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สวนท่ี  1 

บริบทของมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแตเริ ่มกอตั้งอยูในอำเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา ใกลวัดโสธรวรารามวรวิหาร สถานท่ีประดิษฐานหลวงพอพุทธโสธร และกองพันทหารชาง

ท่ี 2 (คายศรีโสธร) มีสถานท่ีปฏิบัติงานแยกกันเปน 3 แหง คือ 

แหงแรก ตั้งอยู ณ เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

24000 บนเนื ้อท่ี 43 ไรเศษ เปนที ่ตั ้งของสำนักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและอาคาร         

ท่ีทำการตาง ๆ 

แหงที่สอง ตั้งอยู ณ เลขท่ี 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 24000 มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร เปนพื้นที่ซึ่งไดรับบริจาคและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร ปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชในการจัดการเรียน      

การสอนของโปรแกรมวิชาดนตรี และเปนบริเวณท่ีพักอาศัยของขาราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย 

แหงท่ีสาม ตั้งอยู ณ เลขท่ี 6 หมู 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 

มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร เปนที่สาธารณประโยชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติใหใชเปนที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 

สถานท่ีแหงแรกนี้เดิมเปนท่ีตั้งของโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมชายซ่ึงตอมาเม่ือโรงเรียนยายไป

ตั้งใหมท่ีจังหวัดปราจีนบุรีทางราชการจึงไดขยายสถานท่ีเดิมใหกวางข้ึนโดยขอท่ีดินจากทางการทหาร

และจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อสรางหอนอนและเรือนพักครูแลวยายนักเรียนสตรีแผนกฝกหัดครู ซึ่งเรียนรวม    

อยูกับนักเรียนสตรีประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในป พ.ศ. 2483 โดยใชชื่อ

โรงเรียนวา “โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” เปดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด 

(ครู ว.) จึงถือไดวามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดถือกำเนิดในป พ.ศ.2483 จากนั้นก็ไดพัฒนา

เปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับ กลาวคือ 

พ.ศ. 2485 ไดเปดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) และเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนสตรี

ฝกหัดครูฉะเชิงเทรา” แตตอมาไดตัดหลักสูตรครูประชาบาล และหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด

ออกปละชั้นจนหมดในป พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2495 ตามลำดับ 

พ.ศ. 2493 เปดสอนหลักสูตรครูมูล และในป พ.ศ. 2494 เปดสอนหลักสูตรฝกหัดครูประถม 

(ป.ป.) ซ่ึงเปนการเปดสอนนักเรียนฝกหัดครู ป.ป. หญิง เปนครั้งแรกในสวนภูมิภาคของไทย 

ในระยะนี้เองที่กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดใหจังหวัดฉะเชิงเทราเปนสถานที่ทดลอง

ปรับปรุงสงเสริมการศึกษาโดยความรวมมือขององคการระหวางประเทศหลายองคการ ไดแก  
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องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการบริหารความรวมมือระหวางประเทศ 

แหงอนามัยโลก (WHO) องคการบริหารความรวมมือระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USOM)                  

มีชาวตางประเทศเขามาดำเนินงานในโครงการนี้จากหลายชาติ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เดนมารก

นอรเวย สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา อินเดีย ศรีลังกา และญี่ปุน ในการนี้ทางโรงเรียน

ฝกหัดครูฉะเชิงเทราไดใหความรวมมือกับโครงการระหวางประเทศ โดยจัดสถานท่ีไวสวนหนึ่งสำหรับ

ใหโรงเรียนตาง ๆ ใชเปนสถานที่ประชุม การสาธิตการสอนโดยผูเชี ่ยวชาญจากประเทศไทยและ

ตางประเทศ พ.ศ.2498 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

(ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. โดยรับนักเรียนชายเขาเรียนดวยจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครู

ฉะเชิงเทรา เปน “โรงเรียนฝกหัดครูฉะเชิงเทรา” สังกัดกรมการฝกหัดครู 

ตลอดเวลาท่ีผานมาโรงเรียนฝกหัดครูฉะเชิงเทราไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังดานอาคาร

สถานท่ีและดานการเรียนการสอน โดยไดรับการชวยเหลือจากองคการปรับปรุงสงเสริมการศึกษาและ

องคการ ยูนิเซฟ (UNICEF) และไดมีโครงการฝกหัดครูชนบทข้ึนในระยะนี้ดวย 

ตอมาเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝกหัดครูฉะเชิงเทรา ไดรับการสถาปนาเปน

“วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา” เปดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)            

ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ (Twilight) ในดานอาคารสถานท่ี ไดมีการกอสรางอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็กแทนอาคารเรียนไมท่ีมีอยูแตเดิมและมีอาคารอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนตามลำดับ 

พ.ศ. 2518 ไดม ีการประกาศใชพระราชบัญญัติว ิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครู

ฉะเชิงเทรา จึงไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติใหผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี และใหมีภารกิจ

อื่น ๆ คือ การคนควาวิจัย ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การสงเสริมวิทยฐานะครู และ 

การอบรมครูประจำการ จึงไดมีโครงการอบรมครูประจำการ (อ.ค.ป.) ข้ึน โดยไดเปดสอนตั้งแตป พ.ศ. 

2522 จนถึง พ.ศ. 2530 

ในป พ.ศ. 2527 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) และใหวิทยาลัยครู

เปดสอนสาขาวิชาตาง ๆ  ถึงระดับปริญญาตรีได วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปดสอนระดับปริญญาตรี             

ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษา      

ภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในวันเสาร-

อาทิตย 

ว ันท่ี 14 กุมภาพันธ พ .ศ . 2535 กรมการฝ กห ัดคร ูได ร ับพระมหากร ุณาธ ิค ุณจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัวพระราชทานนาม วิทยาลัยครูว า “สถาบันราชภัฏ” ตราเปน

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับกฤษฎีกาเลม 112 ตอนท่ี 4 ก วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อ

เปน “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” 
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ตอมาในป พ.ศ.2539 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติใหใชที่ดินสาธารณประโยชน

บริเวณหนองกระเดือย หมู 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนที่ตั ้งสถาบัน     

ราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนยบางคลา ตามหนังสือท่ี มท 0618/11964 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 

และในป พ .ศ . 2541 สมเด ็จพระเจ าพี ่นางเธอ เจ าฟาก ัลยาณิว ัฒนา กรมหลวงนราธ ิวาส 

ราชนครินทร ไดประทานนามสถาบันราชภัฏวา “สถาบันราชภัฏราชนครินทร” สำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีไดนำรางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมายตามความในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  

เลม 115 ตอนท่ี 72 ก เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเปน 

“สถาบันราชภัฏราชนครินทร” 

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล มท่ี 121  

ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทำใหสถาบันราชภัฏราชนครินทรเปลี่ยนเปน 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร” ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547เปนตนมา ใชอักษรยอ

ภาษาไทย “มรร” และใชชื ่อภาษาอังกฤษ RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY ตัวยอ 

RRU 

ปรัชญา 

          จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใชสังคมของภาคตะวันออก เพ่ือสรางนวัตกรรมตามศาสตรพระราชา 

A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create 

Innovation with Royal Philosophy.   

เอกลักษณ 

   “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปนสถาบัน  อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน

ตามแนวพระราชดำริ”   

อัตลักษณ 

           “จิตอาสา  ใฝรู  สูงาน”  
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พันธกิจ 
 

 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับสิบสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงกำหนดพันธกิจไว ๕ ประการดังตอไปนี้ 

  1. ผล ิตบ ัณฑิตให ม ีความรูค ู ค ุณธรรมเช ี ่ยวชาญในศาสตร และภ ูม ิป ญญาทองถ่ิน 

ภาคตะวันออกตอบสนองความตองการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  2. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ ่นเพื ่อการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน 

  3. พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่นตอบสนองความตองการของชุมชน และทองถ่ิน

ตามศาสตรพระราชา ใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอเนื่องและยั่งยืน    

  4. บริการวิชาการและประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาชุมชนองคการทั้งใน

และตางประเทศเพื ่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ ่นแหงภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมืองทองถ่ิน  

  5. ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 1. มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และมีความคิดสรางสรรค 

  2. มีความสามารถในการเผชิญสถานการณ และสูงาน 

  3. มีวินัย มีคุณธรรม และจรยิธรรม 

  4. มีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถ่ิน   

  เปาประสงค  

  1. ชุมชน ทองถิ ่น และสถานประกอบการไดร ับการพัฒนาใหมีความ                                       

เขมแข็ง และยกระดับใหเปนแหลงจางงานของประชากรและบัณฑิตในพ้ืนท่ี 

  2. มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สรางคุณคาและนำไปใชประโยชนในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและทองถ่ิน 

  3. เปนแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและสรางสรรคผลงาน

ท่ีโดดเดนเปนท่ียอมรับของสังคม 
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 กลยุทธ   

  1. สรางโครงการท่ีตอบสนองพ้ืนท่ีท่ีเนนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ 

  2. สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู การสรางมูลคาเพื ่อพัฒนาศักยภาพ

ทองถ่ิน และสามารถนำไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

  3. ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือสรางความเขมแข็ง และสรางคุณคา

ของชุมชน สูการจัดการเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค และรวมสมัย  
 

  ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนาครู 

  เปาประสงค  

 1.บัณฑิตครูมีอัตลักษณ และสมรรถนะเปนเลิศเปนท่ีตองการของผูใช

บัณฑิต 

   กลยุทธ    

  1.ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร และกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะ

เปนเลิศ และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  เปาประสงค  

  1. ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะบัณฑิตใหตรงตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ คุณลักษณะ 4 ประการ และมีทักษะท่ีจำเปน (การเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะ

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง) 

  กลยุทธ    

  1. พัฒนาหลักสูตรรวมกับภาคีเครือขายที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน/ทองถ่ิน  

  2. พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตรไดตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

                   3. ยกระดับขีดความสามารถของอาจารยใหมีสมรรถนะ พรอมรับความ

เปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ   

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 เปาประสงค   

  1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีค ุณภาพ ทันสมัย รองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
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 กลยุทธ   

  1. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และรองรับการเปลี่ยนแปลง  

 2. สรางกลยุทธทางการเงินท่ีครอบคลุมการหารายได  

 3. ปรับปรุงดานกายภาพ สิ่งแวดลอม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการ

ปฏิบัติงาน  

 4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

อยางเปนรูปธรรม 
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การแบงสวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  

 โดยท ี ่ร ัฐมนตร ีว าการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ออกกฎกระทรวงจ ัดต ั ้ งส วนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 112 ตอนที่ 20 ก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 รองรับความในมาตรา  61 และมาตรา 112 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหจัดสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร ดังนี ้

 1.  สำนักงานอธิการบดี 
 2.  คณะครุศาสตร 

 3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 5.  คณะวิทยาการจัดการ 

 6.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9.  สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 10. ศูนยศิลปะ  วัฒนธรรมและทองถ่ิน 
 

