร็จภายใน  2-3   วัน 
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2.4.3   ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่าย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 

เรื่อง:การขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย วันที่เริ่มใช้........... 

1.วัตถุประสงค์ (Purpose) 
              1.1 ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนี้จัดท าข้ีนเพ่ือให้มั่นใจว่าการขออนุมัติเบิกจ่ายมีความถูกต้อง
และทันต่อความต้องการ 
2.ขอบเขต (Scope) 
              ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมเฉพาะการขออนุมัติเบิกจ่ายเท่านั้น 
3.ค าจ ากัดความ (Definition) 
              3.1  เบิกจ่าย    หมายถึง   รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารโครงการ   ของส่วนราชการ 
หรือรายจ่ายทีเ่ป็นผลสืบเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามท่ีก าหนดไว้ในแผน งบประมาณ ซึ่งเป็นการ
เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า สาธารณูปโภค หรืองบรายจ่าย 
 อ่ืนใดที ่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน 
              3.2  เงินยืมทดรองจ่าย  หมายถึง   เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ที่จ่ายให้บุคลากรของส านัก
บริการวิชาการ ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนใด โดยมีบุคลากรที่ยืมเป็น
ลูกหนี้ ที้งนี้ให้หมายรวมถึงเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้หน่วยงานเพื่อใช้ทดรองจ่าย 
               3.3   ผู้ยืม   หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและให้หมายความรวมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า ที่ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
              3.4  เจา้หน้าที่ธุรการ   หมายถึง  บุคคลซึ่งด าเนินกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย  ซึ่ง
มิใช่งานวิชาการ,มีหน้าที่ช่วยเหลืองาน  และด าเนินการงาน  ที่เป็นส่วนรวมของทุกๆหน่วยงาน เช่น 
ช่วยเหลือเรื่องการส่งเอกสาร 
              3.5  เจา้หน้าที่การเงิน   หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ของส่วน
ราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
              3.6  หัวหน้าการเงิน  หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ควบคุมการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากมาก  โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัติน้อยมาก และอยู่
ภายใต้การก ากับตรวจสอบน้อยมาก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ช านาญการในงานการเงินและบัญชี  โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ความสามารถ  ความช านาญงาน
ประสบการณ์สูง 
               3.7  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลาย  โดยต้อง
ก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติให้เงินยืมทดรองจ่าย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   WORK   PROCEDURE เอกสารเลขที่....... 
เรื่อง:การขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย วันที่เริ่มใช้........... 

 
              4.หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
            4.1  นักวิชาการศึกษา  ท าหน้าที่  บันทึกเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย
เรียบร้อยแล้วจัดส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย 
             4.2  เจ้าหน้าที่การเงิน   ท าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการตามข้ันตอนการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย  เสนอหัวหน้าการเงิน 
             4.3  หัวหน้าการเงิน   ท าหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
ลงนามขออนุมัติเบิกจ่าย 
              4.4  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ท าหน้าที่  เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายต่อ
ผู้บริหาร เมื่อลงนามเสร็จแล้วส่งคืนให้การเงินเพ่ือคีย์ข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS  และส่งกองคลัง 
              4.5  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  ท าหน้าที่  ลงนามในอนุมัติในบันทึกเบิกจ่าย 
              4.6  กองคลัง   ท าหน้าที่   ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

27 คู่มือการปฏิบตังานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจา่ยส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
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5.แผนผังการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ แผนผังขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 

   
                                                                      
                 
 
นักวิชาการศึกษา                                                              เจ้าหน้าทีการเงิน       บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
                                                                                                              และหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
                                                                                                        
 
                           NO                                     YES 
 
หัวหน้าการเงิน                                                               นักวิชาการศึกษา        บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
                                                                                                             และหักลา้งเงินยืมทดรองจ่าย   
 
 
หัวหน้างาน                                                                     หัวหน้าการเงิน        บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
บริหาร และ                                                                                              และหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
สื่อสารองคก์ร                                                                                                                                                                             
                                                                                                 
                                 NO                         YES 
                                                                                     
ผู้อ านวยการ                                                               ผู้อ านวยการ              บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
 กองบริการ                                                              ส านักบริการวิชาการ    และหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย   
ส านักบริการวิชาการ 
 
ผู้อ านวยการ                                                                  หัวหน้างานคลัง         บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
 ส านักบริการวิชาการ                                                                                 และหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
                                                                                                           คีย์ข้อมูลเบิกจ่ายส่งกองคลัง 
                                      
ความหมายของสัญญลษัณ์ท่ีใช้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                          -จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                           -กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
                       -การตดัสินใจ                           
                          -แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  

เริ่มต้น 

เอกสาร/บันทึก 

การเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืม 

ทดรองจ่าย 

 

