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ค าน า 
 

 

 

 

 คู่มอืการปฏิบัติงานหลักเล่มนี ้ เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของ

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่ จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอน

และรายละเอียดของกระบวนการตา่งๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหนง่และการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา

ให้ด ารงต าแหนง่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓   

ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานหลักของงาน วิเคราะหน์โยบาย/

งบประมาณ  เล่มนี ้จะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่มาศกึษาข้อมูลการปฏิบัติงานในอันที่จะก่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  และสามารถ

บูรณาการความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อลดข้อผิดพลาดในกระบวนการ

ด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างดี   

ทั้งนี ้ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ไคริรี คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ศิรวิรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นผูผ้ลักดันให้เกิดความรู ้และแนวทางการด าเนนิงาน ในการ

จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ให้ส าเร็จลงดว้ยดี   
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บริบทของวิทยาลัยนานาชาต ิ

ชื่อหน่วยงาน 

 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 

 อาคารวทิยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง  

          อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม  

ติดต่อ  

 โทรศัพท์ 034 964 946  โทรสาร 034 964 945  เว็ปไซต์ www.ssruic.ssru.ac.th 

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป  

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศกึษาของประเทศเพื่อน

บ้าน (นโยบายรัฐบาลด้านการศกึษา 2544) เป็นต้นมา  รัฐบาลจึงส่งเสริมและพัฒนาการศกึษายกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษาในสถาบันการศกึษานานาชาติซึ่งเป็นสถานที่ที่มชีาวต่างชาติได้เข้ามาศกึษา หรอืผูท้ี่เข้ามา

ท างานอยู่ในประเทศไทย อาทิ นักศึกษา คณาจารย์และผู้บริหารสถานศกึษาที่เป็นชาวต่างชาติ เพราะ

บุคคลเหล่านีจ้ะเป็นสื่อกลางที่ดีในการเผยแพรก่ารจัดการศกึษาของไทยใหเ้ป็นที่รู้จักและได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น 

การจัดการศกึษาของประเทศไทยมีการพัฒนาด้านต่างๆตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนา

หลักสูตรการศกึษาและหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของประชากรใหม้ี

รู้เท่าทันและเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก (Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษาของ

ประเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการจัดการศกึษาให้เกิดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เชน่ 

ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมในการแข่งขันได้ระดับนานาชาติ  

 จากเหตุข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ จงึได้

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษให้เหมาะสม และสอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของประเทศ ในการผลติบัณฑิตให้มีความรูท้างวิชาการที่

ทันสมัยและความรู้ภาคปฏิบัติในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึน้ เพื่อให้สามารถเป็นก าลัง

ส าคัญของสังคมยุค Knowledge-based จงึได้จัดตัง้โครงการจัดการศกึษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

ขึน้ในปีการศึกษา 2547 และปรับเป็นหนว่ยงานในก ากับโดยตั้งเป็นวิทยาลัยนานาชาติ จัดการเรียนการ

สอน ณ อาคารศรจีุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร แตเ่นื่องจากจ านวน

นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จงึมนีโยบายในการขยายพืน้ที่การศกึษา โดยในปีการศกึษา 

2558 ได้ขยายพืน้ที่การจัดการเรียนการสอนของวทิยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.ssruic.ssru.ac.th/
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มายังอาคารวทิยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดย ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  

1) สาขาวิชาธุรกิจการบิ 

2) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

3) สาขาวิชาการโรงแรม 

4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

ระดับปริญญาโท  

1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
 

  แตอ่ย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางแข่งขันกันมากขึน้ 

ดังนัน้วิทยาลัยนานาชาติ จึงตอ้งพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ระดับนานาชาติ โดยการ

สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การ

แลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการจัดท าความรว่มมอืในการพัฒนาด้านวิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน 

เพื่อก้าวให้ทันโลกและสามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้อย่างมคีุณภาพ และมีศักยภาพตรงตาม

ตลาดอุตสาหกรรมการบริการในอนาคต  

 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 

      วิทยาลัยชั้นน าในการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล 

      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace 

3. พันธกิจ (Mission) 

      ผลติบัณฑิต วจิัย บริการวชิาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     To educate people, conduct research, provide academic services to communities and to 

promote and conserve art and cultures  

4.  ภารกิจหลัก (Key result area) 