 จากน ั ้นในป  2550 ได ม ีการตราพระราชบ ัญญัต ิการบร ิหารส วนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรประกาศจัดตั้งสวนงาน
ภายใน 3 หนวยดวยกัน คือ 1) สถาบันพัฒนาคุณภาพครู 2) บัณฑิตวิทยาลัย และ 3) สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง ทั ้งนี ้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการประชุมครั ้งที ่ 10/2563  

เมื ่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื ่อง จัดตั้งสถาบัน
พัฒนาศักยภาพกำลังคนแหงอนาคต ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณภาพครูเปนสวนงานภายใน  
 

 
1 มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอำนาจออกกฎกระทรวง  และ

ประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

  กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 2 มาตรา  11  การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย  ศูนย 

สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหทำเปนกฏกระทรวง 

 การแบงสวนราชการเปนสำนักงานคณบดี สำนักงานผูอำนวยการ และกอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่

ฐานะเทียบเทากอง ใหทำเปนประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การแบงสวนราชการเปนงาน  สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่อยอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางานใหทำเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย 
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ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ซึ่งเปนการดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตามมาตรา 43 อีกทั้งใหมีการ

บริหารสวนงานภายในตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 54 ดังนั้นโครงสรางการ

บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจึงเปนไปตามภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ภาพท่ี 1 โครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

  

 
3  มาตรา 4 นอกจากการตั้งสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแลวเมื่อมีความจำเปน เพื่อ

ประโยชนในการดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดตั้งสวนงานภายใน ที่

ดำเนินการจากเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษาได โดยทำเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจัดต้ังสวนงานภายใน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจะกำหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขใหสภาสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติก็ได 
4  มาตรา 5 การบริหารและการดำเนินงานของสวนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 4 ใหเปนไปตามขอบังคับของ

สถาบันอุดมศึกษา 

  

คณะครุศาสตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

สำนักงานอธิการบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิน่ 

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแหงอนาคต 

 

อธิการบด ี

สภามหาวิทยาลยั 
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    จากภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

หนวยงานที ่จ ัดการเร ียนการสอน ไดแก คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบัณฑิต

วิทยาลัย สวนหนวยงานที ่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ดำเนินการเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบดวย สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัย

และพัฒนา สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย

ศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแหง

อนาคต 
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สวนท่ี 2 

บริบทของคณะวิทยาการจัดการ 

 

ประวัติคณะวิทยาการจัดการ 

  

 คณะวิทยาการจัดการเริ่มกอตั้งเปนคณะวิชาวิทยาการจัดการตั้งแต พ.ศ. 2527 โดยจัดตั้ง

คณะว ิชาตามพระราชบ ัญญ ัต ิ ว ิทยาล ั ยครู  (ฉบ ับท ี ่  2)  พ ุทธศ ักราช  2527 สำน ักงาน 

คณะวิทยาการจัดการ อยูท่ีชั้น 2 อาคาร 3 มีภาควิชาท้ังหมด 6 ภาควิชา คือ  

  1. ภาควิชาสหกรณ  

  2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร  

  3. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 

  4. ภาควิชาการตลาด  

  5. ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ   

  6. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ  

พ.ศ. 2528 เปดสอนวิชาบังคับของทุกวิชาเอก (ยกเวน สายครุศาสตร) ไดแก ว ิชา 

การจัดการ การตลาด การบัญชีและธุรกิจ 

พ.ศ. 2529 เปดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการท่ัวไป  

พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เม่ือ

วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซึ่งไดมีการกำหนดสวนราชการ 

และตำแหนงทางการบริหารใหม คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนชื่อเปน คณะวิทยาการจัดการ 

และตำแหนงหัวหนาคณะวิชาเปลี่ยนชื่อเปน คณบดี โดยมีผูชวยศาสตราจารยลีลา สินานุเคราะห เปน

คณบดีทานแรก มีการแบงสวนงานเปนสำนักงานคณะ และภาควิชาอีก 5 ภาควิชา ไดแก  

 1. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ  

 2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร  

 3. ภาควิชาการตลาด  

 4. ภาควิชาการเงินและการบัญชี  

 5. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ 

พ.ศ. 2539 ผูชวยศาสตราจารยลีลา สินานุเคราะห คณบดีไดเกษียณอายุราชการ จึงมี

คณบดีทานใหม คือ ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ดำรงตำแหนงคณบดี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2539 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547 



11 
 

 
 
 

พ.ศ. 2541 สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ได

ประทานนาม “ราชนครินทร” สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา จึงเปลี ่ยนชื ่อเปน “สถาบันราชภัฏ 

ราชนครินทร” และคณะวิทยาการจัดการ ยังคงปฏิบัติภารกิจดานการเรียนการสอนตามปกติ โดยมี 

ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน เปนคณบดี จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547  

 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน พ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำใหสถาบันราชภัฏราชนครินทรเปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร” ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน ใชอักษรยอภาษาไทย 

“มรร” และใชชื่อภาษาอังกฤษ RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY  ตัวยอ RRUมี

ผลทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางและผูบริหารของคณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะจึง

เปลี่ยนชื่อเปน สำนักงานคณบดี  โดยมีผูชวยศาสตราจารยสุมลวรรณ ยิ้มงาม ดำรงตำแหนงคณบดี 

ตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึง วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2551 คณะมีการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      

 พ.ศ. 2552 คณะมีการเปดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และมีการเปลี่ยนคณบดี เปน อาจารย

ชอมณี สุคันธิน โดยดำรงตำแหนงคณบดี ตั้งแต วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553   

พ.ศ. 2553 มีการเปลี่ยนคณบดี เปน อาจารยพิมพจันทร อารยเมธาเลิศ ดำรงตำแหนง

รักษาการในตำแหนงคณบดี ตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

ตอมา เมื่อมีการสรรหาคณบดี จึงได ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล ดำรงตำแหนงคณบดี 

ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2556 คณะมีการเปดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนคณบดี เปนผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนวย ปาอาย ตั้งแต วันท่ี  

1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   

พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนคณบดี เปนผูชวยศาสตราจารยครรชิต มาระโภชน ตั้งแต วันท่ี  

1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ. 2562 คณะมีการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม     

ปจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มีท่ีตั้งอยูท่ีอาคาร 1 อาคาร 3 และอาคารสำนักงานคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ  ตําบลหนาเมือง อําเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 สำนักงานคณบดีตั้งอยูท่ีอาคารสำนักงาน

คณะวิทยาการจัดการ ภายใตการบริหารงานของคณบดี โดยโครงสรางการบริหารงานมีคณะกรรมการ

ประจำคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการดำเนินงานดานตาง ๆ  มีรองคณบดี  
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3 ดานคือ รองคณบดีวิชาการและงานวิจัย รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ 

รองคณบดีกิจการนักศึกษา และดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ 9 สาขาวิชา ไดแก 

 1. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  

    2. สาขาวิชาการจัดการ   

   3. สาขาวิชาการตลาด  

   4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

  5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

   6.สาขาวิชาการบัญชี   

  7. สาขาวิชานิเทศศาสตร  

  8. สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  

  9. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม   

ซึ่งสอดคลองกับการบริหารงานวิชาการที่มีการบริหารในลักษณะของสาขาวิชา มีการจัดการเรียน 

การสอนท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเปดสอนจำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย     

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  

6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี   

7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร    

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว  

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ปรัชญา  (Philosophy) 

การบริหารจัดการเปนพ้ืนฐานของความสำเร็จ 

วิสัยทัศน (Vision) 

คณะวิทยาการจัดการมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการ ใสใจธรรมาภิบาล วิจัยและ

บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
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พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

2. สรางงานวิจัยบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีนำไปสูการใชประโยชน 

3. บริการวิชาการบนพ้ืนฐานความรูสูสังคมท่ีสนองตอความตองการของทองถ่ิน 

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว และสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม 

 2. เพ่ือวิจัย และพัฒนาองคความรูเพ่ือประโยชนทางวิชาการ และประโยชนชุมชนทองถ่ิน 

 3. เพ่ือจัดบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม และผูรับบริการ 

 4. เพ่ือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 

 5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ ใหมีความทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได และ 

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 6. เพื ่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักส ูตร และระดับคณะ 

ใหมีประสิทธิภาพ และเปนสวนหนึ่งของงานประจำ 

เอกลักษณ (Uniqueness)  

“SMART” 

    S ocial responsibility คณะมีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

    M otivation  คณะท่ีมีแรงจูงใจในการทำงาน 

    A ttention  คณะท่ีมีความตั้งใจในการทำงาน 

    R eform  คณะท่ีมีการคิดใหม ทำใหม 

    T eamwork  คณะท่ีมีการทำงานเปนทีม 

 

อัตลักษณ (Identity)  

จิตสาธารณะ ใฝรู สูงาน 
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ตราสัญลักษณและดอกไมประจำคณะวิทยาการจัดการ 

 

 
ภาพท่ี 2 ตราสัญลักษณประจำคณะวิทยาการจัดการ 

 

 ความหมายของดอกพวงแสด ดอกพวงแสดพันธไมเถาเลื ้อยขนาดใหญ แสดงใหเห็น 

ความเจริญเติบโตของคณะวิทยาการจัดการอยางไมหยุดยั้ง โดยมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีใบประกอบ 

3 ใบยอย สอดคลองกับสัญลักษณของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวยการประสานความรวมมือ

ของ 3 ศาสตรท่ีรวมกันเปน คณะวิทยาการจัดการ คือ 

 1. ศาสตรดานการบริหารธุรกิจ 

 2. ศาสตรดานนิเทศศาสตร 

 3. ศาสตรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริการวิชาการแกสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 เปาประสงค 

1. เปนศูนยความเปนเลิศทางบริการวิชาการ ในภาคตะวันออกที่เสริมสราง

การเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสรางศักยภาพของผูนำชุมชนและทองถ่ินอยางยั่งยืน 

2. เปนแหลงเรียนรู ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ ่น และสรางสรรค

ผลงานที่โดดเดนเปนที่ยอมรับของสังคม และสรางศักยภาพของผูนำเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา 

และนักการเมืองทองถ่ิน 

กลยุทธ 

  1. การสรางความเขมแข็งดานการบริการวิชาการเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม และ OTOP 
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  2. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสูความเขมแข็ง และสรางคุณคาสูการจัดการ

เชิงเศรษฐกิจสรางสรรค และรวมสมัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางงานวิจัย และนวัตกรรมที่สรางความเชี่ยวชาญในศาสตรและ

ตอบสนองความตองการของสังคม 

เปาประสงค 

1. มีงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสรางความเขมแข็งของทองถ่ินอยางยั่งยืน 

2. การเผยแพรผลงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 

กลยุทธ 

1. สรางงานวจิัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการตอบสนองการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกและประเทศไทย 4.0 

2. สรางความเขมแข็งดานการวิจัยในการพัฒนาทองถิ่น และถายทอดไปสู

การพัฒนาทองถ่ินตามนโยบายของประเทศ 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานการวิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมตามนโยบาบประเทศไทย 4.0 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใช

บัณฑิตและประเทศไทย 4.0 

เปาประสงค 

                  1. บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร ไดมาตรฐานวิชาการ 

วิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคม และสถานประกอบการ 

2. เปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงทุกหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐาน 2558 

กลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรรวมกับภาคีเครือขายที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน ตรงตามความตองการของทองถิ่น ประเทศ สอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 

และตอบสนองการศึกษาไรพรมแดน 

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตใหมีคุณภาพที่พึงประสงค

และเชี่ยวชาญในศาสตร 

3. พัฒนาแหลงเรียนรูใหสมบูรณ ทันสมัย และมีชีวิต 

4. สงเสริมนักศึกษาใหมีสุขภาวะท้ังดานรางกาย และจิตใจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริการหารจัดการคณะวิทยาการจัดการสูประเทศไทย 4.0  

เปาประสงค 

1. ระบบบริการจัดการคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

2. ระบบการจัดหารายไดของคณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธ 

  1. พัฒนาระบบบริหารคณะฯ สูประเทศไทย 4.0 

  2. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ใหครอบคลุมในระดับของคณะ และ

สาขาวิชาท่ีลดความเสี่ยงในพันธกิจท่ีรับผิดชอบ 

  3. การบริหารความเปลี่ยนแปลง ใหเปนคณะฯ ท่ีรับใชสังคม 

  4. สรางกลยุทธทางการเงินท่ีครอบคลุมการหารายได ควบคุมรายจาย และ

การวิเคราะหตนทุนตอหนวยทุกพันธกิจ 

   5. การสื ่อสารทางการตลาดอยางครบวงจร ใหเปนท่ีรู จ ักในภูมิภาค

ตะวันออก 

   6. เร งร ัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธ ิภาพ และ

ครอบคลุมทุกหนวยงานในคณะฯ 
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สำนักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

หนวยงานบริการการศึกษา 

 - งานวิชาการ 

 - งานแนะแนวการศึกษา 

 - งานกิจการนักศึกษา 

 - งานวิจัย 

 - งานบริการวิชาการ  

 - งานฝกประสบการณวิชาชีพ 

 - งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 - งานหองสมุด 
  

โครงสรางการแบงสวนราชการตามภาระงานของคณะวทิยาการจัดการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร พ.ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 62 ง เมื่อวันที่ 29 

มิถ ุนายน 2549 ใหแบงส วนราชการในคณะวิทยาการจัดการเปนสำนักงานคณบดี และมติ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2561 แบง

สวนราชการภายใน คณะวิทยาการจัดการ ออกเปน หนวยงานบริหารงานท่ัวไป และหนวยงานบริการ

การศึกษา ดังนั้นโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะวิทยาการจัดการ ปรากฏดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานบริหารงานท่ัวไป 

- งานธุรการและสารบรรณ 

 - งานแผนและงบประมาณ 

 - งานการเงินและพัสดุ 

 - งานประชาสัมพันธ 

- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3 โครงสรางการแบงสวนราชการตามภาระงานของคณะวิทยาการจัดการ 
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 ภาพที่ 3 แสดงโครงการการแบงสวนราชการตามภาระงานของคณะวิทยาการจัดการ  

โดยแบงออกเปน หนวยงานบริหารงานทั ่วไป ประกอบดวย งานธุรการและสารบรรณ งานแผน 

และงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานประชาสัมพันธ สวนหนวยงานบริการการศึกษา 

ประกอบดวย งานวิชาการ งานแนะแนวการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ

งานฝกประสบการณวิชาชีพ งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกัน

คุณภาพการศึกษา และงานหองสมุด 

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุนงานหลักของคณะ  

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังมีงานดานความ

รวมมือกับโครงการตาง ๆ เพื่อใหงานดังกลาวดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และ

บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเปาหมายของคณะฯ ทั้งนี้ลักษณะงานของสำนักงานคณบดีจะเปน

ลักษณะงานประสานงานใหขอมูลแกผูรับบริการ คณาจารย งานบริการแกนักศึกษาดานตาง ๆ เชน 

งานธุรการและงานสารบรรณ งานการเงินและงานพัสดุ งานหองสมุด งานกิจการนักศึกษา เปนตน

บุคลากรแบงหนาท่ีความรับผิดชอบออกเปนงานตาง ๆ รับผิดชอบในการติดตอประสานงาน วางแผน 

มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และใหคำปรึกษา โดยการกำกับดูแลของรองคณบดี 

แตละฝาย ดังนี้ 

 

 1. งานบริหารงานท่ัวไป 

 1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ      

 มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของคณะวิทยาการจัดการ โดย

ดำเนินเกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และ

หนังสือราชการภายใน ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.1.1 ประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ในคณะวิทยาการจัดการ และสวนราชการอื่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ในสวนท่ีเปนงานในหนาท่ีของคณะวิทยาการจัดการ 

 1.1.2. จัดระบบการดำเนินงานดานงานสารบรรณและงานธุรการของคณะวิทยาการจัดการ 

1.1.3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

1.1.4. ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการ จัดพิมพเอกสารทางราชการ ลงทะเบียน แยก

ประเภท เสนอเพ่ือสั่งการของคณะวิทยาการจัดการ 

1.1.5. การราง - พิมพ บันทึกขอความ และหนังสือราชการภายนอก 
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1.1.6. สำเนา เอกสารขอมูล เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบ การจัดโครการ/

กิจกรรม จัดเตรียมและบริการ แบบฟอรมตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

1.1.7. จัดพิมพบันทึกขอความ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

1.1.8. จัดเก็บและคนหาเอกสารตามแฟมตาง ๆ ดังนี้ 

    (1) แฟมหนังสือรับ – สงภายในมหาวิทยาลัย 

   (2) แฟมหนังสือรับ – สงภายนอกมหาวิทยาลัย 

   (3) แฟมคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

1.1.9. จัดทำแบบฟอรมลงนามปฏิบัติราชการ รวมรวม สรุป รายงาน การปฏิบัติงานของ

บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ นำสงหนวยงานบริหารงานบุคคล 

1.1.10. ดำเนินการรวบรวม สรุป การลาปวย ลากิจ ลาพักผอน แบบยกเลิกวันลา ลาออก  

ลาคลอดบุตร ลาชวยภริยาลาคลอดบุตร ขออนุญาตไปตางประเทศ สรุปสถิติการลา การไปราชการ 

1.1.11. รับ - สง คัดแยก จดหมาย พัสดุ ลงทะเบียนรับ นำใสล็อกเกอรหรือนำสงบุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ  

1.1.12. เปนเลขานุการในการประชุมติดตอประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร จัดสถานท่ี 

จัดการประชุม บันทึกรายงานการประชุมของแตละคณะกรรมการ 

 1.1.13. จัดเตรียมเอกสาร/สถานท่ี/เครื่องดื่มและอาหารวางสำหรับการประชุมคณะกรรมการท่ี

คณะวิทยาการจัดการ 

 1.1.14. สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ และโครงการ 1 ตำบล 1 

มหาวิทยาลัยสรางรากแกวใหกับประเทศ 

 

 1.2. งานแผน และงบประมาณ  

มีหนาที ่ร ับผิดชอบดำเนินการเกี ่ยวกับการใชจ ายเง ิน การจัดทำแผนงบประมาณของ 

คณะวิทยาการจัดการ ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได รวมถึงโครงการภายใต 

งบยุทธศาสตรราชภัฏ ฯ ในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง จัดหาวัสดุและครุภัณฑ การควบคุมการเบิกจาย 

ดูแล ตลอดจนบำรุงรักษาครุภัณฑคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้    

1.2.1. งานวิเคราะห ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและ

เปาหมายของคณะวิทยาการจัดการ 

1.2.2 ดำเนินการซ้ือ - จาง และเบิกจายเงินงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ 

1.2.3. ตรวจสอบและรายงานครุภณัฑประจำปของคณะวิทยาการจัดการ 

1.2.4. ควบคุม ดูแล บำรุง รักษาพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ 

1.2.5. ตรวจสอบการรับจายพัสดุของคณะวิทยาการจัดการประจำป  

1.2.6. ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจายเงินตาง ๆ 
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1.2.7. การทำยืมเงินทดรองจาย 

1.2.8. จัดทำรายงานไตรมาสตามแบบฟอรมของกองนโยบายและแผน รวมถึงสรุปโครงการ/

กิจกรรมท่ีขออนุมัติดำเนินการในแตละไตรมาส 

1.2.9. การจัดทำรายงานประจำป  

1.2.10. ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการวางแผนคณะวิทยาการจัดการ  

1.2.11. การเบิกจายคาตอบแทนอาจารยนิเทศ 

1.2.12. สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ และโครงการ 1 ตำบล 1 

มหาวิทยาลัยสรางรากแกวใหกับประเทศ 

 

1.3 งานการเงินและพัสดุ 

มีหนาที ่ร ับผิดชอบดำเนินการเกี ่ยวการใชจายเงิน งบทั ้งเงินงบประมาณแผนดินและ 

เงินงบประมาณรายไดของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงโครงการภายใตงบยุทธศาสตรราชภัฏ ฯ ในการ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจางหาวัสดุและครุภัณฑ การควบคุมการเบิกจาย ดูแลตลอดจนบำรุงรักษาครุภัณฑ

คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้  

1.3.1. ดำเนินการซ้ือ - จาง และเบิกจายเงินงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ 

1.3.2. จัดหาและบริการวัสดุ ครุภัณฑ ควบคุมดูแล และเก็บรักษา จัดทำทะเบียนวัสดุ 

ครุภณัฑของคณะวิทยาการจัดการ 

1.3.3. ควบคุม ดูแล บำรุง รักษาพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ 

1.3.4. ตรวจสอบการรับจายพัสดุของคณะวิทยาการจัดการประจำป  

1.3.5. การแจงซอมครุภัณฑของคณะวิทยาการจัดการ 

1.3.6. จัดทำคำสั่งไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

1.3.7. ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจายเงินตาง ๆ 

1.3.8. จัดทำฎีกาเบิกจายคาสาธารณูปโภค   

1.3.9. จัดทำฎีกาเบิกจายคาใชจายไปราชการ 

1.3.10. การทำยืมเงินทดรองจาย 

1.3.12. สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ และโครงการ 1 ตำบล  

1 มหาวิทยาลัยสรางรากแกวใหกับประเทศ 

1.3.13. การจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปงบประมาณ  

1.3.14. การจัดทำรายงานการใชกระดาษของสำนักงานคณะวิทยาการจัดการประจำเดือน 

1.3.15. การตรวจสอบ และรายงานสรุปผลการตรวจสอบครุภัณฑประจำป 
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 1.4. งานประชาสัมพันธ 

   มีหน าท ี ่ร ับผ ิดชอบเก ี ่ยวก ับการประชาส ัมพ ันธ จ ัดทำทะเบ ียนข อม ูลสารสนเทศ  

