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บุคลากรสายสนับสนุน

คำนำ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การได้มาซึ่ง
ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อบุคคลที่เหมาะสม ณเวลาที่ถูกต้องและช่วยให้
บุคคลได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศร่วมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งมั่นที่ปรับปรุง
การดาเนินการขององค์การ และการได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องนั้นต้องมีการนาจัดการ
อย่างเป็นระบบพร้อมนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินงาน โดยมีหลักการที่
สาคัญในการในการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้มี
สภาพกลายเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) ทั้งนี้ยังหมายรวบ
ถึ ง ความรู้ ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ เจตคติ ใ นงานประสบการณ์ ก ารท า งานและ
พฤติ ก รรมการท างานของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งเดี ย วกั น หรื อ คนละ
เรื่อ ง แล้ วประชุ มหรื อสั มมนาแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้จ ากกันและกัน แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ เ มื่ อ รวบรวมแล้ ว ก็ มี ก ารน าความรู้ ที่ ไ ด้ ม าสั ง เคราะห์ วิ เ คราะห์
(Analysis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่อสร้างเป็นองค์ ความรู้ใหม่ยอมรับข้อดีและจุดที่
เป็นปัญหาของกันและกันมีการจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวลอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่
การยอมรับในกฎกติกาขององค์กรที่ทุกคนยอมรับแล้วนามาเผยแพร่ความรู้เพื่อให้
เกิ ด การต่ อ ยอดความรู้ ห รื อ สร้ างประโยชน์ จ ากความรู้ แ ละน าไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร

การจัดการความรู้
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ดัง นั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึง ได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้ใ นการปฏิ บั ติข องบุค ลากรสายสนั บ สนุน ในหัว ข้ อ “การให้ บ ริ การด้ า น
โครงการพัฒนานักศึกษาสาหรับบุคลากรสายวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย
ใช้รูปแบบการจัดการความรู้จากการถอดบทเรียน ขั้นตอนกระบวนการทางานของ
บุคลากรสายสนั บสนุน ซึ่ง องค์ค วามรู้ ดังกล่า วสามารถส่ ง เสริม ให้ บุค ลากรสาย
สนั บ สนุ น สามารถปฏิบั ติ ง านด้ า นการบริก ารให้ กั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ที่ จ ะ
สามารถมารับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณบุคลากรสายสนับ สนุนทุ กท่านที่ ไ ด้สละเวลามาร่วมกันถอด
บทเรียน และแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้เหล่านี้
จะเป็ น ประโยชน์แ ละเป็ นแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บัติ ง านเพื่อ องค์ ก รต่ อ ไปใน
อนาคต
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กระบวนการจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้(KM Process)
จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้กาหนดกระบวนการจัดการความรู้ ออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกาหนดความรู้ (Knowledge Identification)เป็นสิ่งแรกที่เราต้อง
ร่วมกันตั้งคาถามว่าอะไรคือความรู้ที่สาคัญและจาเป็นกับองค์การความรู้ที่ต้องการใช้
ในการดาเนินกิจกรรมหรือการประกอบการจะทาให้สามารถกาหนดความรู้ที่จาเป็นต้อง
จั ดหาสร้ างขึ้ น มาใช้ ใ นองค์ ก ารขั้ น ตอนก็ คื อ การน าเอาความมุ่ ง หมาย (Purpose)
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective)
นโยบาย (Policy) ขององค์การเป็นตัวตั้ง ใช้ในการกาหนดความรู้ที่ต้องการใช้ โดย
องค์ก ารต้ องมี การออกแบบกลไกที่ต้ องการเกี่ยวกับความรู้นั้น ทั้ง จากภายในและ
ภายนอกองค์การซึ่งความรู้ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้บุ คลากรสามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้
ในที่นี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการกาหนดความรู้ เป็น 2
ประเด็นหลักที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาคณะฯ คือ ความรู้ด้านการเรียนการสอนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการและความรู้ด้านการวิจัย (แรงจูงใจในการทางานวิจัย)
2) การสร้ า งและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creationand
Acquisition) การสร้างความรู้นั้นโดยพื้นฐานแล้ว ความรู้นั้นถูกสร้างมาจากภายใน
จิ ต ใจของมนุ ษ ย์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรม หรื อ เป็ น ความรู้ แ บบซ่ อ นเร้ น ( Tacit
การจัดการความรู้
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Knowledge) และมี ก ารถ่ า ยทอดออกมาในรู ป ของความรู้ แ บบชั ด แจ้ ง (Explicit
Knowledge) ซึ่ ง การสร้ า งความรู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรู้ ที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น ใหม่
(Generative)และเกี่ยวข้องกับแรงผลักดัน การหยั่งรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่ง
ที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลและองค์การ ทั้งนี้การสร้างความรู้ในการจัดการความรู้ครั้งนี้
มุ่ง เน้นที่ความรู้แบบซ่อนเร้นมากกว่าความรู้แบบชัดแจ้ง และมีการตีความบนพื้น
ฐานความรู้ส่วนบุคคลผ่านไปยังความรู้ขององค์การ ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ
นอกจากนี้การสร้างความรู้ใหม่นั้นควรอยู่ภายในหน่วยงานหรือคนใน
องค์การ ซึ่งหมายความว่าทุก ๆ คนสามารถเป็นผู้สร้างความรู้ได้ โดยรูปแบบต่างๆ
ในการสร้างความรู้ มีดังนี้
(1) บุคคลให้ความรู้ที่ตนมีอยู่กับผู้อื่น เช่น การถ่ายทอดความรู้
จากการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
(2) การนาความรู้ที่องค์การมีอยู่ผนวกเข้ากับความรู้ ของแต่ละ
บุคคล เพื่อให้เกิดความเป็นความรู้ใหม่และแบ่งปันกันทั่วทั้งองค์การ
(3) ความรู้ที่ ได้จากการรวมและสัง เคราะห์ ความรู้ที่ มีอยู่เข้ า
ด้วยกัน รูปแบบนี้อาจจากัดอยู่ที่ความรู้ที่มีอยู่แล้ว
(4) ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นการภายใน โดยสมาชิกองค์การค้นพบ
แนวทางได้เอง และมีกิจกรรมมากมายที่องค์การสามารถดาเนินการเพื่อสร้างความรู้
(5) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(6) การแก้ไขอย่างเป็นระบบ
(7) การทดลอง ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูง ใจและโอกาสสาหรับ
การเรียนรู้
(8) การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
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สาหรับการสร้ างความรู้ทั้ง 2 ด้านที่กาหนดขึ้นนั้นเป็นการผสมผสานการ
สร้างความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนาความรู้ที่องค์การมีอยู่ผนวกเข้ากับความรู้
ของแต่ ละบุ ค คล การเรี ย นรู้ โ ดยการปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะบุ ค คล และการเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ในอดีต เป็นต้น ซึ่งการสร้างความรู้ที่ศึกษาเป็นการเน้นสร้างความรู้ของ
คนในองค์การเป็นสาคัญ
การแสวงหาความรู้ เป็ น ความสามารถในการเรี ยนรู้ ข องคนส่ ว นใหญ่ ใ น
องค์การ ซึ่งองค์ประกอบที่จะสนับสนุนการแสวงหาความรู้ได้แก่เครื่องมือที่ช่วยในการ
รวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี ค วามสามารถในการกรองข้ อ มู ล เช่ น การใช้ แ บบสอบถาม
การสัมภาษณ์ เป็นต้น ในการดาเนินงานครั้ง นี้ เน้นการแสวงหาความรู้จากภายใน
เป็นความสามารถในการเรียนรู้จากทุกส่วนภายในองค์การ ซึ่งความรู้ในลักษณะที่เกิด
จากการเรียนรู้จากประสบการณ์การดาเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์การ ทั้งในส่วนตัว
บุคคลหรือในภาพรวมขององค์การ
3) การประมวลความรู้ เป็ นหมวดหมู่ (Knowledge Codification) โดย