          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง(ต้องแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการเป็นผู้น าในวิชาชีพ) ที่ตรงกับความต้องการด้านแรงงานของชุมชน สามารถแข่งขัน

และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  

       2. บริการทางวิชาการ อบรมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม อาเซียนและ

นานาชาติอย่างมคีุณภาพ 

       3. อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
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       4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสูก่ารเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน

พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียนและสากล  

5. เสาหลัก (Pillar) 

      ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

Wisdom, Alignment, Social Leadership 

6. วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

      มีความดีงามและปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย  มีความรักใคร่ปรองดอง ให้เกียรติและเคารพ     

ผูอ้าวุโส  

7.  อัตลักษณ์ (Identity) 

      เป็นผู้น ำด้ำนกำรปฏิบัติ ถนัดวิชำกำร สื่อสำรภำษำอังกฤษสู่สำกล พัฒนำคนให้มีคุณธรรม 

 

      เป็นผู้น าด้านการปฏิบัติและถนัดวิชาการ หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้าน

วิชาการ หรือมีทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความเป็นผู้น า และ

ท างานเป็นทีม สามารถน าหลักวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ น ามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ด้วยความช านาญ มคีวามรู ้คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  
 

      สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล หมายถึง บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู้ การ

ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ และการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และการประเมินค่าข้อมูล

อย่างมวีิจารณญาณ 
 

      พัฒนาคนให้มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมี

จิตสาธารณะในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของตนเอง  

8.  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล” 

     เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา มีการอนุรักษ์ ท านุ

บ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดา้นต่าง ๆ  
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     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นหนว่ยงานที่มแีหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

9.   ค่านิยมหลัก (Core Values) 

      S:  Strong Leadership   มีภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง 

      S:  Service     มีใจบริการ 

      R:  Respect    มีความเคารพ ยกย่อง  

      U:  Unity     มีความสามัคคี รวมใจ 

      I:   Integrity    มีความซื่อสัตย์ 

      C:  Creativity    มีความคิดสรา้งสรรค ์

10. นโยบายการพัฒนาวิทยาลัย 

       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์นครปฐม เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อเป็นองค์กรระดับสากล สามารถแข่งขันได้ใน

สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง

และก้าวสู่สากล ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยนานาชาติจึงก าหนดนโยบายการพัฒนา ที่สอดรับกับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

      1) นโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัย 

 มุ่งเน้นพัฒนา และปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โดย

ใช้การบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร เพื่อให้วิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้ง

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผาสุกให้กับบุคลากรทั้งองค์กร 
 

      2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน 

 วิทยาลัยนานาชาติมุ่งสร้างความเครือข่ายที่ดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน  ตลอดจน

เสริมสร้างทักษะการประกอบวิชาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งการ

พัฒนาชุมชน 
 

      3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 พัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ มีความเป็นผู้น าในวิชาชีพ  มีทักษะ 

และมีคุณภาพในระดับสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน

และสากล (คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 

5.5 หรอื TOEFL 500 หรอื TOEIC 600) โดยมีความรูค้วามสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นอย่างด ี
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      4) นโยบายการพัฒนาวทิยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

         มุ่งความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติได้ 

โดยส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถ

น าไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการถ่ายทอดสู่การพัฒนาสังคม 
 

       5) นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

         มุ่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้เตรยีมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมคีวามสุข 
 

       6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม 

         มุ่งสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศลิปวัฒนธรรม ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานที่

ส าคัญที่จะท าให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีความโดดเด่น บัณฑติมคีุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์ที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยต้องการ  
 

       7) นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 

         มุ่งเน้นการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการประกันคุณภาพใหอ้ยู่

ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

11. เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย 

       1) “มีคุณภาพชีวิตดีและมีความผาสุก” พัฒนาให้เป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยที่มี

ประสิทธิภาพสูง มกีารบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) มีการสรรหา รักษาและ

พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน สร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ (ศูนย์ศาลายา) และสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามี

คุณภาพชวีิตที่ดีและมีความผาสุก 

       2) “สามารถพึ่งพาตนเองได้” วิทยาลัยนานาชาติมุ่งบูรณาการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการและการวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและเชิงพาณิชย์ และต่อยอด

องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาศักยภาพของคณะ 

(อาจารย์ บุคลากร ทรัพยากรและทรัพย์สินที่ศูนย์ศาลายา) ให้มีความโดดเด่น เพื่อการบริการทาง

วิชาการตามความต้องการของศิษย์เก่า ชุมชน และสังคม รวมทั้งสร้างและใช้ประโยชน์เครือข่ายในการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การหาลูกค้า และการหารายได้เพิ่มให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 
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       3) “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” วิทยาลัยนานาชาติมุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และพัฒนา

กระบวนการผลิต เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต มีภาวะความเป็นผู้น าทางด้านภาษาอังกฤษและ

วิชาชีพเฉพาะ มคีุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีทักษะเฉพาะตัว มีความพร้อมใน

การประกอบวิชาชีพ และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มสีภาวะการแขง่ขันสูงได้  

       4) “เป็นชุมชนวิชาการ” วิทยาลัยนานาชาติมุ่งพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นชุมชนวิชาการ 

โดยสร้างพร้อมของอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตร และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิต การ

วิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และสามารถแข่งขันได้ทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ อาเซียนและ

นานาชาติ  

12. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

       ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

       ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรา้งองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 

       ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างเครือขา่ยกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

       ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และสง่เสริมการประชาสัมพันธ์ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการเรียนการสอนที่มคีุณภาพสู่มาตรฐานก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
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โครงสร้างวิทยาลัยนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการอ านวยการ  

ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

คณะกรรมการบริหาร 

วิทยาลัยนานาชาติ  

อธิการบดี 
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โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

หัวหน้าฝ่าย  
บริหารงานท่ัวไป 

 

หัวหน้าฝ่าย 
คลังและพสัด ุ

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 

 

หัวหน้าฝ่าย 
บริการการศึกษา 

 

หัวหน้าฝ่าย 
แผนงานและประกันคณุภาพ 

 

หัวหน้าส านักงาน 
 

ประธานหลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

ประธานหลักสตูร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

หัวหน้าสาขาวิชา 
บริหารธรุกิจระหว่างประเทศ 

 

หัวหน้าสาขาวิชา 
ธุรกิจการบิน 

 

หัวหน้าสาขาวิชา 
การจัดการท่องเที่ยว 

 
 
 

หัวหน้าสาขาวิชา 
การโรงแรม 

 
 

ประธานหลักสตูร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

หัวหน้าสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ศึกษา 

 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยันานาชาต ิ
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โครงสร้างส านักงานวทิยาลัยนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
1.2 งานประชาสัมพนัธ ์
1.3 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ/
โสตทัศนูปกรณ์ 

1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
1.5 งานบุคลากร 
1.6 งานมาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ 

 
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

2.1 งานการเงิน งานบัญช ี
งานงบประมาณ 

2.2 งานพัสด ุ

 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานหลักสูตรและการ

สอน 
1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมูล 
1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
1.5 งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

 
2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

2.1 งานวิเทศ 
2.2 งานอาเซียน 

1. ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
1.1 งานวิเคราะห์ 

  นโยบาย/งบประมาณ 
1.2 งานพัฒนาระบบ/ 

  ประเมินผลปฏิบัติ 
   ราชการ 

1.3 งานประกันคุณภาพ 

 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
1.2  งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 งานบริการวิชาการแก่

สังคม 
1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 

1.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 งานกิจการนกัศึกษา 
1.2 งานบริหารและสวัสดิการ 
1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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โครงสร้างหน่วยงานย่อย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะห์ นโยบาย/งบประมาณ 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงนิ  
การรายงานผลการปฏิบัติงาน

การใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าเดือน/ไตรมาส /ปี 

การจัดท างบประมาณรายรับ

งบประมาณประจ าปี 

การจัดท าค าขอตัง้

งบประมาณ-งบประมาณ

แผ่นดิน 

การจัดท าค าขอตัง้

งบประมาณ-เงนินอก

งบประมาณ 

 