ปายประชาสัมพันธ ปายตอนรับ สื่อประชาสัมพันธ บอรดบุคลากร ดังนี้                       

 1.4.1. จัดทำปายประชาสัมพันธ ปายตอนรับ  

 1.4.2. จัดทำบอรดบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

 1.4.3. วางแผนออกแบบ จัดตกแตงสถานท่ี จัดบูธนิทรรศการ ในวันสำคัญและโอกาสตาง ๆ 

 1.4.4. ประชาสัมพันธการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบตาง ๆ เชน 

เอกสาร แผนพับ แผนปาย เว็บไซต Facebook ฯลฯ 

 1.4.5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธในงานเฉพาะกิจของคณะวิทยาการจัดการ เชน การจัดประชุม 

อบรม สัมมนา ฯลฯ   

 1.4.6. จัดทำจดหมายขาวรายเดือนของคณะวิทยาการจัดการ 

 1.4.7. การจัดทำดูแลชองทางขอมูล ขาวสารของคณะวิทยาการจัดการ เชน เว็บไซต 

Facebook Fanpage Line Group รวมถึงการตอบขอซักถามจากนักศึกษา บุคคลภายนอก 

 1.4.8. บริการถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการเขารวม และโครงการ/กิจกรรม ที ่คณะวิทยาการจัดการ หรือสาขาวิชา

ดำเนินการ 

 1.4.9. สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ และโครงการ 1 ตำบล  

1 มหาวิทยาลัยสรางรากแกวใหกับประเทศ 

 1.4.10. การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธและแนะแนะการศึกษา 

 

 1.5 งานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 1.5.1 ประสานงานจัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะหและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 

 1.5.2. ติดตาม รวบรวม จัดทำ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

 1.5.3. ติดตาม รวบรวม จัดทำ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 1.5.4. ติดตาม รวบรวม จัดทำแบบสอบถามประเมินปจจัยเสี ่ยงระดับองคกร ระดับ

หนวยงาน และระดับกิจกรรม 

 1.5.5. จัดทำและสรุปผล แผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 1.5.6. เขารวมประชุมและรายงานเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 1.5.7. จัดเตรียมเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
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 2. งานบริการการศึกษา 

  2.1  งานวิชาการ 

  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ งานขอมูลแผน 

การเรียน งานขอมูลหลักสูตร ดังนี้                      

 2.1.1. งานแผนการเรียน แผนการรับนักศึกษา 

  2.1.2. งานรวบรวม รายงานขอมูลการรับรองคุณวุฒิ รายงานขอมูลหลักสูตร 

  2.1.3. งานตรวจสอบการเสนอขอ แตงตั้ง เปลี่ยนแปลง พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  

 2.1.4. งานปรับปรุงขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการดำเนินงานของหลักสูตร 

 2.1.5. งานประสานงาน เผยแพรขอมูล เก่ียวกับผลการดำเนินงานของหลักสูตร  

 2.1.6. งานรวบรวมขอมูล ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 2.1.7. งานติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร  

 2.1.8. การแตงตั้งอาจารยพิเศษ การเบิกจายคาตอบแทนการสอน  

 2.1.9. การเทียนโอน/ยกเวนรายวิชา การยายสาขา การลงทะเบียนตามโครงสรางหลักสูตร 

 2.1.10. การรับ – สงผลการเรียน การตรวจสอบผลการเรียนตามคำรองของนักศึกษา 

 2.1.11. การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 

 

 2.2  งานแนะแนวการศึกษา 

 มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธขอมูลสาขาวิชา/หลักสูตร

ของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้                      

2.2.1. การออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน และสถาบันการศึกษา 

  2.2.2. เตรียมเอกสารแผนผับ วีดีทัศน 

2.2.3. ดำเนินงานแนะแนวการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

2.2.4. การตอบขอซักถามเกี่ยวกับการเขาศึกษาตอที่คณะวิทยาการจัดการ ผานโทรศัพท 

หรือชองทางการประชาสัมพันธออนไลนตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

 

2.3 งานกิจการนักศึกษา 

มีหนาที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา กำกับดูแล

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และนักศึกษา ดังนี้  

2.3.1. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ภายใตรองคณบดีกิจการนักศึกษา  

2.3.2. กำกับดูแลคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ของสโมสรนักศึกษา 
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2.3.3. การจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ รวมถึงการจัดทำบันทึกขอความเชิญประชุม การจองหอง

ประชุม การจัดทำบันทึกการประชุม 

2.3.4. การประชุมรวมกับรองคณบดีกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 

2.3.5. กำกับดูแล การขอใชสถานท่ี อุปกรณกีฬา และอุปกรณอ่ืน ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

2.3.6. งานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

2.3.7. การบันทึกขอมูลกิจกรรมของนักศึกษา 

2.3.8. งานสรรหาประธานสโมสรนักศึกษา 

2.3.9. งานทุนการศึกษาของนักศึกษาท้ังทุนไดเปลา และทุนตอเนื่อง 

2.3.10. งานดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร/งานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

2.3.11. การใหคำปรึกษาดานตาง ๆ แกนักศึกษา เชน การศึกษาตอ การขอทุนการศึกษา 

การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

2.3.12. การประสานงานเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานภายในและภายนอก 

 

2.4 งานวิจัย 

มีหนาที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการดำเนินการประสานงานกับบุคลากรและสถาบันวิจัย 

และพัฒนา ในเรื่องของทุนวิจัย ขอเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 

2.4.1. การประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ และคณะอนุกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ 

2.4.2. จดัประชุมและทำรายงานการประชุม 

2.4.3. จัดทำประกาศ แบบฟอรม ประชาสัมพันธ เสนอโครงการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

คณะวิทยาการจัดการ 

2.4.4. รวบรวมรายชื่อ และขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยให

สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศทุนวิจัย 

2.4.5. รวบรวมและจัดเก็บประกาศทุน และสำเนาสัญญาทุนจากนักวิจัย 

2.4.6. รวบรวมและจัดเก็บผลงานวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

2.4.7. จัดทำโครงการพัฒนานักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

 

2.5 งานบริการวิชาการ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริการวิชาการ เชน 

2.5.1. จัดทำแผนบริการว ิชาการคณะวิทยาการจัดการ กับรองคณบดีว ิชาการและ

คณะกรรมการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
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2.5.2. วิเคราะหแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 

2.5.3. จัดทำโครงการบริการวิชาการ ลงพ้ืนท่ี ประสานงานกับชุมชน หรือผูท่ีเก่ียวของ 

2.5.4. จัดทำรูปเลมแผนบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 

2.5.5. การจัดการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ และจัดทำ

รายงานการประชุม 

 

2.6 งานฝกประสบการณวิชาชีพ 

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

เชน 

2.6.1. ประสานงานกับสาขาวิชา กำหนด จัดทำปฏิทินฝกงาน จัดทำบันทึกแจงรายละเอียด 

ข้ันตอนการฝกงานของนักศึกษา 

2.6.2. ประชาสัมพันธขั้นตอนการขอฝกงานของนักศึกษาผานสื่อตาง ๆ พรอมใหคำปรกึษา 

ตอบขอซักถาม 

2.6.3. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหเขาฝกงาน และหนังสือสงตัวนักศึกษาเขาฝกงาน 

2.6.4. จัดทำแบบฟอรม เลมบันทึกการฝกงาน แบบประเมินการฝกงานของนักศึกษา 

2.6.5. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน 

2.6.6. สรุปจำนวนนักศึกษาออกฝกงาน แยกสาขา แยกพื้นที่ นำสงประธานและอาจารย 

ท่ีปรึกษา 

2.6.7. จัดทำคำสั่งอาจารยนิเทศประจำภาคเรียน 

2.6.8. จัดทำตารางรายการนิเทศนักศึกษาฝกงานสงใหสาขาวิชา 

2.6.9. ประสานงานการขอยกเลิกฝกงานกรณีนักศึกษามีปญหาระหวางฝกงาน 

2.6.10. รวบรวม จัดสงแบบประเมินฝกงานโดยอาจารยนิเทศ หลังจากออกนิเทศกนักศึกษา

ฝกงาน 

 

2.7 งานบริการส่ือโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับดานสื่อโสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ดังนี้ 

  2.7.1. วางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการ งานดานโสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอรและอปุกรณ

ท่ีเก่ียวของใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 2.7.2. ศึกษาคนควาหาวิธ ีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานดานโสตทัศนูปกรณ ใหมี

ประสิทธิภาพ 
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   2.7.3. ควบคุมดูแลการใหบริการอุปกรณโสตทัศนูปกรณในการศึกษาทุกหลักสูตร  

การประชุมวิชาการ/โครงการ/กิจกรรม และอ่ืน ๆ 

  2.7.4. ใหคำแนะนำ ปรึกษา/แกไขปญหาเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

  2.7.5. ควบคุมดูแลในการจัดทำฐานขอมูลอุปกรณและวัสดุโสตทัศนูปกรณ  

  2.7.6. ควบคุมและดูแลระบบ Local Access Network/ระบบ Wireless Fidelity  และระบบ 

Server Network ของคณะวิทยาการจัดการ 

 2.7.7. ควบคุมดูแล ตรวจเช็ค/ซอม บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง และอุปกรณ 

ท่ีเก่ียวของ ภายในคณะ เพ่ือใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.7.8. ใหคำปรึกษาการใชคอมพิวเตอรแกอาจารย นิสิต และบุคลากร 

 2.7.9. ติดตอประสานงานหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกในการปฏิบัติงาน เก่ียวกับ

งานดานคอมพิวเตอร 

 2.7.10. ควบคุม ดูแล จัดทำ Web Site Facebook Fanpage และ Line Group 

 

  2.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ ดังนี้ 

  2.8.1. การจัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับ

คณะ  

  2.8.2. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน รอบ 9 

เดือน และประจำป รายงานตอคณะกรรมการประจำคณะ และมหาวิทยาลัย 

  2.8.3. จัดทำแผนงาน/ปฏิทิน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

  2.8.4. คำนวณคาใชจายในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

  2.8.5. จัดทำเอกสารเบิก-จาย ท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ 

  2.8.6. สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

  2.8.7. จัดทำรายงานการประเมินตนเอก ระดับคณะ (SAR)  

  2.8.8. รวบรวมเอกสาร และหลกัฐานอางอิง เพ่ือประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  2.8.9. ดำเนินการสนับสนุนในระหวางรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะ 

  2.8.10. จัดประชุมและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

คณะ 

  2.8.11. ติดตาม ประสานงานหลกัสูตรเก่ียวกับการบันทึกขอมูลในระบบ CHE QA 
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  2.8.12. กรอกขอมูล Che QA Online ระดับคณะ สแกนเอกสารตาง ๆเขาระบบ 

  2.8.13. จัดบูธแสดงผลงานคณะในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

   

  2.9 งานหองสมุดและงานเบิกจายวัสดุ 

  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวการดูแลทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ในหองสมุดคณะวิทยาการจัดการ 

ดังนี้ 

  2.9.1. การวางแผนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดคณะวิทยาการจัดการ 

  2.9.2. การจัดหา สั่งซ้ือ ประสานงานกับบริษัท ศูนยหนังสือ และตัวแทนจำหนายหนังสือ 

  2.9.3. วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดเก่ียวกับคณะวิทยาการจัดการ 

  2.9.4. การลงทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือของหองสมุดคณะวิทยาการจัดการ 

  2.9.5. การจัดหมวดหมู ประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ เขาชั ้น เชน วารสาร 

หนังสือพิมพ CD เปนตน 

  2.9.6. การจัดมุมหนังสือแนะนำ หนังสือนาอานเพื่อเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาไดอานมาก

ข้ึน 

  2.9.7. การบริการ ยืม - คืน ทรัพยากรหองสมุดประเภทตาง ๆ 

  2.9.8. การเก็บสถิติตาง ๆ ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

  2.9.9. แจง ติดตาม รายการหนังสือคางสง 

  2.9.10. การสมัคร และตออายุสมาชิกรายป 

  2.9.11. การสำรวจ ซอมแซมหนังสือท่ีชำรุด 

  2.9.12. การสำรวจความตองการ เสนอรายชื่อหนังสือตามความตองการของบคุลากร 

  2.9.13. งานสำรวจความตองการวัสดุสำนักงาน 

  2.9.14. งานควบคุมดูแลเบิก-จายวัดสุ (สิ้นเปลือง) 

  2.9.15. งานรายงานวัสดุคงเหลือประจำป 

  2.9.16. งานซ้ือ/จางวัสดุสำนักงาน 
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สวนท่ี 3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การบันทึกรับวัสดุ(สิ้นเปลือง) และ การบันทึกเบิกวัสดุ(สิ้นเปลือง) 

ในระบบบัญชีสามมติ ิ

 

ความเปนมาและความสำคัญ 

 การควบคุมวัสดุ (สิ้นเปลือง)  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ในอดีตที่ผานมา สำหรับการปฏิบัติงานดานนี้ ยังไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง และบุคลากรยังขาดความรู

ความเขาใจในเรื่องของระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมดูแลวัสดุ (สิ้นเปลือง) การทำรับ 

การเบิกจาย ทะเบียนวัสดุยังขาดความเปนปจจุบัน ไมสามารถตรวจสอบได การเบิก-จาย ภายใน

หนวยงานยังขาดหลักฐานและผูดูแลรับผิดชอบท่ีชัดเจน ประกอบดวยเจาหนาท่ีคุมวัสดุคณะวิทยาการ

จัดการไดเข าร ับการอบรมโปรแกรมบันทึกการซื ้อจ างระบบ Grow Finance Management 

Information System (3D) หรือระบบบัญชีสามมิติ ระบบบัญชีสามมิติคือ ระบบบันทึกบัญชีเกณฑ

พึงรับพึงจายในลักษณะ 3 มิติ ประกอบไปดวย แผนงาน หนวยงาน และกองทุน แสดงผลการ

ดำเนินงานไดหลายมุมมอง และมีความชัดเจนในแตละมุมมอง สามารถทราบไดวาการดำเนินการใน

แตละกิจกรรม แตละขั้นตอนของการเกิดรายการใชทรัพยากรจากมิติใดเพื่อใหหนวยงานสามารถ

จัดสรรเงินงบประมาณและควบคุมการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินได 

สามารถบันทึกการจัดซื้อ/จาง ตามเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมไปถึงการตรวจรับสินคา การ

ไดมาของวัสดุจะมีการเชื่อมโยงกับระบบบริหารสินทรัพย สามารถบันทึกขึ้นทะเบียนครุภัณฑ คิดคา

เสื่อมราคาครุภัณฑ และบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นไดโดยอัตโนมัติ มีรายงานแสดงสถานะของ

งบประมาณที่ไดรับวาดำเนินการถึงขั้นตอนใด และขอมูลที่เกิดจากการตรวจรับจะเชื่อมโยงกับระบบ

การเงินจาย เพื่อเตรียมจายใหกับเจาหนี้ และสามารถบันทึกรับเงินจากลูกหนี้ไดในระบบการเงินรับ

เปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบได ทั้งยังชวยในการ

ประมวลผลรายงานการดำเนินการในแตละข้ันตอนอันจะนำไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารดวย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดใชระบบบัญชีสามมิติในการจัดซื้อจัดจางและการ

เบิก-จายวัสดุโดยแตละคณะใชการลงบันทึกซ้ือจางหรือบันทึกขอมูลวัสดุครุภัณฑ ผานระบบบัญชีสาม

มิติดวยเชนกัน มีการจัดอบรมใหเจาหนาที่แตละคณะไดศึกษาและทดลองใชงานระบบบัญชีสามมิติ 

ท้ังนี้คณะวิทยาการจัดการมอบหมายเจาหนาท่ีรับหนาท่ีในการเบิกจายวัสดุสำนักงานเขารับการอบรม

การใชงานระบบบัญชีสามมิติในการลงรายการรับวัสดุ การเบิก-จายวัสดุสำนักงาน เพื่อเปนการ
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ควบคุมการเบิกจายวัสดุสำนักงานของคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมระบบบัญชีสามมิตินี ้ มี

วัตถุประสงคเพื่อใหผู ควบคุมและดูแลระบบสามารถตรวจสอบการเบิก-จาย และตรวจสอบวัสดุ

คงเหลือไดจากระบบ เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมวัสดุรวมถึงครุภัณฑ การจัดซ้ือจัดจาง การเบิก-จายวัสดุ

คงเหลือใหอยูในลักษณะฐานขอมูล สามารถติดตามตรวจสอบขอมูลควบคุมวสัดุไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ มีหลักฐานอางอิงและรายงานขอมูลได 

 การจัดทำบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) และการจัดทำบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) เปน

สวนหนึ่งของวงจรการบริหารงานวัสดุมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงจำนวนวัสดุที่หนวยงานมีไวใชใน

ราชการ โดยการบันทึกบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ จำแนกประเภทและรายการของวัสดุพรอมท้ัง

มีหลักฐานการรับจายวัสดุไวประกอบการตรวจสอบเพื่อใชเปนขอมูลทางการบริหารเกี่ยวกับตนทุน

ผลผลิตของหนวยงาน นอกจากนั้นการควบคุมยังชวยในการเก็บดูแลบำรุงรักษาวัสดุใหคงอยูในสภาพ

ใชงานไดดีอยูเสมอ ทำใหทราบวาวัสดุใดหากใชตอไปจะทำใหเกิดความสูญเสียคาใชจายในการดูแล

บำรุงรักษา หรือหมดความจำเปนสมควรที่จะจำหนายและหาวัสดุมาทดแทน ทั้งนี้การนำโปรแกรม

ระบบบันทึกการซื ้อจ างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) หรือ

ระบบบัญชีสามมิติเขามาควบคุมวัสดุในการลงบันทึกรับการลงบันทึกเบิกจาย และการควบคุมยังทำ

ใหการปฏิบัติงานวัสดุ การตรวจสอบและรายงานวัสดุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทำไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว 
  จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว ผูเขียนจึงเขียนคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การ

บันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) และการบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร 

 วัตถุประสงคของจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

 1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานควบคุมวัสดุ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการลงบันทึกรับ

วัสดุ (สิ้นเปลือง) และการบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดความรูใหกับผูท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม 

และเผยแพรใหกับผูท่ีสนใจ 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ผูปฏิบัติงานควบคุมพัสดุ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในสวนของการบันทึกรับ

วัสดุ(สิ้นเปลือง) และการบันทึกเบิกวัสดุ(สิ้นเปลือง)ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 2. เปนคูมือการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดความรูใหกับผูที่เขามาปฏิบัติงานใหม 

และเผยแพรใหกับผูท่ีสนใจ 
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 ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงานการบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) และการบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง)  

มีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการลงบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) และการบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) ในระบบ

บัญชีสามมิติเปนแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมวัสดุของคณะวิทยาการจัดการ สามารถ

ตรวจสอบการรับเขา การเบิกจาย ผูเบิกวัสดุ ยอดรวมแตละรายการใบเบิก รายงานวัสดุคงเหลือเปน

รายปงบประมาณ และรายการวัสดุคงเหลือรวมท้ังหมด 
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 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) และการบันทึกเบิกวัสดุ

(สิ้นเปลือง) ในระบบบัญชีสามมิติ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตอหนาถัดไป) 

ข้ันตอนท่ี1 

เตรียมเอกสารขออนุญาต

ซ้ือ/จาง  
 

 

ข้ันตอนท่ี2 

การเขาใชงานระบบบัญชีสามมิต ิ

ข้ันตอนท่ี3 

การบันทึกรับวัสดุในระบบบัญชีสามมิติ 

ข้ันตอนท่ี4 

รับแบบฟอรมการเบิกวัสดุ 

ข้ันตอนท่ี5 

การบันทึกเบิกวัสดุในระบบบัญชีสามมิติ 

ข้ันตอนท่ี6 

การจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ 
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 ภาพท่ี 4 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานการลงบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) และการลง

บันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) ในระบบบัญชีสามมิติ 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี7 

รายงานวัสดุคงเหลือประจำป 

หัวหนาสำนักงาน

ตรวจสอบใบรายงาน

วัสดุคงเหลือ 

รายงานหนวยงานพัสดุ

มหาวิทยาลัยเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
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ข้ันตอนท่ี 1 

การเตรียมเอกสารขออนุญาตซ้ือ/จาง 
 

 เมื่อเจาหนาที่การเงินและแผนของคณะจัดทำฎีกาเพื่อเตรียมพรอมสงเบิกแลวเปน

หนาท่ีของเจาหนาท่ีการเงินและแผนสำเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของรวบรวมใสแฟม เจาหนาท่ีวัสดุ

ขอสำเนาเอกสารดังกลาวเพื่อเตรียมการบันทึกในระบบบัญชีสามมิติ (GrowFa-MIS) ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 

สวนคือ 

1. เอกสารขออนุญาติซ้ือ/จาง ปรากฏในภาพท่ี 5 

2. ใบเสนอราคา    ปรากฏในภาพท่ี 6 

3. ใบนำสงสิ้นคา    ปรากฏในภาพท่ี 7 

 เอกสารขออนุญาตซื้อ/จางมุมบนระบุเลขที่ตัดยอด ซ่ึงตองนำมาบันทึกขอมูลในระบบ

บัญชีสามมิติเพื่อทำการลงบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) ซึ่งขอมูลมีการดำเนินการไปตามขั้นตอนการ 

ขออนุญาตซ้ือ/จางจากเจาหนาท่ีฝายการเงินและแผนของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเจาหนาท่ีวัสดุตอง

ทำการลงบันทึกขอมูลของวัสดุที่รับเขาคลังเพื่อเปนขอมูลวัสดุการลงบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) ที่มี

การซื้อเพิ่มเขามา และการลงบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) เมื่อมีการเบิกจายใหรวมอยูในระบบ เพ่ือ