ข 

ตรวจสอบ 

ลงนามในบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 

และหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 

และสง่ 

ตรวจสอบ 

อนุมัติเบิกจ่าย 

จบ 
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6.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
          6.1  นักวิชาการศึกษาท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างงินยืมทดรองจ่าย 
                 ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
           6.2  เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเรื่อง การขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
                 6.2.1 กรณีถูกต้อง    คุมยอดขออนุมัติเบิกจ่ายเสนอหัวหน้างานคลัง 
                 6.2.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งเรื่องคืนให้เจ้าของเรื่องแก้ไข 
           6.3 หวัหน้างานคลัง    ตรวจสอบ  พิจารณาขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
                  6.3.1 กรณีถูกต้อง  เสนอ ผู้บริหารที่มีอ านาจลงนามอนุมัติ   

                      6.3.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งกลับให้เจ้าหน้าที่การเงินแก้ไข 
               6.4  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   พิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ 
 
       7. เอกสารอ้างอิง  (Reference) 
                 7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559)  และ (ฉบับที่ 203/2561) 
                 7.2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย                 
 
      8.  บันทึกคุณภาพ (Records) 
                 8.1  บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายท าได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
                 8.2  นักวิชาการศึกษาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามก าหนดเวลา    
 
      9. เอกสารแนบ 
                 9.1  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559)  และ (ฉบับที่ 203/2561) 
                 9.2  บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
                 9.2  ใบเสร็จหกัล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
 
     10. ดัชนีวัดคุณภาพ (Key Performance Index) 
                  10.1  ท าบันขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วน 100% 
                  10.2  ระยะเวลาในการขออนุมัติเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน  3  วัน 
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บทที่ 3   
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
ของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีกฎ ระเบียบ  ประกาศ ช้อบังคับและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559) ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการด าเนินงานโครงการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเด็นส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
  -อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือ
จ าเป็นต้องตีความประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ค าวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด 
  -การด าเนินงานโครงการ 
  1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ  ตามแผนภารกิจหลักของส่วนงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย และได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาอนุมัติการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น  เหมาะสม ประหยัด ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณที่
ส่วนงานได้รับจัดสรร 
  2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ   ที่ไม่เป็นแผนงานภารกิจหลักของส่วนงานตามที่ได้รับ
มอบหมายและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หรือตามนโยบายของทางราชการ  เช่น  
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
   2.1) หัวหน้าส่วนงาน พิจารณาอนุมัติ ให้อยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000.-
บาทต่อคน โดยให้เบิกจ่ายได้เฉพาะบุคลากร  รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวโครงการ  สังกัดส่วนงาน 
   2.2) หน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
  -ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม   ดังนี้ 
   1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
   2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
   3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
   4) ค่าประกาศนียบัตร 
   5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
   6) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   7)  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
   8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
   9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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   10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   11) ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
   12) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
   13) ค่าอาหาร 
   14) ค่าเช่าที่พัก 
   15) ค่ายานพาหนะ 
   16) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็น 
  3.1.2  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนการวิจัย  การบริการวิชาการ  และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ  ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเด็นส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
   -อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาการตีความตามประกาศนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  และถือเป็นที่สุด  และในกรณีท่ีไม่อาจจะปฏิบัติตามประกาศนี้ได้หากมีเหตุผลความ
จ าเป็นเหมาะสมให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
   -ให้ผู้อ านวยการโครงการหรือหัวหน้าโครงการแล้วแต่กรณีที่ได้รับการจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนภายใต้แผนงบประมาณ และให้หมายความรวมถึงผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย 
หัวหน้ากลุ่มวิจัย  ที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้อยางเคร่งครัด 
   -การบริหารโครงการและการบริหารงบประมาณโครงการให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
   1) การบริหารโครงการ ในกรณีเงินอุดหนุนภายใต้แผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
       1.1) ให้รองอธิการบดีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้โครงการและแจ้งผลการ
พิจารณาที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งระบุรายละเอียดประกอบอ่ืนที่เกี่ยวข้องไปยังส่วนงานเพ่ือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับเงิน
อุดหนุนทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
      1.2 ) ให้ผู้อ านวยการโครงการ หรือหัวหน้าโครงการแล้วแต่กรณีด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
            -ปรับปรุงรายละเอียดของข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ 
                                          การอุดหนุน 
            -จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ตามแบบและ 
                                          จ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    -จัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ ตามแบบและจ านวนที่มหาวิทยาลัย 
                                           ก าหนด 
    -เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (โดยใช้ชื่อของโครงการ หรือโครงการ 
                                           ย่อยภายใต้ชุดโครงการแล้วแต่กรณี) 
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    -กรณีท่ีโครงการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหน่งทุนภายนอก การท า 
                                           สัญญาต้องได้รับการยินยอมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ก่อนถึงจะ 
                                           ด าเนินการจัดท าสัญญาได้ 
   -การยกเลิกโครงการและบทก าหนดโทษ 
    -ในกรณีที่ผู้อ านวยการโครงการหรือหัวหน้าโครงการแล้วแต่กรณี ประสงค์จะ
ขอยกเลิกการท าโครงการ ให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย โดยเสนอผ่าน
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการขอยกเลิกโครงการ และเม่ือ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องน าเงินอุดหนุนที่ได้รับไปแล้วทั้งจ านวนพร้อมทั้งดอกเบี้ยเงินฝากส่งคืนกองคลังภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติและน าส าเนาใบเสร็จรับเงินจากกองคลังมายื่นกองบริหารงานวิจัย (ส าหรับ
โครงการวิจัย )และหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ส าหรับโครงการบริการวิชาการ) เพื่ออนุมัติปิดโครงการ 
    -กรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการหรือหัวหน้าโครงการแล้วแต่กรณี ละทิ้ง
โครงการหรือด าเนินโครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยรวมทั้งการถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอโครงการและการได้รับทุนอุดหนุนดครงการในปี
ต่อๆไปอีกโสตหนึ่งด้วย 
 