การควบคุมติดตามการใชจ้่าย

งบประมาณ 

การโอนเปล่ียนแปลง

งบประมาณ 

การจัดท ารายงานการค านวณ

ต้นทุนต่อหน่วย 

การรายงานผลตามโครงการ 

Agenda ประจ าเดือน  

การรายงานการควบคุม

ภายใน 

การจัดท าแผนบริหารความ

เส่ียง 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 

ป ีและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

การจัดท ารายงานความคุ้มค่า การจัดท าแผนเพ่ิม

ประสทิธิภาพ ประจ าปี

งบประมาณ 

การจัดท าเงินเดือน

ประจ าเดือน  
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งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1. การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบประมาณแผ่นดนิ 

2. การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – เงินนอกงบประมาณ 

3. การจัดท างบประมาณรายรับงบประมาณประจ าปี 

4. การรายงานผลการปฏิบัติงานการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าเดือน/ไตรมาส/ป ี

5. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

6. การควบคุมติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณ 

7. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

8. การจัดท าแผน/บริหารความเสี่ยง 

9. การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

10. การรายงานการควบคุมภายใน 

11. การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน 

12. การจัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

13. การจัดท ารายงานความคุ้มคา่ 

14. การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 

15. การจัดท าเงนิเดือนประจ าเดือน 
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ค าจ ากัดความของระบบงบประมาณ  

 

 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  แผนแสดง

รายละเอียดการปฎิบัติงาน  และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการ

ปฏิบัติงานของวทิยาลัยนานาชาติ ในรอบปีงบประมาณ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัย

นานาชาติ เพื่อด าเนนิตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 

 การจัดสรรงบประมาณ   หมายถึง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ให้

ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน  ทั้งนี้  อาจด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดย

วิธีการอื่นใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อ

ประชาชนและประเทศประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรอืที่ก าหนดขึน้ใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ    หมายถึง  แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาวทิยาลัยนานาชาติ ตามที่ก าหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ของวิทยาลัย ฯ 

แผนงบประมาณ   หมายถึง  แผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบติการ รายจ่ายประจ าปี   

แผนการปฏิบัติงาน    หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนานาชาติ ในรอบ

ปีงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายส าหรับวิทยาลัยนานาชาติ   เพื่อด าเนนิงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

 ผลผลิต  หมายถึง ผลผลิตที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบแผนการปฏิบัติงาน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

 โครงการ   หมายถึง  โครงการที่ที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบแผนการปฏิบัติงาน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

 งบรายจ่าย   หมายถึง  กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย  ที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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การจ าแนกงบรายจ่ายตามหลักจ าแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังน้ี 

 

 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 

รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง

รายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยจากงบรายจา่ยอื่นในลักษณะดังกล่าว 

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายที่

จา่ยในลักษณะค่าตอบแทน คา่ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ 

ค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ง 

 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง หรือเพื่อช่วยเหลือส

นุบสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหนว่ยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการ

ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐองค์การ

มหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศบิติบุคคล   

เอกชนหรอืกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์     เงินอุดหนุนการ

ศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจา่ยนี้ 

 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย

หนึ่ง หรอืรายจ่ายที่ ส านักงบประมาณก าหนดให้ใชจ้า่ยในงบรายจา่ยนี้ เชน่ 

(1) เงินราชการลับ 

(2) เงินคา่ปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือ

ปรับปรุงครุภัณฑท์ี่ดนิหรอืสิ่งก่อสร้าง 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราว 

(5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหนว่ยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 

(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อช าระหนี้เงนิกู้ 

(7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรอืเงินทุนหมุนเวียน 

 การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการ

จัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน

หรอืการโอนเงินตา่งงบรายจ่ายในผลผลติหรอืโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน 

 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

จากส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไปยัง  โดยส่วนราชการอื่นคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
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 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือ

จ านวนเงินของรายการที่ก าหนดไว้ ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลติ หรอืโครงการเดียวกัน 

 งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง จ านวนเงินที่เหลอืจา่ย จากการที่หน่วยงานได้รับการ

จัดสรรงบประมาณได้ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีแล้ว

เสร็จและบรรลุตามวุตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 รายการ สงป. หมายถึง รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม

ระเบียบว่าได้การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
     1.1  วัตถุประสงค์ (วัตถุประสงค์ของการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 

1.1.1 ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและประสิทธิภาพ 
          1.1.2 ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการโอนงบประมาณปรับเปลี่ยนยอดเงิน  
          1.1.3 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