ความสะดวกแกการคนหาหรือเชค็ขอมูลวัสดุที่ไดมาและใชออกไป ยอดคงเหลือเมื่อสิ้นปงบประมาณ

ในแตละป (ภาพเอกสารท้ัง 3 สวนดังภาพหนาถัดไป) 
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ภาพท่ี 5 ตัวอยางเอกสารขออนุญาตซ้ือ/จาง 

จากภาพที่ 5 เปนตัวอยางเอกสารขออนุญาตซื้อ/จาง ที่ผานการตรวจรับของเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ผานการตรวจสอบตรงตามแผน 

และประเภทงบประมาณจากหัวหนาสำนักงานคณบดี และอนุมัต ิให ดำเนินการโดยคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

เลขท่ีตัดยอด 64004387 



34 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางใบเสนอราคา 

 จากภาพท่ี 6 เปนใบเสนอราคาท่ีผูประกอบการ เสนอราคาวสัดุมายังคณะวิทยาการจัดการ 

โดยไดลงลายมือชื่อผูขายดวย 
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ภาพท่ี 7 ตัวอยางใบสงสินคา 

 จากภาพที่ 7 เปนตัวอยางใบนำสงสินคามีลายมือชื ่อผู สงสินคาและผู ร ับสินคา  

เมื ่อรานคานำสินคามาสงจะมีใบนำสงสินคามาใหเจาหนาที่วัสดุเช็คสินคาตรงตามจำนวนที่สั่ง  

ตรงตามใบเสนอราคา และไดสินคาครบถูกตองหรือไมกอนการลงลายมือชื่อรับสินคา 
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ข้ันตอนท่ี 2 

การเขาใชงานระบบบัญชีสามมิติ 
 

 ในการเขาใชงานระบบบัญชีสามมิติ ตองทำการโหลดโปรแกรม GFMIS 

 (Grow FinanceManagement Information System (3D) )  โปรแกรมท ี ่ โหลดมาจะปรากฎ

ขอความ GrowFa-MIS มีลักษณะคลายตัว N สีแดง และชื่อโปรแกรม GrowFa-MIS อยูดานลางของ

หนาจอคอมพิวเตอร หลังจากติดตั้งโปรแกรม GrowFa-MIS เพื่อเตรียมความพรอมในการใชงาน 

ไวบนหนาจอคอมพิวเตอรเรียบรอยแลวจะปรากฏสัญลักษณตามภาพท่ี 8  

 

 

ภาพท่ี 8 ระบบบัญชีสามมิติ ( GrowFa-MIS ) 
 

 จากภาพท่ี 8 บนหนาจอคอมพิวเตอรใหผูใชดับเบิลคลิกท่ีโปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ 

( GrowFa-MIS ) ซึ่งจะปรากฏชื่อของโปรแกรมสามมิติไววา GrowFa-MIS มีสัญลักษณเปน

อักษร N สีแดง เม่ือดำเนินการแลวจะปรากฏภาพท่ี 9 เพ่ือใหผูใชเตรียมเขาใชงานตอไป 

  

  

ดับเบลิคลิกเขาโปรแกรม 



37 
 

 
 
 

     

                 ภาพท่ี 9 การเริ่มใชงานระบบบัญชีสามมิติ (GrowFa-MIS) 

จากภาพที่ 9 ดานบนของหนาตางจะระบุใหเขาสูระบบใหผูใชกรอกรหัสผูใชและ

รหัสผานเพ่ือยืนยันตัวตน หลังจากนั้นใหเลือกท่ี OK ซ่ึงจะปรากฎภาพท่ี 10 เพ่ือเริ่มใชงาน 

     

 

ภาพท่ี 10 การเขาใชงานระบบบัญชีสามมิติ (GrowFa-MIS) 

ชองวางใหกรอกรหัสผูใช 

ชองวางใหกรอกรหัสผาน 

ใสรหัสผูใชของเจาหนาท่ีวัสดุ 

กรอกรหัสผาน 
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 จากภาพที่ 10 เมื่อผูใชกรอกรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตนแลวใหเลือกคลิกท่ี 

“OK” หนาตางจะปรากฎภาพท่ี 11 มาแทน       

  

ภาพท่ี 11  เขาใชงานโดยผูใช 

 

 จากภาพท่ี 11 โปรแกรมระบบ MIS ตอบรับผูใชงานหลังกรอกรหัสผูใชและรหัสผาน

ไดถูกตอง 
 

     

ภาพท่ี 12 โปรแกรมแจงเปดปงบประมาณ 

 

 จากภาพท่ี 12 ระบบแจงเปดปงบประมาณปจจุบัน กด OK เพ่ือเขาสูระบบภาพ 13 

ระบบจะข้ึน ยนิดีตอนรับ 

เจาหนาท่ีเจาของรหัสผาน 

ระบบแจง เปดระบบตาม

ปงบประมาณขณะท่ีเราเขาใชงาน 

เปดระบบปงบประมาณ 2564 นะ

ครับ 

กด OK เพ่ือเขาสูเมนูตอไป 



39 
 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี3  

การบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) ในระบบบัญชีสามมิติ 
 

 เมื ่อกรอกรหัสผูใช และรหัสผานเรียบรอยแลวระบบจะเขาสูหนาจอบัญชีสามมิติ 

ดังนี้ หนาจอโปรแกรมจะแสดงเมนูตาง ๆ ในระบบดังนี้ บันทึกซื้อจาง ทำใบสั่งซื ้อจาง (บส.01)  

บันทึกใบขอเบิก บันทึกขอมูลผูขาย สินทรัพย (วัสดุ) บันทึกโครงการ จบการทำงาน ขั้นตอนตอไป

เลื่อนเคอเซอรมาท่ีเมนูสินทรัพย (วัสดุ) ดังภาพท่ี 13 
 

  

 
 

  
 

  

ภาพท่ี 13 หนาโปรแกรมบัญชีสามมิติ (GrowFa-MIS) 

ภาพหนาจอโดยรวมเม่ือใสรหัสเขาสูระบบจะปรากฎ

เมนูตัวเลือกอยูดานบน 

เรากดเลือกเมนูสินทรัพย(วัสดุ) 
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 จากภาพที่ 13 เมื่อหนาจอแสดงโปรแกรมเต็มของบัญชีสามมิติขึ ้นมาใหเลือกเมนู

สินทรัพย (วัสดุ) จากนั้นเลื่อนเคอเซอรลงมาท่ีเมนูบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) จอแสดงดังภาพท่ี 14 

และภาพท่ี 15 
 

 

ภาพท่ี 14 การเลือกเมนูบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) 
 

 

 
 

         ภาพท่ี 15 ภาพขยายแสดงการเลือกรายการ บันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) 
 

เลื่อนเคอเซอรลงมาท่ีบันทึกรับวัสดุ

(สิ้นเปลือง) 
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 จากภาพที ่ 14 และภาพที ่ 15 หนาจอแสดงการเลื ่อนเคอเซอรจากการเขาเมนู

สินทรัพยลงมาท่ีบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) 
 

 เม่ือกดเลือกเมนูบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) ระบบจะแสดงขอมูลวัสดุท่ีบันทึกไวในคลัง

วัสดุกดเลือกเมนูสัญลักษณเครื่องหมายบวก“รับวัสดุ” ดังภาพท่ี 16 และภาพท่ี 17 
 

 
 

ภาพท่ี 16 ภาพแสดงหนาจอวัสดุ 
 

 จากภาพท่ี 16 เม่ือกดเลือกเมนูรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) โปรแกรมจะปรากฎรายการวัสดุท่ี

ทำรับไวแลวท้ังหมดบนหนาจอ 
 

 
 

ภาพท่ี 17 เลือกเมนูรับวัสดุ 
 

ระบบแสดงรายการวัสดุท่ีบันทึกรับ

ไวในปงบประมาณกอนหนา 

กดเลือกเมนู รับวัสดุ 
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 จากภาพท่ี 17 จากหนาจอโปรแกรมจะปรากฏเมนูรับวัสดุอยูดานบน ใหกดเลือกเมนู

รับวัสดุ ระบบจะปรากฏภาพท่ี 18 
 

   
 

ภาพท่ี 18 ภาพโปรแกรมใบรับวัสดุภาพ 

 

 จากภาพท่ี 18 เม่ือกดรับวัสดุจากภาพท่ี 17 จะปรากฏใบรับวัสดุข้ึนมา ดานบนใบรับ

วัสดุจะมีรายการ “เพ่ิมรายการจาก ซ้ือ-จาง” ดังภาพท่ี 19 

 

 
 

              ภาพท่ี 19 เลือก “เพ่ิมรายการจากซ้ือ-จาง” 
 

 จากภาพท่ี 19 ดานบนของใบรับวัสดุ ใหเลือก “เพ่ิมรายการจาก ซ้ือ-จาง” โปรแกรม

จะปรากฏดังภาพท่ี 20 

 

  

เม่ือกดปุมรับวัสดุ หนาจอจะโชว ใบรับวัสดุข้ึนมา 

เพ่ิมรายการจาก ซ้ือ-จาง 
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  เมื่อกดเพิ่มรายการจากซื้อ-จางแลวหนาจอระบบจะแสดงขอมูลวัสดุที่มีเลขที่ตัดยอด

ดังภาพท่ี 20 และภาพ 21 
 

 

ภาพท่ี 20 ภาพโปรแกรมเลขท่ีตัดยอดวัสดุ 
 

 จากภาพท่ี 20 เม่ือกดเพ่ิมรายการจากซ้ือ-จาง หนาจอจะปรากฎรายการวัสดุท่ีมีเลขท่ี

ตัดยอดท้ังหมด ดานบนรายการจะปรากฎชองสำหรับใสเลขท่ีตัดยอดท่ีตองการคนหาดังภาพท่ี 21 
 

 
 

ภาพท่ี 21 ภาพชองวางกรอกดเลขท่ีตัดยอด 

 

 จากภาพท่ี 21 ภาพขยายดานบนรายการเปนชองวางสำหรับใหกรอกเลขท่ีตัดยอดท่ี

ตองการคนหา 
  

 ในชองวางตรงคำวาเลขท่ีตัดยอดใหกรอกเลขท่ีตัดยอดจากเอกสารสำเนาการขอ

อนุญาตซ้ือ/จาง ดังภาพท่ี 22 และภาพท่ี 23 

หนาจอแสดงชองใหกรอกเลขท่ีตัดยอด 

หลังจากเรากดเมนู เพ่ิมรายการจาก 

ซ้ือ-จาง 

กดปุมเพ่ิมรายการจากซ้ือ- จาง จะข้ึน

หนาระบบแบบนี้ 
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ภาพท่ี 22 กรอกเลขท่ีตัดยอด 

 

 จากภาพท่ี 22 ในชองวางจากภาพท่ี21 ใหเรากรอกเลขท่ีตัดยอดท่ีเรามีใสในชองเลขท่ี

ตัดยอด 
 

 

ภาพท่ี 23 ภาพขยายแสดงการกรอกเลขท่ีตัดยอด 

 จากภาพท่ี 23 ภาพขยายการกรอกเลขท่ีตัดยอดเพ่ือคนหารายการวัสดุจากเลขท่ีตัด

ยอดท่ีระบุ  

 