วัตถุประสงค์ของการประมวลความรู้ คือ การจัดความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงได้ และนาไปประยุกต์ใช้อย่างสะดวก ซึ่งนักวิชาการบางท่านจะเรียกขั้นตอนนี้
ว่าเป็นการลงรหัส (Codify) ความรู้เพื่อนาไปเก็บและนามาใช้ใหม่ได้ในภายหลัง โดย
หลักการในการประมวลความรู้ที่สาคัญมี 3 ประการ คือ
(1) กาหนดขอบเขตและเนื้อหาของความรู้ที่ต้องการประมวล
(2) ก าหนดแหล่ง ที่ม าของความรู้ ดัง กล่ าว รวมทั้ง ระบุก ลไกและสื่ อ
สาหรับรวบรวมความรู้ เวลา และความถี่ในการประมวลและปรับปรุงให้ทันสมัย
(3) ระบุวิธีและเครื่องมือในการเข้าถึงและดึงความรู้ที่ได้ประมวล
สาหรับการประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่นั้นอยู่ในขั้นตอนของการสรุปผล
ข้อ มู ล หรื อ การถอดองค์ ค วามรู้ บทเรี ย นจากการเรีย นรู้ และประสบการณ์ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญ ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนและแรงจูงใจในการทางานวิจัย ผ่านวิธีการ
การจัดการความรู้
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เรียนรู้ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสนทนา การประชุมกลุ่ม หลังจากนั้นมีการนาองค์
ความรู้ที่ได้มาสรุปในลักษณะของผังความคิด (Mind map) หรือแผนผังกระบวนการ
4)การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) คือการส่ง ผ่านความรู้
ระหว่างบุคคลหรือองค์การ และผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยกระบวนการหรือกิจกรรมที่เป็นทางการเน้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้แบบชัดแจ้ง เนื่องจากความรู้แบบชัดแจ้งสามารถแลกเปลี่ยนแบบตรงไปตรงมา
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดทาเอกสารฐานความรู้การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จะช่วยให้เข้าถึง ความรู้ไ ด้ ง่ายและรวดเร็วขึ้น ในขณะที่
กระบวนการที่ไม่เป็นทางการเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบซ่อนเร้น ทั้งนี้ลักษณะ
การแลกเปลี่ยนความรู้แบบซ่อนเร้นเป็นการส่งผ่านความรู้แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม
(Socialization) อาจก ระ ท าไ ด้ ห ลายรู ปแบบไ ด้ แ ก่ ชุ ม ชนแห่ ง ก าร เรี ยน รู้
(Community of Practice: CoP) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) และการ
เรียนรู้ (Learning)โดยวิธีการเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การมีการ
แลกเปลี่ยนทักษะและการเรียนรู้ใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน
อย่างไรก็ตามไม่ว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดผ่านกระบวนการที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ สิ่งที่สาคัญคือการส่งผ่านหรือถ่ายทอดความรู้ขึ้นรู้กับความเต็มใจ
ของผู้ให้และผู้รับข้อมูลซึ่งวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ประกอบด้ วย โครงสร้า งและการจั ด การองค์ก าร สภาพแวดล้ อ ม
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ และเทคโนโลยีเป็นต้น
ส าหรั บ การแลกเปลี่ ย นความรู้ นั้ น ได้ มี ก ารด าเนิ น งานหลั ง จากที่ มี ก าร
ประมวลผลหรือสรุปความรู้ในเบื้องต้น โดยได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ
การแลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึ ง การสกัดความรู้ถอดองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด
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5) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage) เป็นการนาเอาความรู้ที่ไ ด้
จากสร้างและพัฒนามากาหนดสิ่งสาคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ โดยต้องพิจารณาถึง
วิธีการในการเก็บรักษาและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการขององค์การ โดย
ต้องเก็บรักษาสิ่งที่องค์การเรียกว่าเป็นความรู้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้ อมูลสารสนเทศ
ตลอดจนผลสะท้อนกลับ การวิจัยและการทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค
เช่น การบันทึกเป็นฐานข้อมูล (Database) หรือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางมนุษย์ด้วย เช่น การสร้างและการจดจาของปัจเจก
บุคคล เป็นต้น ทั้งนี้การเก็บสะสมความรู้ องค์การควรคานึงถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ ด้าน
โครงสร้ างและการจั ดเก็บความรู้ ควรเป็ นระบบที่ สามารถค้ นหาและส่ งมอบได้อย่ าง
ถูกต้องและรวดเร็ว มีการจัดจาแนกรายการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
สาหรับการจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการศึกษาในที่นี้เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) การน าความรู้ไ ปใช้ (Knowledge Utilization) การนาความรู้ ไ ปใช้
หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ น าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการถอดความรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานของตนอย่างต่อเนื่องในองค์กร โดยสามารถประยุกต์ (Apply) และบูรณา
การ (Integrated) ความรู้ ทฤษฏี ประสบการณ์เดิมมาพัฒนาเป็นแนวคิด เทคนิค
และวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูง ขึ้ น เช่น การน าเทคนิค การสอนแบบจิต ปัญ ญาของครู ท่า นหนึ่ง ที่ ไ ด้ รับ รางวั ล
ในการนาความรู้ไปใช้ในช่วงแรกสามารถนาแนวทางดังกล่าวไปใช้ไ ด้กับนักเรียนใน
โรงเรียน แต่ในขณะที่ใช้วิธีดังกล่าว อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับความสนใจของ
ผู้เรียน ปัญหาดังกล่าวผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง
รวมถึงการเพิ่มเติมเทคนิควิธีสอนใหม่เข้าไปเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้
ในการนาความรู้ไปใช้มีเป้าหมายสาคัญ คือ องค์ความรู้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
คน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. การกาหนดความรู้ (Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่
(Knowledge Codification)

4. การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

5. การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage)

6. การนาความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization)
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การให้บริการด้านโครงการพัฒนานักศึกษาสาหรับ
บุคลากรสายวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการด้านโครงการพัฒนานักศึกษาสาหรับบุคลากรสายวิชาการหรือ
บุคลากรสายสอนที่อยู่ในสังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ โดยในแต่ละปี
การศึกษา บุคลากรสายสอน (คณาจารย์) มีหน้าที่ในการดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนานักศึกษาระดับหลักสูตร ซึ่งจากสภาพปัญหาในอดีตพบว่า บุคลากรสายสอน
ส่วนใหญ่ต้องการคาแนะนา เกี่ยวกับการดาเนิน งานโครงการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่
การขออนุมัติโครงการ การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ตลอดจนการส่ง เอกสาร
เบิกจ่าย ส่งผลให้การดาเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาแต่ละปี มีการบริหารจัดการ
ที่ล่าช้า จากปัญหาดังกล่าว บุคลากรสายสนับสนุนเล็ง เห็นว่าการให้บริการในด้าน
โครงการพัฒนานักศึกษานั้น ควรมีการจัดทาการจัดการความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านโครงการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การจัดการความรู้เรื่อง “การ
ให้บริการด้านโครงการพัฒนานักศึกษาสาหรับบุคลากรสายวิชาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ” เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
สามารถอานวยความสะดวกให้กับบุคลากรสายวิชาการ ได้มีการดาเนินงานโครงการ
พัฒนานักศึกษาได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
โดยการให้บริการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สาคัญดังนี้

การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขั้นตอนที่ 1
การส่งเอกสารโครงการ
1. บุคลากรสายวิชาการที่มีการดาเนินงานตามโครงการพัฒนานักศึกษา มีการ
จัดทาเอกสารโครงการตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กาหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้
ทางเว๊ปไซด์ ของหน่วยงาน คือ http://www.human.nrru.ac.th/ และไปที่
“บริการข้อมูล” รายละเอียดดังภาพที่ 1 - 3

ภาพที่ 1 การเข้าสู่หน้าเว๊บไซด์ของหน่วยงาน

ภาพที่ 2 การเข้าถึงการดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
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ภาพที่ 3 การเลือกเอกสารที่ต้องดาเนินการ
ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีการพิจารณาในโครงการพัฒนานักศึกษา
โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. เอกสารรายละเอียดของโครงการพัฒนานักศึกษา
2. บันทึกข้อความขอออกคาสั่งไปราชการประกอบด้วย ชื่อบุคลากรสาย
วิชาการที่เข้าร่วมโครงการ วัน เวลาและสถานที่ที่ดาเนินงานโครงการ
3. หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีที่มีการเชิญวิทยากรภายนอกบรรยาย)
4. แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานที่ (กรณีจัด
โครงการนอกสถาบัน)
5. แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานที่ (กรณีจัดโครงการ
นอกสถาบัน)
การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. คณาจารย์นาเอกสารโครงการทั้งหมด ส่งที่ตะกร้าส่งเอกสารพร้อมเซ็นชื่อส่งลงใน
สมุดรับ-ส่งโครงการ

ภาพที่ 4 ตะกร้าส่งเอกสาร และสมุดรับ – ส่งโครงการ
3. คุณอั ญชลี แต่ งเมื อง (ผู้ป ฏิบัติ งานบริห าร) ทาการคัดแยกเอกสารโครงการที่
คณาจารย์ส่งมา โดยทาการคัดแยกเอกสารออกเป็นหมวดหมู่ และนาเอกสารโครงการ
พัฒนานักศึกษาแยกออกจากเอกสารอื่นๆ