3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
  จากการปฏิบัติงานด้านการจัดโครงการและขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
ของส านักบริการวิชาการ  สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานมักท าผิดพลาดในการปฏิบัติงาน คือดังนี้ 
  3.2.1)ปัญหาจากข้อกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  ในการขออนุมัติจัดโครงการและขออนุมัติ
เบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ  ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
  3.2.2)ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ด าเนินการไม่ทันตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการท าให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการ 
  3.2.3)ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการไม่มีการจัดอบรมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ  ค าสั่ง 
และวิธีการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
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บทที่ 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติงานด้านการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการ
วิชาการ  ของส านักบริการวิชาการ  มี กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้ปฏิบัติต้องให้
ค าแนะน าดังต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างที่ 1  การขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 
       ท าไมต้องยื่นก่อนวันจัดโครงการ  10 วันท าการ 
 
ตอบ:  เหตุผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านโครงการบริการวิชาการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และท า
บันทึกขอจัดโครงการและงบประมาณ ต้องยื่นที่การเงินเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งเสนอผู้มี
อ านาจลงนามอนุมัติ และให้ทันเวลาในการยืมเงินทดรองจ่าย   
 
 
ตัวอย่างที่  2  การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
  ท าไมต้องยื่นก่อนวันจัดโครงการ  7 วันท าการ 
ตอบ:  เหตุผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านโครงการบริการวิชาการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และท า
บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  ต้องยื่นที่การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งเสนอผู้มี
อ านาจลงนามอนุมัติ และให้ทันเวลาในการยืมเงินทดรองจ่าย   โดยการยื่นเอกสารดังกล่าวมีข้ันตอนด าเนินการ
ที่ชัดเจน  เอกสารไม่ได้สิ้นสุดที่ส านักบริการวิชาการ  ต้องด าเนินการผ่านผู้มีอ านาจอนุมัติและกองคลังเป็น
หน่วยงานที่อนุมัติจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย 
 
ตัวอย่างที่ 3 การขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
  ท าไมต้องยื่นเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย (กรณียืมเงินทดรองจ่าย 
                     ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ 
ตอบ: การขออนุมัติจัดโครงการกรณียืมเงินทดรองจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ด าเนินการขอนุมัติเบิกจ่าย
เพ่ือหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (กรณีมีเงินเหลือจ่าย) ภายในเวลาที่ก าหนด หากพ้น
ระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผู้ยืมเงินจะมีค่าปรับและมีหนี้สินที่เกิดจากยอดที่ยืม ร้อยละ 
7.5 ต่อปี 
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ตัวอย่างที่ 4  อัตราสมนาคุณวิทยากร  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
                 ต่างกันอย่างไร 
ตอบ: บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไม่เกินชั่วโมงละ 600  บาท 
        บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินชั่วโมงบะ 2,000 บาท   
 
ตัวอย่างที่ 5 ค่าจ้างจัดการแสดง /ดนตรีในโครงการหรือกิจกรรม สามารถจ้างได้ในอัตราเท่าไร 
ตอบ:  ค่าจ้างจัดการแสดง/ ดนตรีในโครงการหรือกิจกรรมไม่เกิน 12,000 บาท ต่อโครงการ 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาความเป็นมา  การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการ
วิชาการ  ของส านักบริการวิชาการ   หลักเกณฑ์การปฎิบัติงาน รวมทั้งมาตรฐาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  พบว่า 
การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ  ของส านักบริการวิชาการ
เป็นการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ  
และข้อบังคับ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และผลการปฏิบัติงานทีผ่านมาเกี่ยวกับ 
ไม่ว่าจะเป็นการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ การยืมเงินทดรองจ่าย  และการเบิกจ่ายเงินโครงการ ซึ่ง
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละปีนั้นจะแตกต่างกันไป ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ค าสั่ง  และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  ซึ่ง
เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน  รายละเอียดดังนี้ 
5.1  ปัญหาและอุปสรรค 
  จากการปฏิบัติงานด้านการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการ
บริการวิชาการ  ของส านักบริการวิชาการ ที่ผ่านมา   พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังนี้  
           5.1.1 ปัญหาจากข้อกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ มีความซับซ้อนไม่ชัดเจนของระเบียบ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ด าเนินการไม่ทันตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการท าให้เกิด
ปัญหาระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้รับริการ 
           5.1.2  ปัญหาจากปัจจัยภายนอก  เช่น  เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ช้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
           5.1.3  ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ไม่มีการจัดอบรมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระเบียบ  ค าสั่ง  และวิธีการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  เมื่อตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว   และได้รับทราบถึงสถานการณ์ของการการขอ
อนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ  ของส านักบริการวิชาการ  อันเป็น
ผลจากการจ้ดท าคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานดังนี้ 