     1.2 ขอบเขต (ระบุข้ันตอนเริ่มต้นและขั้นตอนสิ้นสุดของกระบวนการ) 
 คู่มือการปฏิบัติงานการโอนงบประมาณปรับเปลี่ยนยอดเงิน เป็นการอธิบายรายละเอียด

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและเทคนิคการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและประสิทธิภาพการการโอนงบประมาณปรับเปลี่ยน
ยอดเงิน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่ขั้นตอน
การบันทึกข้อมูลในระบบ ERP การขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของวิทยาลัย ฯ และการขออนุมัติจาก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ) 
 ในการด าเนินงานฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา  เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของงานบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ    ให้ด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างดีมีประสิทธิภาพ     งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนปฏิบัติการซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของวิทยาลัยที่ส าคัญ ได้แก่การจัดท างบประมาณ จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีบันทึกข้อมูลงบประมาณลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ERP ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการประจ าปีและโอนงบประมาณ  ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี โดย
หน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ต้องโอนปรับเปลี่ยนยอดเงินงบประมาณ   ผ่าน
ระบบ ERP แล้วขออนุมัติจากผู้บัญชาสูงสุดในหน่วยงาน และขออนุมัติจากอธิการบดี ซึ่งมีระบบและขั้นตอนที่
ยุ่งยากนัก   

 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการโอนงบประมาณ  ปรับเปลี่ยนยอดเงินของวิทยาลัยนานาชาติ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพงานแผนงานและงบประมาณจึงได้จัดท าขั้นปฏิบัติงานการ
โอนงบประมาณปรับเปลี่ยนยอดเงิน เพ่ือใช้ในวิทยาลัย ฯ  จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและเห็นภาพ
กระบวนการต่างๆ  ได้ชัดเจนขึ้น   และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องโดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
          กระบวนการและข้ันตอนในการโอนงบประมาณในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ERP ของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. จัดท าใบขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ ERP 
 2. การเลือกหมวดรายจ่ายที่โอนงบประมาณเข้า 
 3. การเลือกกองทุน ของระบบ ERP 
 4. การก าหนดจ านวนเงินงบประมาณในการโอน 
 5. ส่งเอกสารเพ่ือขออนุมัติ 
  

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1. จัดท าใบขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ ERP 
     1.1 การจัดท าหนังสือขออนุญาตโอนงบประมาณต่อคณบดี 
                1) ระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการ 
                2) ระบุรหัสกองทุน ชื่อกองทุน 
                3) ระบุรหัสกิจกรรมปฏิบัติการ ชื่อกิจกรรมปฏิบัติการ 
                4) ระบุรหัสหมวดรายจ่าย ชื่อหมวดรายจ่าย ทีจะโอนงบประมาณ 
                5) ระบุรหัสหมวดรายจ่าย ชื่อหมวดรายจ่าย ทีรับโอนงบประมาณ 
     1.2 น าหนังสือท่ีได้รับการอนุญาตจากคณบดีมาให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.2. ขั้นตอนการด าเนินการโอนงบประมาณในระบบ  ERP 
 1.4 เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ERP 
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         1.5 คีย์ User ID และ Password ลงในช่อง แล้วกดปุ่ม Logon เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
  

 
 
1.6 หน้าจอหน้าแรกเมื่อ Logon เพ่ือเข้าสู่ระบบ ERP แล้วคลิกเลือกท่ีระบบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าจอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ERP 

คลิกที่
ระบบงาน 
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1.7 คลิกเลือกท่ีกลุ่มวางแผนและบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 คลิกเลือกท่ีระบบบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

คลิกที่กลุ่มวางแผนและบริหาร
งบประมาณ 

คลิกที่ระบบบริหารงบประมาณ 
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1.9 คลิกเลือกท่ีรายการประจ าวัน 
 

 
 
 
1.10 คลิกเลือกท่ีโอนงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

คลิกที่รายการประจ าวัน 

คลิกที่โอนงบประมาณ 
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1.11 คลิกเลือกท่ีบันทึกโอนงบประมาณ 

 
 
 
1.12 เมื่อคลิกเลือกที่บันทึกโอนงบประมาณแล้วหน้าโปรแกรมส าหรับท าการโอนงบประมาณก็จะ

ปรากฎขึ้นมา 

 
 
 
 
 