คุณอัญชลี แต่งเมือง
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4. คุณอัญชลี แต่งเมือง นาเอกสารโครงการพัฒนานักศึกษาลงระบบ E-document
เพื่อออกเลขในระบบ แล้วนาส่งไปยัง คุณจุติมา เติมสิริทิพรัตน์ (รักษาการหัวหน้า
สานักงานคณบดี ) ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ชื่อโครงการ,
หลักการและเหตุผลผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ ตลอดจนความถูกต้องของ
ตัวอักษรต่างๆ

คุณจุติมา เติมสิริทิพรัตน์
5. เมื่อ คุณจุติมา เติมสิริทิพรัตน์ ตรวจเอกสารแล้ว พบว่ามีการเขียนโครงการที่ยัง
ไม่ถูกต้องจะมีการประสานกับคณาจารย์เพื่อนาไปปรับแก้ แต่ถ้าเอกสารโครงการมี
ความถูกต้องครบถ้วนแล้วจะดาเนินการเสนอต่อผู้บริหาร เช่น รองคณบดี และคณบดี
ตามลาดับ
6. โครงการพัฒนานักศึกษาได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว คุณอัญชลี แต่งเมือ ง
จะทาการแจ้งให้คณาจารย์มารับเอกสารโครงการพัฒนานักศึกษา

การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณธริดา กาไรเงิน
7. ในกรณี ที่ โ ครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษานั้ น จะต้ อ งท าค าสั่ ง ไปราชการหนั ง สื อ เชิ ญ
วิ ท ยากรและ หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตพานั ก ศึ ก ษาออกนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ต้ น
คุณอัญชลี แต่งเมือง จะนาเอกสารโครงการส่งให้คุณธริดา กาไรเงิน จัดทาเอกสาร
ดังกล่าว เมื่อจัดทาเสร็จแล้ว ส่งให้คุณจุติมา เติมสิริทิพรัตน์ ตรวจสอบความถูกต้อง
8. คุณ จุติมา เติ มสิริทิพ รัตน์ นาเอกสารทั้ ง หมดข้างต้ น เสนอต่อผู้ บริหารอนุมั ติ
เมื่อผู้บริหารอนุมัติเอกสารทั้งหมด คุณอัญชลี แต่งเมือง จะทาการแจ้งบุคลากรสาย
วิชาการ มารับเอกสารที่สานักงานคณบดี
9. เมื่อคุณธริดา กาไรเงิน จัดทาคาสั่งไปราชการเสร็จสิ้นแล้วจะนาคาสั่งไปราชการ
นั้นส่งให้ คุณทิพสุธา ชันษา เพื่อประทับตราไปราชการในใบเซ็นชื่ออาจารย์

คุณทิพสุธา ชันษา
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10. เมื่อบุคลากรสายวิชาการรับเอกสารโครงการพัฒนานักศึกษาทั้งหมด ให้สาเนา
เอกสารที่ประกอบไปด้วย
1. เอกสารโครงการพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
2. คาสั่งไปราชการ
3. หนังสือเชิญวิทยากร
4. หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
5. แบบฟอร์มของใช้รถของมหาวิทยาลัย (ส่งที่ฝ่ายยานพาหนะ)
เพื่อแนบไปกับแบบฟอร์มการขอยืมเงินทดรองจ่าย (โดยผู้ที่ขอยืมเงินต้องไม่
ติดเงินยืมจากทางมหาวิทยาลัย และบุคลากรสายวิชาการที่ไม่ใช่ข้าราชการสามารถ
ยืมเงินทดรองจ่าย ได้ไม่เกินคนละ 50,000 บาท)
11. คุณอัญชลี แต่งเมือง จะดาเนินการส่งเอกสารและหลักฐานการขอยืมเงินทดรอง
จ่ายทั้งหมด ให้กับ คุณนันทภัค บุระยัง และ คุณฐานิญา ทักษิณ