          5.2.1 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏบิัติงานด้านโครงการบริการวิชาการจะต้องใฝ่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ 
ระเบียบ กฎ และข้อบังคับทางด้านการเงิน  การคลัง ให้ทันต่อเหตุการณ์และระเบียบปฏิบัติบัติที่เปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ 

5.2.2 ประชุมภายในองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาของแต่ละฝ่าย เนื่องจาก 
ความเชื่อมโยงกันตลอดทั้งกระบวนการ 
 



 

35 คู่มือการปฏิบตังานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจา่ยส าหรับโครงการบริการวิชาการ 

             5.2.3 ควรจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติ
เบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ  ของส านักบริการวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร   และ
รวมถึงการจัดท าคู่มือขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ  
ของส านักบริการวิชาการวิชาการ เผยแพร่  กฎ ระเบียบ  และข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ภายในส านักบริการวิชาการได้รับทราบ หรือเผยแพร่ทางเว๊บไซด์ 
            อย่างไรก็ตาม  การจัดท าคู่มือการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการ 
บริการวิชาการ  ของส านักบริการวิชาการ อาจมีแนวทางแก้ไข ปัญหาด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ผู้จัดท ายังมิได้กล่าวถึง 
ส าหรับการที่จะเลือกวิธีใดเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหานี้นั้น  ผลลผัทธ์ที่ได้คือ การมีวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา 
ด้านการการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ  ของส านักบริการ 
วิชาการ ได้อย่างถูกต้อง 
 ผลจากการจัดท าคู่มือการขออนุมัติจัดโครงการและการขออนุมัติเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการ 
วิชาการ  ของส านักบริการวิชาการฉบับนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจ าจากงานด้าน 
ต่างๆ  ที่ยังมีอีกมากมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก  ราบรื่น  ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวาง 
ความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานหน้าที่ราชการ  ผู้จัดท ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหาก 
คู่มือฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่รับผิดชอบหน้าที่คล้ายคลึงกัน  หรือเป็น 
แนวทางในการจัดท าคู่มือเรื่องอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 คู่มือการปฏิบตังานการขออนุมัตจิดัโครงการและการขออนุมัตเิบิกจา่ยส าหรับโครงการบริการวิชาการ 

                                                                                                                                จ                                                                                                                  

        

บรรณานุกรม 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(2559,10 พฤศจิกายน) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินโครงการ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(2561,29 มกราคม) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัย 

การบริการวิชาการและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย  การบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(2556,19 มิถุนายน) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 ประกาศมหาวิทยาลัย 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของส านักบริการวิชาการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 1880/2559) 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการด าเนินงานโครงการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 203/2561) 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัย   การบริการวิชาการ 

และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย  การบริการวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ  ของส านักบริการวิชาการ 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติจัดกิจกรรมของส านักบริการวิชาการ 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน     งานบริหารและสื่อสารองค์กร       ส านักบริการวิชาการ     โทร. 44413 ต่อ 106 
ที่  อว 660206.2/......................................       วันที่   ..................................................... 
เรื่อง     ขออนุมัตโิครงการและงบประมาณ 
   
เรียน     ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

  ตามบันทึกที่ อว 660206.2/............................ลงวันที่...............................เรื่องขออนุมัติจัดอบรม  
โครงการการ..............................................................................................................................................................  
ในวันที่..........................................................................................ณ.......................... ................................................ 
อ าเภอ.....................................................................จังหวัด............................................ ......ความละเอียอแจ้งแล้วนั้น 
  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักบริการวิชาการ   จึงใคร่ขออนุมัติ
งบประมาณ  จ านวน ..............................................บาท  (-...........................................................-)  และขออนุมัติ 
ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.ค่าตอบแทนวิทยากร   =..................................................บาท 
  2.ค่าเดินทางไปราชการ   =...................................................บาท 
  3.ค่าจ้างเหมารถตู้ไม่รวมน้ ามันเชื้อเพลิง     =................................................. บาท 
  4.ค่าอาหารกลางวัน   =…………………………………………..  บาท 
  5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  =……………………………………………. บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          =…………………………………………….  บาท 
                                                            (-...........................................................................-) 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย   จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
                                                                                 (.................................................) 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

  
 



 
 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                          



 
ส่วนราชการ   ........................................(1).................................................................................. โทร. ............................................ 
ที่  ศธ 0514........./      วันท่ี       ......................................................................... 