คลิกที่บันทึกโอนงบประมาณ 
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1.13 อธิบายปุ่มการด าเนินการต่าง ๆ  

 
เลขที่ใบโอนเงิน = ตัวเลขรหัสจะขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มบันทึก 
ปีบริหารงบประมาณ = ปีงบประมาณที่จะด าเนินการงบ 
วันที่โอนเงิน = วันที่ด าเนินการเพื่อโอนงบประมาณ 
เงื่อนไขการโอนเงิน = แบ่งเป็น 2 รายการ 
           1.โอนจากหมวดรายจ่ายเดิม คือ หมวดรายจ่าย เป็นรายการหมวดรายจ่ายที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณนั้น 
ๆ ตัวอย่าง เช่น  ในปีงบประมาณ 2554 ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้ 
            1.1 เงินเดือนค่าจ้าง 
            1.2 ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
            1.3 ค่าตอบแทนการสอน ป.ตรี 
            1.4 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 
            1.5 ค่าใช้สอย – เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
            1.6 ค่าวัสดุส านักงาน 
            1.7 ค่าวัสดุการศึกษา 
            1.8 ค่าวัสดุอ่ืน ๆ  
            1.9 ค่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
            1.10 ค่าใช้ครุภัณฑ์ส านักงาน 
            1.11 ค่าเงินอุดหนุน 
            1.12 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
          ถ้าต้องการโอนงบประมาณ จากงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ถือว่าเป็นงบประมาณ
หมวดรายจ่ายเดิม ตั้งแต่ล าดับที่ 1.1 - 1.12  (ให้คลิกเลือกโอนจากหมวดรายจ่ายเดิม) 
          ขั้นตอนที่  2.การเลือกหมวดรายจ่ายท่ีโอนงบประมาณเข้า 
            1.1 เงินเดือนค่าจ้าง 
            1.2 ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
            1.3 ค่าตอบแทนการสอน ป.ตรี 
            1.4 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 
            1.5 ค่าใช้สอย – เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
            1.6 ค่าวัสดุส านักงาน 
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            1.7 ค่าวัสดุการศึกษา 
            1.8 ค่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
            1.9 ค่าใช้ครุภัณฑ์ส านักงาน 
            1.10 ค่าเงินอุดหนุน 
            1.11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
          ถ้าต้องการโอนงบประมาณ จากงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ถือว่าเป็นงบประมาณ
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งแต่ล าดับที่ 1.1 - 1.11  ไม่หมวดรายจ่ายค่าวัสดุอื่น ๆ ถือว่าเป็นโอนจากหมวด
รายจ่ายใหม่ (ให้คลิกเลือกโอนจากหมวดรายจ่ายใหม่) 
ปีงบประมาณ = ปีงบประมาณท่ีจะด าเนินการงบ 
โอนจากหน่วยงาน = ให้เลือกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะโอน 
โอนจากกองทุน = คลิกเลือกกองทุนที่จะเลือก 
 1.กองทุนทั่วไป – ภาคพิเศษ 
 2.กองทุนทั่วไป – ภาคปกติ 
 3.กองทุนเพ่ือการศึกษา – ภาคพิเศษ 
 4.กองทุนเพ่ือการศึกษา – ภาคปกติ 
 5.กองทุนกิจการนักศึกษา– ภาคพิเศษ 
 6.กองทุนกิจการนักศึกษา– ภาคปกติ 
 7.กองทุนวิจัย – ภาคพิเศษ 
 8.กองทุนวิจัย – ภาคปกติ 
 9.กองทุนบริการวิชาการ – ภาคพิเศษ 
 10.กองทุนบริการวิชาการ – ภาคปกติ 
 11.กองทุนศิลปวัฒนธรรม – ภาคพิเศษ 
 12.กองทุนศิลปวัฒนธรรม– ภาคปกติ 
 

โอนจากแหล่งเงิน = เลือกแหล่งเงินที่จะเลือก 
 1.แหล่งเงินรายได้ 
 2.แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน 
โอนจากกิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ = เลือกกิจกรรมปฏิบัติการที่มีความประสงค์จะโอนงบประมาณ 
ตัวอย่างเป็นต้นว่า 
 1.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 
 2.กิจกรรมบริหารแผนและงบประมาณ 
 3.กิจกรรมบริการวิชาการ 
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 4.กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 5.กิจกรรมวิจัย 