คุณนันทภัค บุระยัง

คุณฐานิญา ทักษิณ
การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12. คุณนันทภัค บุระยัง และคุณฐานิญา ทักษิณ มีหน้าที่ในการทาเรื่องยืมเงินใน
ระบบ MIS และแจ้ง คณาจารย์ มาเซ็ นเอกสารยื มเงิน (คณาจารย์ต้องส่ง เอกสาร
หลั ก ฐานการยื ม เงิ น ก่ อ นการด าเนิ น โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา 5 วั น ท าการ)
เมื่อเอกสารครบถ้วนทั้ง 2 ท่านจะทาส่งที่สานักงานกองคลัง เพื่อดาเนินการพร้อมแจ้ง
กาหนดการที่รับเงิน โดยการโอนเข้าบัญชีของผู้ยืมเงิน (ก่อนจัดโครงการ 3 วันทาการ)
13. คณาจารย์สามารถดาเนินงานตามโครงการพัฒนานักศึกษาตามที่กาหนด

คุณคเณศพงษ์ อิทธิบัญชร
14. หากโครงการมีการของใช้ห้องเพื่อจัดกิจกรรม และขอให้บันทึกภาพระหว่างจัด
กิจกรรม อาจารย์ผู้ใช้เขียนแบบฟอร์มของใช้ห้อง แล้วนาส่งมาที่ คุณคเณศพงศ์
15. หลัง จากคุณคเณศพงศ์ บันทึกภาพการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจะส่ง ภาพ
กิจกรรมให้คุณนิดาเพื่อประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์คณะ
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คุณนิดา เจริญทนัง
16. คุณวรฉัตร แก้วกูร มีหน้าที่ให้คาปรึกษา การวางแผนกระบวนการทางานให้แก่
นักศึกษาสโมสร ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

คุณวรฉัตร แก้วกูร
17. คุณปัญญา สุวัธนา ดูแลให้บริการในการขอใช้สถานที่ภายในอาคาร 36 รวมถึง
ดูแลระบบสาธารนูปโภค การเช็คห้อง สถานที่ ให้พร้อมใช้ในกิจกรรมที่จัด
การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณปัญญา สุวัธนา
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ขั้นตอนที่ 2
การส่งเอกสารเบิกจ่าย (การจัดการเงินยืม)
หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงานตามโครงการพัฒนานักศึกษาที่แต่ละหลักสูตรจัด
ขึ้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเข้ามาติดต่อสานักงานคณบดี เพื่อส่งเอกสาร
การเบิกจ่าย (ภายในระยะเวลา 15 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณาจารย์ส่งเอกสารหลักฐานที่ต้องส่งทาเรื่องเบิกจ่ายให้ คุณนันทภัค
และคุณฐานิญาตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
2. คุณ นั นทภัค และคุณ ฐานิ ญ า จะด าเนิ น การส่ง เอกสารหลั กฐานการ
เบิกจ่าย ที่ ตรวจสอบเสร็จแล้วคืนให้คณาจารย์ หากพบเอกสารไม่ถูกต้องแนะนาให้
คณาจารย์แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายของการเงิน- พัสดุ
3. คณาจารย์นาเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ส่ง เบิกจ่ายการเงิน -พัสดุ
ส่งที่คุณอัญชลี พร้อมทั้งเขียนลงในสมุด รับ-ส่งเอกสาร
4. คุณอัญชลี จะดาเนินงานการส่งหลักฐานการส่ง เบิกจ่าย กลับไปให้ คุณ
นันทภัคและคุณฐานิญาเพื่อทาเรื่องเบิกจ่ายของการเงิน-พัสดุ ในระบบ MIS
5. คุณนันทภัค และคุณฐานิญา นาเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แล้วนาส่ง
ให้คณ
ุ จุติมา เพื่อตัดยอดเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและเซ็นเอกสาร
6. คุณจุติมาส่งเอกสารให้รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เซ็นเอกสาร
แล้วนาส่งให้คณบดี เซ็นเอกสารให้อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
7. คุณนันทภัค และคุณฐานิญาลงเล่มเพื่อนาเรื่องส่ง ที่การเงิน โดย แบ่ง
ออกเป็นงบแผ่นดิน,งบ บ.กศ และงบ กศ.ปช
8. การเงินส่งเรื่องคืนกลับมาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. นาเอกสารที่การเงินส่งกลับมาที่คณะฯ เสนอต่อคณบดีเซ็นอนุมัติ
10. คุณนันทภัคและคุณฐานิญา ลงเล่มเพื่อนาเรื่องส่งที่การเงิน รอบที่ 2
โดย แบ่งออกเป็น งบแผ่นดิน,งบ บ.กศ และงบ กศ.ปช

การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารที่ใช้ประกอบการส่งเบิกจ่ายการเงิน
1.ส่งเบิกค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศของมหาวิทยาลัย มี
รายการ ดังนี้
1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตส่งหลักฐานเบิกจ่าย (มส.รภ.3)
1.2 โครงการ
1.3 กาหนดการ
1.4 คาสั่งไปราชการ
1.5 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (ถ้ามี)
1.6 หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
1.7 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
1.8 หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม (ถ้ามี)
1.9 หนังสือเชิญวิทยากรบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
1.10 คาสั่งแต่งตั้งวิทยากร บุคคลภายใน (ถ้ามี)
1.11 ใบขอใช้รถบัสปรับอากาศ/ใบขอใช้รถยนต์
1.12 ใบเสร็จรับเงินที่มหาวิทยาลัยออกให้
1.13 ใบเสร็จค่าน้ามันรถ
1.14 .ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.15 ใบเสร็จค่าทางด่วน (ถ้ามี)
อัตราการเช่าเหมารถมหาวิทยาลัย
1. รถบัสปรับอากาศ 10,000 บาท/วัน/คัน
2. รถบัสปรับอากาศ 2,000 บาท/วัน/คัน
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หมายเหตุ
1. ผู้เช่ารถต้องเติมน้ามันให้เต็มถังก่อนส่งรถคืนมหาวิทยาลัย
2. ผู้เช่ารถต้องจ่ายค่าล้างรถให้แก่มหาวิทยาลัยตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2.ส่งเบิกค่าตอบแทนวิทยากร มีรายการ ดังนี้
2.1 บันทึกข้อความขออนุญาตส่งหลักฐานเบิกจ่าย (มส.รภ.3)
2.2 โครงการ
2.3 กาหนดการ
2.4 คาสั่งไปราชการ
2.5 หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีบุคคลภายนอก)
2.6 คาสั่งแต่งตั้งวิทยากร (กรณีบุคคลภายใน)
2.7 ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
2.8 สาเนาบัตรประชาชนของวิทยากร
3.ส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีรายการ ดังนี้
3.1 บันทึกข้อความขออนุญาตส่งหลักฐานเบิกจ่าย (มส.รภ.3)
3.2 โครงการ
3.3 กาหนดการ
3.4 คาสั่งไปราชการ
3.5 หนังสือต้นเรื่องจากหน่วยงานที่จะเดินทางไป (ถ้ามี)
3.6 ใบเสร็จค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)
3.7 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (ถ้ามี)
3.8 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.9 ใบเซ็นรับเบี้ยเลี้ยง (กรณีไปราชการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
3.10 ใบรายงานการเดินทาง (กรณีขึ้นรถโดยสารประจาทางในการไปราชการ)
อัตราการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
1. กรณีไปราชการ ที่มีการลงทะเบียน หากไม่มีการเลี้ยงอาหาร สามารถเบิกค่า
เบี้ยเลี้ยงได้วันละ 240 บาท/วัน/คน
2. กรณีไปราชการที่มีการลงทะเบียน หากมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน สามารถเบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้วันละ 160 บาท/วัน/คน
3. กรณีไปราชการที่มีการลงทะเบียน หากมีการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหาร
เย็น สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้วันละ 80 บาท/วัน/คน
หมายเหตุ
กรณีการจองที่พักผ่าน Agoda ผู้เข้าพักจะต้องเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
เพื่อรับรองตนเองและเป็นการให้เหตุผลว่าทาไมต้องจองที่พักผ่าน Agoda
4. ส่งเบิกค่าตอบแทนเงินรางวัลการประกวด/แข่งขัน ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
4.1 บันทึกข้อความขออนุญาตส่งหลักฐานเบิกจ่าย (มส.รภ.3)
4.2 โครงการ
4.3 กาหนดการ
4.4 คาสั่งไปราชการ
4.5 เกณฑ์การประกวดแข่งขัน
4.6 ใบประกาศรับสมัคร (ถ้ามี)
4.7 หนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน (ถ้ามี)
4.8 ใบสาคัญรับเงิน
4.9 สาเนาบัตรประชาชน (ผู้รับเงินรางวัล)
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เอกสารที่ใช้ประกอบการส่งเบิกจ่ายพัสดุ