ตัวอยาง กรอกเลขท่ีตัดยอดจากสำเนาเอกสารขอ

อนุญาตซ้ือ/จาง 

เลขท่ี 64004387 

กรอกเลขท่ีตัดยอด 
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เมื ่อกรอกเลขที่ตัดยอดเสร็จแลวกดปุมสัญลักษณคนหา ระบบปรากฎรายการของ

เลขที่ตัดยอดที่ระบุ สามารถตรวจสอบไดจากสำเนาเอกสารการขออนุญาตซื้อ/จาง รายการวัสดุใน

ระบบใหตรงกัน  
 

    

                  

 

 

ภาพท่ี 24 การกรอกเลขท่ีตัดยอด 

 จากภาพที่ 24 เมื่อกรอกเลขที่ตัดยอดเสร็จแลวกดปุมคนหา เพื่อคนหารายการวัสดุท่ี

ตองการทำเบิกจากรายการขออนุญาตซื้อ/จางตามเลขที่ตัดยอดที่ระบุ เมื่อกดปุมคนหาจะปรากฎ

หนาจอดังภาพท่ี 25 

 

 ปญหา หากคลิกเลือกวัสดุไมครบตามเลขที่ตัดยอดที่ระบุ จะเกิดปญหาเวลาลงบันทึก

เบิกวัสดุเนื่องจากไมมีรายการนั้น ๆ ใหตองเบิกจากคลังวัสดุ 

 แนวทางแกไข ตองตรวจสอบรายการวัสดุใหครบตรงตามสำเนาเอกสารขออนุญาต

ซ้ือ/จาง กดเลือกหนารายการวัสดุตามรายการท่ีมีในเลขท่ีตัดยอดนั้น ๆ เสร็จแลวกด “ตกลง” 

กดปุม คนหา 

กรอกเลขท่ีตัดยอด แลวกดปุมคนหา 
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ภาพท่ี 25 ภาพแสดงการเลือกวัสดุท่ีมีในรายการใหครบ 

 

 จากภาพท่ี 25 ใสเครื่องหมายถูกหนาวัสดุท่ีมีในเลขท่ีตัดยอดท้ังหมดจากนั้นกดคำวา 

“ตกลง” ระบบจะปรากฏดังภาพท่ี 26 
 

 ปญหา ถาไมใสเครื่องหมายถูกใหครบทุกรายการ รายการวัสดุที่ไมไดใสเครื่องหมาย

ถูกจะไมถูกเพิ่มเขาไปในรายการรับวัสดุ เมื ่อตองการลงบันทึกเบิกวัสดุจะไมมีรายการวัสดุใหทำ 

บันทึกเบิก 

 แนวทางแกปญหา ใสเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยมหนาวัสดุที่ตองการใหครบถวน

กอนกดตกลงใหทำการตรวจทานขอมูลรายการวัสดุที่กรอกอยางรอบคอบ เพื่อปองกันการกดขาม

รายการและเพ่ือปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียนรับวัสดุ  

 

เครื่องหมายถูกหนาเลขท่ีตัดยอดทุกชองของ

รายการวัสดุในรอบนี้ 

กดตกลง เม่ือกรอกเครื่องหมายถูก 

ครบแลว 

กรอกเครื่องหมายถูกใหครบทุกชอง 
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ภาพท่ี 26 ภาพแสดงการกรอกวันท่ีรับสินคา 

 จากภาพที่ 25 เมื่อกด“ตกลง”จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ 26 ตรวจทานรายการให

ตรงตามสำเนาเอกสารขออนุญาติซื้อ/จาง ในสวนของวันที่ใหกรอกวันที่ไดรับสินคาตามที่ระบุไวใน

เอกสาร ขออนุญาติซ้ือ/จาง จากนั้นเลื่อนเคอเซอรไปยังชองประเภทวัสดุ ดังภาพท่ี 27   

 

                                   

ภาพท่ี 27 การกด Double Click ชองประเภทวัสดุ 

 จากภาพที ่ 27 ชองวางตรงประเภทวัสดุใหดับเบิลคลิกเพื ่อเลือกประเภทวัสดุ 

โปรแกรมจะปรากฏดังภาพท่ี 28 

  

  

 

 

กรอกวันท่ีตามใบเอกสารขออนุญาตซ้ือ-จาง 

Double Click   ท่ีชองประเภทวัสด ุ
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ภาพท่ี 28 ภาพแสดงรายการประเภทวัสดุ 
 

 จากภาพที่ 28 หนาจอจะแสดงภาพประเภทวัสดุตาง ๆ ที่มีในระบบใหเลือกประเภท

วัสดุท่ีตองการทำรับ ในตัวอยางคือ หมึกคอมพิวเตอรซ่ึงอยูในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร คลิกเลือกไป

ท่ีวัสดุคอมพิวเตอร ดังภาพท่ี 29 
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ภาพท่ี 29 ภาพแสดงการเลือกประเภทวัสดุ 

 จากภาพท่ี 29 เลื่อนเคอเซอรไปท่ีวัสดุคอมพิวเตอร Double Click หนาจอโปรแกรม

จะปรากฏภาพท่ี 30 

    

 

 

 

เลือกท่ีวัสดุคอมพิวเตอร 
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ภาพท่ี 30 ภาพแสดงการกรอกประเภทวัสดุ 

 จากภาพที่ 30 เมื่อเลือกประเภทวัสดุเปนวัสดุคอมพิวเตอร ให Double Click ตรง

วัสดุคอมพิวเตอรเลือกประเภทวัสดุกรอกใหครบทุกชอง จะปรากฏดังภาพท่ี 31 
 

 

ภาพท่ี 31 แสดงการกรอกประเภทวัสดุครบทุกชองรายการ 

 จากภาพที่ 31 กรอกประเภทวัสดุใหครบทุกชองรายการตรวจทานใหเรียบรอยกอน

การกดบันทึกดังภาพท่ี 32 

 

 

กรอกประเภทวัสดุให

ครบทุกชอง 

กรอกใหครบทุกชอง 
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ภาพท่ี 32  ภาพแสดงการกดบันทึกขอมูล 

 จากภาพที่ 32  หลังจากกรอกขอมูลครบถวนและตรวจทานใหถูกตองแลวจากนั้นกด

ปุม บันทึกขอมูล เม่ือกดบันทึกขอมูลระบบจะปรากฏภาพท่ี 33 

 

 

ภาพท่ี 33 ภาพแสดงการแจงเตือนใหตรวจขอมูลใหถูกตองกอนบันทึก 

 จากภาพที่ 33 ระบบจะถามการตรวจสอบความถูกตองแลวหรือที่จะบันทึกขอมูลนี้ 

มีสองปุมใหเลือกจากนั้นจะปรากฏดังภาพท่ี 34 

กดปุมบันทึก 
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ภาพท่ี 34 ภาพแสดงหากตรวจขอมูลถูกตองแลว กด Yes 

 จากภาพที่ 34 หากมั ่นใจวาไดตรวจสอบขอมูลถูกตองแลวใหกด Yes จะปรากฏ 

ภาพท่ี 35 

 

 

ภาพท่ี 35 ภาพแสดงการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 จากภาพที่ 35 เมื่อกด Yes แลวระบบรายงานบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวเมื่อกดปุม 

Ok จะปรากฎภาพตอไปดังภาพท่ี 36 

กด Yes หากตรวจสอบ

ถูกตองแลว 

กด OK 
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         ภาพท่ี 36 ภาพแสดงหนาจอโปรแกรมเม่ือทำการบันทึกรับวัสดุเรียบรอย 
 

 จากภาพที่ 36 เมื่อทำการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ระบบจะกลับไปหนาขอมูลวัสดุ

รวมโดยอัตโนมัติ หนาจอจะแสดงขอมูลที่เพิ่มเขาไปรวมอยูในคลังเรียบรอย หลังจากนั้นเก็บเอกสาร

ใบขออนุญาติซ้ือ/จางเขาแฟมดังภาพท่ี 37 
 

ปญหา ว ัสด ุชนิดเด ียวกันแตเม ื ่อม ีการส ั ่งซ ื ้อคร ั ้งต อไป รายการจะแยกตาม

ปงบประมาณที่สั่งซื้อไมรวมเปนชนิดเดียวกัน ทำใหเวลาท่ีตรวจนับยอดคงเหลือเมื่อสิ้นปงบประมาณ

เปนไปอยางยากลำบาก ตองมีการสำรวจยอดวัสดุชนิดตาง ๆ ในแตละปแลวจึงนำมารวมกันจึงจะได

ยอดคงเหลือของวัสดุนั้น ๆ อยางแทจริง เปนปญหาหากตัดยอดเบิกวัสดุไมเรียงปงบประมาณท่ีทำ

บันทึกรับ เนื่องจากบางรายการมีการปรับเปลี่ยนราคาและหากทำบันทึกเบิกวัสดุผิดรายการ จะมี

ผลกระทบใหยอดคงเหลือคลาดเคลื่อนได 

แนวทางแกไข วัสดุท่ีลงบันทึกรับรวมอยูในหนานี้ เรียงตามปงบประมาณ เจาหนาท่ี

ว ัสดุตองสำรวจอยางละเอียดตามปงบประมาณตาง ๆ วาวัสดุนั ้น ๆ มีจำนวนเทาไรในแตละ

ปงบประมาณ  
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ภาพท่ี 37 ภาพแสดงเอกสารขออนุญาตซ้ือ/จางท่ีจัดเก็บเขาแฟม 

 

 จากภาพที่ 37 เมื่อกรอกขอมูลลงระบบบัญชีสามมิติเสร็จแลวเก็บสำเนาเอกสารขอ

อนุญาตซื้อ/จาง เขาแฟมโดยเขียนเลขลำดับเอกสารการรับวัสดุตามดวยปงบประมาณ (ดังภาพที่ 37 

เปนใบขอซ้ือวัสดุลำดับท่ี 9 ของปงบประมาณ 2564)  

 

 

เรียงลำดับตามวันท่ีทำเรื่องขอซ้ือตามดวย

ปงบประมาณนั้น ๆ 

009/64 
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ข้ันตอนท่ี 4 

รับแบบฟอรมการเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) 
 

  เมื่อผูตองการเบิกวัสดุกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมสำหรับเบิกวัสดุ เปนแบบฟอรมท่ี

ทางงานวัสดุคณะวิทยาการจัดการทำขึ้นมาสำหรับใชในการเบิกวัสดุของอาจารยและเจาหนาที่ใน

คณะวิทยาการจัดการประกอบดวย ชื่อ - สกุลผูเบิก  ลักษณะตำแหนง สาขาวิชา สิ่งท่ีจะขอเบิก  

ลายมือชื่อ  ลายมือชื่อผูจายวัสดุ และลายมือชื่อผูสั่งจายวัสดุ 

  

 

ภาพท่ี 38 แบบฟอรมสำหรับผูตองการเบิกวัสดุ 

 จากภาพท่ี 38 ผูตองการเบิกวัสดุรับแบบฟอรมการเบิกวัสดุจากเจาหนาท่ีเพ่ือกรอก

ขอมูลการเบิก กรอกเสร็จแลวจะปรากฏดังภาพท่ี 39 
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ภาพท่ี 39 ภาพแสดงใบเบิกวัสดุท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