 
โอนจากหมวดรายจ่าย = เลือกหมวดรายจ่ายที่ต้องการจะโอนงบประมาณ 
ผู้ขอโอน = เลือกรายชื่อของคนที่มีความประสงค์จะโอน 
งบประมาณคงเหลือ = จะแสดงให้เห็นว่า ในหมวดรายจ่ายที่จะโอนนั้น มีเงินอยู่เท่าไร 
เหตุผลการขอโอน = พิมพ์เหตุผลในการขอโอนงบประมาณลงไป 
จ านวนเงินที่ขอโอน = ช่องนี้ไม่ต้องคีย์อะไรลงไป เพราะตัวเลขจะมาแสดงในเมื่อคีย์จ านวนตัวเลขที่ช่อง
ด้านล่างแล้ว 
สถานะใบขอโอน = เอาไว้คอยติดตามว่าตอนนี้สถานะการขออนุมัติอยู่ในขั้นตอนใด 
        1. รออนุมัติ  คือ คณบดียังไม่ได้คลิกอนุมัติ 
        2. อยู่ระหว่างอนุมัติ  คือ คณบดีคลิกอนุมัติแล้ว แต่อธิการบดียังไม่ได้คลิกอนุมัติ 
       3. อนุมัติ  คือ อธิการบดีคลิกอนุมัติแล้ว 
       4. ยกเลิก  คือ เลขท่ีเอกสารใบนี้ถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว 
       เหตุผลอนุมัต/ิส่งคืน = กรณีท่ีคณบดี/อธิการบดีให้ความเห็นในการอนุมัติ หรือ ส่งคืน 

           2.11 อธิบายปุ่มการด าเนินการต่าง ๆ  

 
               ชื่อหน่วยงาน, ชื่อกองทุน, ชื่อกิจกรรมของหน่วยงานปฏิบัติการ,ชื่อแหล่งเงิน, ชื่อหมวด

รายจ่าย  = จะข้ึนมาโอนอัตโนมัติเมื่อด าเนินการข้อความข้างต้นส าเร็จแล้ว 
           2.11 อธิบายปุ่มการด าเนินการต่าง ๆ 

 
 หน่วยงาน = คลิกเลือกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะโอน 

            กองทุน = คลิกเลือกกองทุนที่มีความประสงค์จะโอน 
            แหล่งเงิน = คลิกเลือกแหล่งเงินที่มีความประสงค์จะโอน 
            กิจกรรมของหน่วยงานปฏิบัติการ = คลิกเลือกกิจกรรมที่มีความประสงค์จะโอน 
            หมวดรายจ่าย = คลิกเลือกหมวดรายจ่ายที่มีความประสงค์จะโอน 
            จ านวนเงินที่รับโอน = คีย์จ านวนเงินที่ต้องโอน 
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จ านวนเงินงบประมาณเดิม = ช่องนี้จะแสดงยอดจ านวนเงินเดิมที่คงเหลือ 
 
     ชั้นตอนที่ 3 การเลือกกองทุน ของระบบ ERP 

 

3.1 ขั้นตอนในการบันทึกการโอนงบประมาณผ่านระบบ ERP 

 
 
 
3.1 คลิกเลือกโอนจากกองทุน 
 

 
 

1.ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเลือกหน่วยงาน 

2.คลิกเลือกหน่วยงาน 

3.คลิกปุ่ม ok 

1.ดับเบิ้ลคลิกท่ีช่องว่างโอนจากกองทุน 

2.คลิกเลือกช่ือกองทุน 

3.คลิก Ok เพื่อ เลือกกองทุน 



 

25 | P a g e  
 

 
3.2 คลิกเลือกโอนจากแหล่งเงิน 

 
 
 
 
 
3.3 คลิกเลือกโอนจากแหล่งเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดับเบิ้ลคลิกท่ีช่องว่างเลือกแหล่งเงิน 

2.คลิกเลือกกิจกรรม 

1.ดับเบิ้ลคลิกท่ีช่องว่างเลือกกิจกรรม 

3.คลิก OK เพื่อเลือกกิจกรรม 
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3.4 คลิกเลือกโอนจากหมวดรายจ่าย 

 
 
3.5 คลิกเลือกโอนจากหมวดรายจ่าย 

 
 