                 สัญญาการยืมเงิน(กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย) เลขท่ี………………………............................. 
ยื่นต่อ อธิการบดี   วันครบก ำหนด…………….......................... 
ข้ำพเจ้ำ...........................(2)..............................................ต ำแหน่ง...................... ..................สังกัด........................................ e-mail................................      
มีควำมประสงค์ขอยืมเงินจำก  มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ตำมหนังสือที่ ศธ.0514....../..(3)....ลว......ที่ไดร้ับอนุมัติให้ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร………………………… 

........................................(4)............................................................. จำกแหล่งเงินงบประมำณ      งบประมำณแผ่นดิน     งบประมำณเงินรำยได้ 
เป็นเงนิจ ำนวน...................(5).................บำท (...........................................................................................)  โดยมีแผนกำรยมืเงิน(ตำมรำยละเอยีดแนบ)  
    งวดที่ 1 จ ำนวน..............(6)...............บำท  มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินวันท่ี..........................................ส่งคืนวันที่.............................................. 
    งวดที่ 2  จ ำนวน.................................บำท  มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินวันท่ี..........................................ส่งคืนวันที่.............................................. 
    งวดที่ 3 จ ำนวน.................................บำท  มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินวันท่ี...........................................ส่งคืนวันที่.............................................. 

ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏิบตัิตำมระเบียบของทำงรำชกำรและประกำศของมหำวิทยำลัยที่เกีย่วข้องอย่ำงเคร่งครัดและจะน ำใบส ำคญัคู่จ่ำยที่ถูกต้อง 
พร้อมท้ังเงินเหลือจ่ำย(ถ้ำมี) ส่งใช้ภำยในก ำหนดไว้และหำกข้ำพเจ้ำไม่ส่งคืนเงินยืมตำมก ำหนดและพน้วันครบก ำหนดคืนเงินยืมทดรองจ่ำยข้ำพเจ้ำยินดีให้
มหำวิทยำลยัขอนแก่น คิดดอกเบีย้ 7.5% ต่อปี และยินยอมให้หักเงนิเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยหวดั บ ำเหน็จ บ ำนำญหรือเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำจะพึงได้รับจำกทำง
รำชกำร เพื่อชดใช้จ ำนวนเงินท่ียืมไปจนครบ ได้ทันที 

 

ลงช่ือ.......................(7).......................................ผู้ยืม 
(......................................................................) 

[1] ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงินคณะ/หน่วยงาน  
 ได้ตรวจสอบสิทธิของผู้ยืมเงินตำมระเบยีบฯ และพิจำรณำควำม

เหมำะสมของแผนกำรยืมเงินแล้วเห็นควรอนุมัติ   
ควำมเห็นเพิม่เตมิ (ถ้ำมี).................................................................... 

 
 

 ลงช่ือ.................(8).............................. 
      (……………………………………………) เจ้ำหน้ำทีง่ำนคลัง คณะ/หนว่ยงำน  

[2]  ความเห็นของคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบหมาย 
เห็นชอบกำรยืมเงินของบุคลำกรและได้ตรวจสอบว่ำแผนกำรยืมเงิน(ตำม

เอกสำรแนบ)เหมำะสม โดยจะก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินและส่งคืนเงินยืม
ตำมก ำหนดเวลำจนครบจ ำนวน 

ควำมเห็นเพิม่เตมิ (ถ้ำมี).................................................................... 
 

ลงช่ือ..................(9)..................................... 
      (………………………………………………..)คณบดี/หัวหนำ้หน่วยงำน 

[3]  เรียน อธิการบด ี 
  ได้ตรวจสอบรำยกำรยืมเงินของผู้ยืมถกูต้องตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง เห็นควร

อนุมัติตำมเสนอ  
 

ลงชื่อ…………………………(10)…….....................................ผู้เสนอ 
       (......................................................................) 
ลงชื่อ.............................(11)...........................................ผู้ตรวจสอบ 
 ต ำแหน่ง    ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง 
  วันที่……………………………………................................ 

[4]                                   ค าอนุมัติ 
    อนุมัติให้ยืมตำมค ำขอ 
    จ ำนวน ......................................บำท (......................................................................)  
    ควำมเห็นเพิ่มเติม (ถ้ำมี).......................................................................... 
 

        ลงชื่อ…................................(12)………………...……………ผู้อนุมัต ิ
               (........................................................................) 
           วันที่…………………………………………............................ 

การรับเงิน 
ไดร้บัเงินยืม..........................................................บาท  (.......................................................................................................) เป็นการถกูตอ้งแลว้ 

ลงช่ือ......................................................................ผูร้บัเงิน  วนัที่........................................................................................................................... 
*** กำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ยืมเงินถือเป็นหลักฐำนกำรรับเงิน  ตำมระเบยีบเงินรำยได้มหำวิทยำลยัขอนแก่น พ.ศ.2540 ข้อ 27.1 *** 
***กำรรับคืนเอกสำร  เพื่อป้องกันเอกสำรสูญหำย โปรดรับต้นฉบบัเอกสำรกำรยืมเงินทดรองจ่ำย ณ  กองคลัง  
หมำยเหตุ : 1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ให้ผู้ยืมส่งใบส ำคัญคู่จ่ำยให้เร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 15 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับจำกไปรำชกำร 
                2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ให้ผู้ยืมส่งใบส ำคัญคู่จ่ำย ภำยใน 30 วันนับจำกวันสิ้นสุดกิจกรรม 