1.ส่งเบิกค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ,รถยนต์ธรรมดา 6 ล้อ,รถตู้ปรับอากาศ มี
รายการ ดังนี้
1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตส่งหลักฐานเบิกจ่าย (มส.รภ.3)
1.2 โครงการ
1.3 กาหนดการ
1.4 คาสั่งไปราชการ
1.5 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (ถ้ามี)
1.6 หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
1.7 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
1.8 หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม (ถ้ามี)
1.9 หนังสือเชิญวิทยากรบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
1.10 คาสั่งแต่งตั้งวิทยากร บุคคลภายใน (ถ้ามี)
1.11 ใบขอใช้รถบัสปรับอากาศ/ใบขอใช้รถยนต์
1.12 ใบเสนอราคา (กรณีการจ้างเช่าเหมารถราคาเกิน 10,000 บาท)
1.13 สัญญาจ้างเช่าเหมารถ (พร้อมอากรแสตมป์ 1 บาท : จานวนเงินการจ้างเช่า
เหมารถ 1,000 บาท)
1.14 ใบเสร็จรับเงิน (กรณีเป็นผู้รับจ้างเป็นบริษัท)/ใบสาคัญรับเงิน (กรณีผู้รับจ้าง
เป็นบุคคลธรรมดา)
1.15 สาเนาบัตรประชาชน (กรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา)
อัตราการจ้างเช่าเหมารถ
1.จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศความจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละ 15,500 บาท/
วัน/คัน/จานวน 35 -45 คน
การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศความจุไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง (2 ชั้น) คันละ
16,500 บาท/วัน/คัน/จานวน 50-65 คน
3.จ้างเช่าเหมารถยนต์บัสปรับอากาศความจุไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง คันละ 12,500
บาท/วัน/คัน/จานวน 20-30 คน
2.รถยนต์ธรรมดา 6 ล้อความจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละ 8,000 บาท/วัน/คัน/
จานวน 20 คน
และบรรทุกสัมภาระ(กรณีไม่บรรทุกสัมภาระ ผู้โดยสารจานวน 30-45 คน)
3.รถตู้ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง คันละ 3,500 บาท/วัน/คัน/
จานวน 5-13 คน
หมายเหตุ
1.การจ้างเช่าเหมารถ ระยะทางต้องเกิน 12 ชั่วโมงจึงจะสามารถเบิกได้เต็ม
จานวนเงินหาก จานวนชั่วโมงไม่ถึง 12 ชั่วโมง ให้ใช้อัตราการจ้างเช่าเหมารถในแต่ละ
ประเภทหารด้วย 12 แล้วคูณด้วย จานวนชั่วโมงที่เดินตามทางจริง
2. การเลือกจ้างเช่าเหมารถแต่ละประเภท ต้องคานึงความเหมาะสมของ
จานวนผู้โดยสาร ,ระยะทางและสถานที่ให้มีสอดคล้องกัน
2. ส่งเบิกการจ้างทาของ/ซื้อของ มีรายการ ดังนี้
1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตส่งหลักฐานเบิกจ่าย (มส.รภ.3)
1.2 โครงการ
1.3 กาหนดการ
1.4 คาสั่งไปราชการ
1.5 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (ถ้ามี)
1.6 หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
1.7 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
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1.8 หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม (ถ้ามี)
1.9 หนังสือเชิญวิทยากรบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
1.10 คาสั่งแต่งตั้งวิทยากร บุคคลภายใน (ถ้ามี)
1.11 ใบเสนอราคา (กรณีการจ้างทาของ/ซื้อของ ราคาเกิน 10,000 บาท)
1.12 ใบเสร็จรับเงิน,บิลเงินสด (กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน)/ใบสาคัญรับ
เงิน (กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา)
1.13 สาเนาบัตรประชาชน (กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา)
หมายเหตุ
1.กรณีการจ้างทาของจานวนเงิน เกิน 10,000 บาท ต้องติดอากรแสตมป์ 1
บาท : จานวนเงิน 1,000 บาท
2.กรณีการซื้อของที่ระลึก ให้แก่หน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน ราคาของที่ระลึก
ต้องไม่เกิน 1,500 บาท/ 1 สถานที่/ชิ้น

การจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่ใช้ในการให้บริการตาม
โครงการพัฒนานักศึกษา