1.คลิกท่ีช่องว่างเพื่อเลือก 

2.คลิกหมวดรายจ่าย 

3.คลิกปุ่ม OK 
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3.6 คลิกเลือกรายชื่อของบุคคลที่โอนงบประมาณ 

 
 
3.7 คลิกเลือกรายชื่อของบุคคลที่โอนงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ดับเบิ้ลคลิกท่ีช่องว่างเพื่อเลือก 

ใส่เหตุผลในการด าเนินงาน 
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3.8 พิมพ์จ านวนเงินที่จะต้องโอน 

 
 
 
4. การก าหนดจ านวนเงินงบประมาณในการโอนเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 

พิมพ์จ านวนเงินท่ีจะต้องโอน 

เลือก
หน่วยงาน 

เลือกกองทุน เลือกกิจกรรม เลือกหมวด
รายจ่าย 

พิมพ์จ านวนเงิน แสดงจ านวนเงินเดิม 

พิมพ์จ านวนเงิน 
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4.1 คลิกเลือกหน่วยงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือก
หน่วยงาน 

เลือกกองทุน เลือกกิจกรรม เลือกหมวด
รายจ่าย 

พิมพ์จ านวนเงิน แสดงจ านวนเงินเดิม 

1.ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องว่าง 

2.คลิกทีห่น่วยงาน 

3.คลิกทีปุ่่ม OK 
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4.2 คลิกเลือกกองทุน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือก
หน่วยงาน 

เลือกกองทุน เลือกกิจกรรม เลือกหมวด
รายจ่าย 

พิมพ์จ านวนเงิน แสดงจ านวนเงินเดิม 

1.ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องว่าง 

2.คลิกเลือกช่ือกองทุน 

3.คลิกทีปุ่่ม OK 
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4.3 คลิกเลือกกิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือก
หน่วยงาน 

เลือกกองทุน เลือกกิจกรรม เลือกหมวด
รายจ่าย 

พิมพ์จ านวนเงิน แสดงจ านวนเงินเดิม 

1.ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องว่าง 

2.คลิกเลือกกิจกรรม 
3.คลิกทีปุ่่ม OK 
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4.4 คลิกเลือกหมวดรายจ่าย 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือก
หน่วยงาน 

เลือกกองทุน เลือกกิจกรรม เลือกหมวด
รายจ่าย 

พิมพ์จ านวนเงิน แสดงจ านวนเงินเดิม 

1.ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องว่าง 

2.คลิกเลือกหมวดรายจ่าย 
3.คลิกทีปุ่่ม OK 
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4.5 พิมพ์จ านวนเงิน 
 

 
 

 
 

4.6 ท าการบันทึก/พิมพ์เอกสารออกมาเพ่ือให้มีส่วนเกี่ยวข้องลงนาม 

 
 
 
 
 

เลือก
หน่วยงาน 

เลือกกองทุน เลือกกิจกรรม เลือกหมวด
รายจ่าย 

พิมพ์จ านวนเงิน แสดงจ านวนเงินเดิม 

พิมพ์จ านวนเงิน 

1.บันทึกเอกสาร 

2.พิมพ์เอกสาร 



 

34 | P a g e  
 

4.7 พิมพ์เอกสารออกมาเพ่ือให้มีส่วนเกี่ยวข้องลงนาม  

 
 
4.8 พิมพ์เอกสารออกมาเพ่ือให้มีส่วนเกี่ยวข้องลงนาม (ตัวอย่าง) 
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ขั้นตอนที่ 5 ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติ 

5.1 ส่งเอกสารในระบบเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี โดยผ่านคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ฯ  

 
 

5.2 คณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ  
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แผนผัง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่ม 

บันทึกข้อความขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง 

 

ใบขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบ ERP 

คณบดี 

คณะ
กรรมการฯ 

อธิการบดี 
อนุมัติ 

สิ้นสุด 

ถูกต้อง 
ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. ประมาณการใชง้บประมาณผดิพลาด 1. ควรมีการส ารวจการใชง้บประมาณ และจัดสรร

ให้เพียงพอ ต่อการตอ้งการ 

2. มีความตอ้งการใช้งบประมาณกลางปี 2. ให้เหตุผล ที่เพียงพอต่อคณะกรรมการโอน

เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย  

3. คณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงไม่อนุมัติ 3. แจ้ง คณบดี เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ ถึง

ความจ าเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