 

 

 



 

     
 

แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม) 

วตัถุประสงค์   

เพื่อน ำไปใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรตำมหนำ้ท่ีและกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินสดก่อน 

ช่ือโครงการหรือกจิกรรม

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

จ านวนเงินโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ....................................บาท 

งวดที่ยืม วนัที่ 
มีความจ าเป็นต้อง

ใช้เงนิ 

กจิกรรม จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เหตุผลความจ าเป็น 

     
     
     

     
  -    
  -    
  -    

  -    
     

   
ขอรับรองวำ่แผนกำรยมืเงินทดรองจ่ำยเป็นควำมจริง 

............................................................ 
(………………………………………) 

ผูย้มื 
 

หมำยเหตุ :  หำกช่วงระยะเวลำกำรใชจ่้ำยเงินไม่เกิน 15 วนั ใหย้มืในงวดเดียวกนั 



   
  ส่วนราชการ         .................................................................................................โทร............................................................... 
  ที่   อว 660206.2/.........................................          วันที ่    ................................................................ 
  (1) เรียน    ................................................................ 
 
   ด้วยมีราชการเกี่ยวกับ (ระบุให้ชัดเจน)   .................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
  จึงเห็นควรให้      ...................................................................................................................................................................................................... 
  เดินทางไปราชการ ณ     ...................................................................   ออกเดินทางจากที่พกั/ที่ท างานตั้งแต่วันที ่   ......................................................... 
  และเดินทางกลับถึงที่พักวันที ่   ..............................................................  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประมาณ    .................................-    บาท  
 จาก  แผนงาน     ...............................................................................  งาน/โครงการ  ...........................................................................     
 รหัส….......................    หมวดรายจา่ย   ...............................       ( / )  เงินงบประมาณแผ่นดิน                   
                                 (    ) เงินรายได้มหาวิทยาลยั 
                                                                                        (    ) ไม่เบิกจ่าย  
 
  ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ จะเดินทางโดย          (    ) ใช้ยานพาหนะประจ าทาง 
           (    ) ใช้ยานพาหนะรับจา้ง   
           (   ) ใช้ยานพาหนะส่วนตัว   หมายเลขทะเบียน…....................…………โดยขอเบิกจ่าย 
                               เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจา่ย ซ่ึงจะได้ขออนุญาต จากผู้มีอ านาจตอ่ไป                                                                               

(     ) ยานพาหนะของทางราชการ หมายเลขทะเบียน 
     โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของทางราชการแล้ว 

 (   /  )  อ่ืนๆ   รถจ้างเหมา…………รถตู้………………………… 
   และขออนุมัตยิืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ จ านวน ……. ..............-……    บาท ตามสัญญาการยืมเงินที่แนบ 
    จึงเรียนมาเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

 
คุมยอดผูกพัน...................... 
..................................... 

                  
          เจ้าของเร่ือง 
     

 
         
 
                         ……… ……….………………………………     
             ลงชื่อ      ( ...........................................................)   
        ต าแหน่ง .......................................................................... 

(2) เรียน    .................................................................. 
 
               ตรวจสอบแลว้ เห็นควรอนมุัติให้เดินทางไปราชการได้ตามเสนอและอนุมัติ
ให้ยืมเงินทดรองจ่าย จ านวน……………………………………….. บาท       
  
                    ………………………………………………………….    
                                                             
                   วันที่ ..........................................                                                                                           
                                       

(3)                            อนุมัติตามเสนอ 
 
 

 (.............................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 

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

 
ที่ มข ๐๒๐๖.๒/.....………………......ลงวันที........................ 
(4) เรียน  .............................................................. 
               พร้อมนี้ได้แนบรายงานการเดินทางไปราชการ ของบุคคล      ดังกล่าว ซ่ึง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเรียบร้อยแล้ว โดยขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป
ราชการ จ านวน.............................บาท 
                          
 
                                  ............................................................ 
                                     ( .......................................................) 
         ต าแหน่ง   ............................................................................................. 

 
(6) ส าหรับคณะ/สถาบัน/ส านกั/ศูนย์ทีส่่งเอกสารเพื่อวางฎกีาที่กองคลัง 
ที่ มข ๐๒๐๖.๒/.....................     วันที่................................... 
เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
        พรอ้มนี้ได้ส่งรายงานการเดินทางไปราชการพร้อมเอกสารประกอบโดย
ขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในครั้งนี้  จ านวน ..........................บาท เพื่อช าระแก่ผู้มีสิทธิต่อไป 

 
 

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

ต าแหน่ง  ............................................................................. 
 

 
(5) เรียน   ...................................................................... 
               ตรวจรายงานการเดินทางไปราชการ ถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมัติเบกิจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในรายงานการเดินทางที่แนบ 

 
กองคลัง 

คุมยอดเบิกจ่าย ล าดับที่......................... 
 ....................................................... 
วันที่............................................... 

 
คุมยอดเบิกจ่าย 
ล าดับที่.............……………… 
…………………………………………… 

 
  วันที ่............................................. 
          .......................................... 
 
 

ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแลว้ 
................................................ 
วันที่.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกข้อความ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ  ของส านักบริการวิชาการ 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน     งานบริหารและสื่อสารองค์กร       ส านักบริการวิชาการ     โทร. 44413 ต่อ 106 
ที่  อว 660206.2/......................................       วันที่   ..................................................... 
เรื่อง     ขออนุมัตเิบิกจ่าย 
   
เรียน     ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

  ตามบันทึกที่ อว 660206.2/............................ลงวันที่...............................เรื่องขออนุมัติจัดอบรม  
โครงการการ.............................................................ได้รับอนุมัติงบบประมาณ  จ านวน  ..................................บาท 
(........................................................................)  ในวันที่..........................................................................................  
ณ...................................................................อ าเภอ.................................................... .จังหวัด................................ 
ความละเอียอแจ้งแล้วนั้น 
  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักบริการวิชาการ   จึงใคร่ขออนุมัติอนุมัติ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ    จ านวน ..............................................บาท  (-...................................................................-)  
และพร้อมนี้ได้คืนเงินสดเหลือจ่าย จ านวน..............................................บาท ตามสัญญายืมเงินเลขท่ี ........................... 
จ านวน ..........................................บาท  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  1.ค่าตอบแทนวิทยากร   =..................................................บาท 
  2.ค่าเดินทางไปราชการ   =...................................................บาท 
  3.ค่าจ้างเหมารถตู้ไม่รวมน้ ามันเชื้อเพลิง     =................................................. บาท 
  4.ค่าอาหารกลางวัน   =…………………………………………..  บาท 
  5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  =……………………………………………. บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          =…………………………………………….  บาท 
                                                            (-........................................................................... -) 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย   จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
                                                                                 (.................................................) 
 
 
 
        

 
 
 

  
 



สัญญายืมเงิน     วันท่ี     ส่วนท่ี 1 
ช่ือผู้ยืม       จ านวน                                                     แบบ 8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

     ที่ท าการ  ......................................... 
วันที…่…….................................................................... 

เร่ือง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  ..................................................................            
  ตามค าสั่ง/บันทึกท่ี อว 660206.2/...................  ลงวันท่ี  ..................... ได้รับอนุมัติให้ข้าพเจ้า   
............................................................เดินทางไปราชการเพื่อ............................................................................... 
 โดยออกเดินทางจาก (  )  บ้านพัก  ( ) ส านักงาน  ( ) ประเทศไทย  ตั้งแต่วันท่ี  ...................เวลา...........น.และกลับถึง 
(  ) บ้านพัก  ( )   ส านักงาน  ( )  ประเทศไทย   วันท่ี…..................................เวลา...............น. รวมเวลาไปราชการครั้งนี้...... วัน   
 
               ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบั    ข้าพเจ้า   และคณะดังนี ้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท …………………………...จ านวน  ……….-…...……วัน         รวม   .............-.....…...   บาท 
ค่าตั๋วเครื่องบิน                       รวม  .......................-..... บาท 
ค่าที่พัก                          รวม  ..............-...........   บาท 
ค่ารถรับจ้าง                                                                                    รวม.................................บาท 
 
           รวมเงินท้ังสิ้น ................................ บาท 
                    จ านวนเงิน      (-..............................................-) 
 
         ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจา่ยที่ส่งมาด้วย จ านวน …1…ฉบับ   
รวมทั้งจ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
 

             ลงช่ือ……………………………..………………………………….ผู้ขอรับเงิน 
           (........................................................  ) 

             ต าแหน่ง     .......................................................... 



-2- 

 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้องแล้ว เห็น
ควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได ้
 

ลงช่ือ……………………………………………… 
        (…………………………………………….) 
ต าแหน่ง………………………………………….. 
วันท่ี……………………………………………….. 

   อนุมัติให้จ่ายได ้
 
 

ลงช่ือ…………………………………………. 
       (……………………….…………………) 
ต าแหน่ง………………………………………. 
วันท่ี…………………………………………… 

 
  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ……………………..................-….………………บาท  
(…-...........................................................-….) ไวเ้ป็นการถูกต้องแลว้  
 
 
ลงช่ือ…………………………….…...........…..ผูร้ับเงิน        ลงช่ือ…………………………………………..……..ผู้จ่ายเงิน 
        (............................................... )                           (..................................................)  
 วันท่ี  ....................................................              วันที่    .................................................................. 
 
จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี                                                       วันที่ 
........................................................................................................................................................................................................        
หมายหตุ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………................................................................................................. 
 
ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมูค่ณะและจดัท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 

      เริ่มต้นและสิ้นสดุการเดินทางของแต่ละบุคคลต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวัน เวลา ที่แตก 
      ต่างกันของบุคคลนั้น ในช่องหมายเหต ุ
  2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้รับเงินและวัน เดือน ปี  
      ทีร่ับเงิน  กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันท่ีที่ไดร้ับเงินยืม เลขท่ีสญัญายมืและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 

   3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมติ้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้  
                   ให้ผู้สิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 
 

  



หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ช่ือส่วนราชการ……………………….....................................….....  มหาวทิยาลัยขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของ… .....................................ลงวันท่ี…........................  เดือน.   ........................ .พ.ศ….............. 
 

ล าดับที ่ ช่ือ ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลายมือช่ือ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน หมายเหต ุค่าเบี้ย

เลี้ยง 
ค่าเช่าท่ี

พัก 
ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

 
 
 
 
 
 
 

          

รวมเงิน - -    ตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี…………...วนัท่ี  ......... 

 
                      จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น   (-...........................................................................)                                         ลงช่ือ……...............................……ผู้จ่ายเงิน 
                           ( .........................................) 
 ค าชี้แจง  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ    ต าแหน่ง   ..................................................... 
      2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยมืให้        
                 ให้ระบุวันท่ีที่ได้รับจากเงินยืม  
     3. ผู้จ่ายเงินหมายถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยมืนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน เป็นผู ้
                             ลงลายมอืช่ือผู้จ่ายเงิน 

ส่วนที่ 2    

 แบบ 8708 



ใบส ำคัญรับเงิน 
ส ำหรับวิทยำกร 

 
 ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม     ..................................................................................................................... 
  โครงการ/หลักสูตร   ........................................................................................................................................ 
 
                                                             วันที่   ........................   เดือน .................. พ.ศ.   .................... 

          ข้าพเจ้า   ..................................................  อยู่บ้านเลขท่ี   .................................หมู่.............................. 
ต าบล............................  อ าเภอ     ...................................   จังหวัด    ..................................... 

  ได้รับเงินจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กระทรวงอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร  - 
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

จ านวน  (ตัวอักษร)      -                                                           - .- - 
 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน 

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

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



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 
ส่วนราชการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
วนั เดือน ปี รายละเอยีดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวมทั้งส้ิน   

 
      รวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร)   ................................................................................... 
 
                ขา้พเจา้    ...........................................................    ต  าแหน่ง     .....................................   
กอง...........................................................................................     ขอรับรองวา่  รายงานขา้งตน้น้ีไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บได ้ และขา้พเจา้ไดจ่้ายไปในงานราชการโดยแท ้
 
 

                  ลงช่ือ…………………………… 
              วนัท่ี.............................................. 

                    

แบบ บก.111 



 
ใบส ำคัญรัยเงินค่ำอำหำร (กรณีไม่จัดอำหำรให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม) 

 
ส่วนงานผู้จัดโครงการ/กิจกรรม................................................. โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................................. 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.........................ถึงวันที่ ...........................เดือน..........................พ.ศ............จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น.......คน 
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ปรากฏรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ค่ำอำหำร 

 (บำท) 
ลำยมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
ทีร่ับเงิน 

1.      
2.      

3.      

4.      

5.      

6.   -    
7      
8      
9      
10        

                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
 
 
                  รับรองว่าได้จ่ายเงินจริง             ขอรับรองว่าได้มีการจัดโครงการ/ฝึกอบรมจริง 
           (...................................................)                                                                            (................................................)  
     (..................................................................)                                                                (...............................................................) 
 
                         ผู้จ่ายเงนิ         หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย    
                 



ประวัติผู้เขียน 

 
นางรชตวรรณ  พรมภักดี 

นักวิชาการศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล   นางรชตวรรณ  พรมภักดี 
วัน เดือน  ปี เกิด  วันที่ 30  กรกฏาคม  2513 
ภูมิล าเนา  จังหวัดขอนแก่น  
ที่อยู่ปัจจุบนั  444/35 หมู่ 9 ซอย 5  หมู่บ้านพิมานธานีมิ่งเมือง 
   ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 
ประวัติการศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี     จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
                              ศิลปศาสตร์บัณฑิต,สาขาการจัดการทั่วไป,2541 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น 
           สาชาวิชาเอกการบัญชี,2536 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
   นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ 
    สังกัดงานบริหารและสื่อสารองค์กร   ส านักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์ในการท างาน 
   -ปฏิบัติงานด้านการเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
                                 ส านักบริการวิชาการ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
   -ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส านักบริการวิชาการ 

                       (1 ตุลาคม  2551 – 15 มิถุนายน 2553) 
   -ปฏิบัติงานด้านเลขานุการรองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   
                                 ( 15 มิถุนายน 2553 – 30 กันยายน  2553) 
   -ปฏิบัติงานบริหารและสื่อสารองค์กร 
     ( 1 ตุลาคม 2554 –ปัจจุบัน)  



    
สถานที่ติดต่อ 
   งานบริหารและสื่อสารองค์กร  ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   โทรศัพท์ 44413 มือถือ 080-7566869 
 
โทรศัพท์/E-mail     080-7566869  E-mail:ratchtawanpr@kku.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 