 จากภาพที่ 39 ในการเบิกวัสดุผูขอเบิกตองกรอกขอมูล วันที่  ชื่อผูเบิก หนวยงาน 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หนวยนับใหครบทุกรายการ พรอมท้ังลงลายมือชื่อผูขอเบิก 
 

 ปญหา ในกรณีท่ีผูเบิกวัสดุกรอกรายการเบิกวัสดุไมถูกตองหรือไมครบถวนจะทำให

เกิดปญหาในการบันทึกขอมูลในระบบ เมื่อมีการตรวจนับจำนวนวัสดุคงเหลือจะทำใหยอดรายการ

วัสดุคงเหลือไมถูกตอง 

 แนวทางการแกไขปญหา เจาหนาที่วัสดุตองตรวจสอบขอมูลรายการเบิกวัสดุให

ถูกตองครบถวนตรงตามรายการที่ลงบันทึกรับไว วัสดุสำนักงานชนิดใด วัสดุบางชนิดมีหลายขนาด

ตองระบุใหชัดเจน วัสดุบางชนิดมีสีแตกตางกันตองระบุสีท่ีตองการเบิกดวย 
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ข้ันตอนท่ี5 

การบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) ในระบบบัญชีสามมิติ 
 

  เมื่อมีการจายวัสดุตามใบเบิกเสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่พัสดุตองนำใบเบิกมาทำ

การลงบันทึกเบิกวัสดุในระบบบัญชีสามมิติ มีข้ันตอนดังตอไปนี้  

 คลิกท่ีโปรแกรม GrowFa-MIS บนจอคอมพิวเตอร ดังภาพท่ี 40 

  

 

   ภาพท่ี 40 ภาพแสดงโปรแกรม GrowFa-MIS  

 จากภาพที่ 40 บนหนาจอคอมพิวเตอรใหผูใชดับเบิลคลิกที่โปรแกรมระบบบัญชีสาม

มิติ ( GrowFa-MIS ) ซ่ึงจะปรากฏชื่อของโปรแกรมสามมิติไววา GrowFa-MIS มีสัญลักษณเปนอักษร 

N สีแดง เม่ือดำเนินการแลวจะปรากฏภาพท่ี 41 เพ่ือใหผูใชเตรียมเขาใชงานตอไป 
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ภาพท่ี 41 การเริ่มใชงานระบบบัญชีสามมิติ (GrowFa-MIS) 

 จากภาพที่ 41 ดานบนของหนาตางจะระบุใหเขาสูระบบใหผู ใชกรอกรหัสผูใชและ

รหัสผานเพ่ือยืนยันตัวตน หลังจากนั้นใหเลือกท่ี OK ซ่ึงจะปรากฎภาพท่ี 42 เพ่ือเริ่มใชงาน 

 

 

ภาพท่ี 42 การเขาใชงานระบบบัญชีสามมิติ 

 จากภาพที่ 42 เมื่อผูใชกรอกรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตนแลวใหเลือกคลิกท่ี 

“OK” หนาตางจะปรากฎภาพท่ี 43 มาแทน       

กรอกรหัสผูใชและรหัสผาน 
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ภาพท่ี 43 เขาใชงานโดยผูใช 

 จากภาพท่ี 43 โปรแกรมระบบ MIS ตอบรับผูใชงานหลังกรอกรหัสผูใชและรหัสผานได

ถูกตอง  

 

   
                   

ภาพท่ี 44 โปรแกรมแจงเปดปงบประมาณ 

 จากภาพที ่ 44 ระบบแจงเปดปงบประมาณปจจุบัน กด OK เพื ่อเขาสู ระบบดัง 

ภาพท่ี 45 

ระบบข้ึนยินดีตอนเจาของรหัส 

ระบบระบปุงบประมาณท่ีเขาใชงาน 

กดOK 
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ภาพท่ี 45  หนาโปรแกรมบัญชีสามมิติ 

 จากภาพที ่ 45 หนาจอแสดงภาพโปรแกรมบัญชีสามมิติ เล ือกเมนูส ินทร ัพย 

ดังภาพท่ี 46 

 

ภาพท่ี 46 เลือกเมนูสินทรัพย 

 จากภาพท่ี 46 เลือกเมนูสินทรัพยจากหนาโปรแกรมบัญชีสามมิติซ่ึงเมนูอยูดานบน 

ดังภาพท่ี 47 

 

กดเลือกเมนูสินทรัพย 
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ภาพท่ี 47 ภาพขยายเลือกเมนูสินทรัพย 

 จากภาพท่ี 47 กดเลือกเมนูสินทรัพยท่ีอยูดานบนเลื่อนเคอเซอรลงมาท่ีบันทึกเบิกวัสดุ 

(สิ้นเปลือง) ดังภาพท่ี 48 

 

 

ภาพท่ี 48 เลือกบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) 

 จากภาพท่ี 48 เลื่อนเคอเซอรลงมาท่ีบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) ดังภาพขยายท่ี 49 

 

 

กดเลือกเมนูสินทรัพย 

เลื่อนเคอเซอรลงมาท่ีบันทึกเบิก

วัสดุ(สิ้นเปลือง) 



62 
 

 
 
 

 

 

               ภาพท่ี 49 ภาพขยายเมนูบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) 

 จากภาพท่ี 49 แสดงเมนูขยายการเลือกบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) คลิกเลือกบันทึก

เบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) จะปรากฏภาพท่ี 50 

  

 

 

ภาพท่ี 50 ภาพแสดงรายชื่อผูเบิกวัสดุ 

 จากภาพท่ี 50 ตองการบันทึกผูเบิกวัสดุใหกดท่ีคำวา เพ่ิม จะปรากฏภาพท่ี 51 

เลือกบันทึกเบิกวัสดุ 

(สิ้นเปลือง) 

กดเพ่ิม 
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ภาพท่ี 51 ภาพแสดงใบเบิกวัสดุ 

 จากภาพท่ี 51 หนาจอโปรแกรมปรากฏใบเบิกวัสดุ ใหกรอกขอมูลใบเบิกวัสดุจาก

แบบฟอรมใบเบิกวัสดุท่ีผูเบิกวัสดุเขียนเบิกไวแลว 

 

 

ภาพท่ี 52 กรอกขอมูลผูเบิก 

 จากภาพท่ี 52 กรอกขอมูลชื่อผูเบิกจากแบบฟอรมใบเบิกจากนั้นกด “เพ่ิม” เพ่ือกรอก

รายการวัสดุท่ีมีการเบิก เม่ือกด “เพ่ิม” จะปรากฏดังภาพท่ี 53 

ใบเบิกวัสดุ 

กรอกขอมูลผูเบิกตามแบบฟอรมท่ีผูเบิกวัสดุกรอกไว

เสร็จแลว กด เพ่ิม 

กดเพ่ิม 
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ภาพท่ี 53 หนาจอแสดงโปรแกรม “คำคน” 

 จากภาพท่ี 53 หนาจอแสดงโปรแกรม “คำคน”เพ่ือใหกรอกชื่อวัสดุท่ีตองการเบิก 

 

 
      

ภาพท่ี 54 ภาพหนาจอใหใสคำเพ่ือคนหาชื่อวัสดุ 

 จากภาพท่ี 54 ใหกรอกชื่อวัสดุท่ีตองการเบิกลงในชองคำคน จากนั้นกดเครื่องหมาย ? 

จะปรากฏภาพท่ี 55 

 

  

กรอกขอมูลชื่อวัสดุท่ีตองการเบิก อยางนอย

สามตัวอักษร ระบบจะคนหาวัสดุมาแสดง 

จากนั้นกด เครื่องหมาย? 
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ภาพท่ี 55 เลือกวัสดุท่ีตองการเบิก 
 

 จากภาพท่ี 55 ใสเครื่องหมายถูกหนารายการวัสดุท่ีตองการเบิก  
    

   

 

ภาพท่ี 56 กดตกลงเลือกวัสดุ 
 

 จากภาพท่ี 56 เม่ือใสเครื่องหมายถูกหนาวัสดุท่ีตองการเบิกแลว กดตกลงเพ่ือไปสูหนา

ตอไปดังภาพท่ี 57 

 

กรอกเครื่องหมายถูกหนาวัสดุท่ีเราตองการทำบันทึกเบิก 

กดตกลง 
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ภาพท่ี 57 ภาพแสดงรายการวัสดุท่ีตองการเบิก 
 

 จากภาพท่ี 57 วัสดุท่ีเลือกมาจะมาอยูในหนาใบเบิก ใหใสจำนวนท่ีตองการเบิก 

 ดังภาพท่ี 58 
 

 

                ภาพท่ี 58 กรอกจำนวนวัสดุท่ีตองการเบิก 

 

 จากภาพที่ 58 กรอกจำนวนวัสดุที่ตองการเบิกลงในชองจำนวนเบิกใช เมื่อกรอกครบ

กดบันทึก/พิมพ ดังภาพท่ี 59 

กรอกจำนวนวัสดุท่ีตองการเบิก  

ในชองจำนวนเบกิใช 
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ภาพท่ี 59 ภาพแสดงปุมกด บันทึก/พิมพ 

 

 จากภาพท่ี 59 เม่ือบันทึกขอมูลครบแลว กดบันทึก/พิมพจะปรากฏภาพท่ี 60  

 

 

 

             ภาพท่ี 60 ขอความคุณตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ตองการบันทึกขอมูลนี้หรือไม 
  

 จากภาพท่ี 60 เม่ือเรากดบันทึก ระบบปรากฏขอความ ตรวจสอบขอมูลถูกตองและ

ตองการจะบันทึกขอมูลนี้หรือไม ถาม่ันใจวากรอกขอมูลถูกตองแลวกด Yes ในกรณีท่ีไมแนใจใหกด 

No เพ่ือกลับไปตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนบันทึก  กรณีกด Yes จะปรากฏภาพท่ี 61 

  

กรอกขอมูลครบแลวกดบันทึก/พิมพ 

คุณตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ตองการท่ีจะบันทึกขอมูลนี้ 

หรือไม ถูกตองแลวกด YES 



68 
 

 
 
 

  
                  

ภาพท่ี 61 บันทึกเรียบรอยแลว 

 

 จากภาพท่ี 61 ระบบบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว กด OK  ระบบแสดงเลขท่ีใบเบิกไว

มุมบนในชองเลขท่ีใบเบิก เม่ือกด OK จะปรากฏภาพท่ี 62 
  
  

    
 

        

          ภาพท่ี 62 ภาพแสดงระบบถามความตองการพิมพใบเบิกหรือไม 

 

เม่ือเรากด YES ระบบจะออกเลขท่ีใบเบิกให  

บันทึกเรียบรอยแลวครับ กด OK  

ตองการพิมพใบเบิก กด Yes 

ไมตองการพิมพกด No 
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 จากภาพท่ี 62 หากเราตองการพิมพใบเบิกวัสดุทันทีใหเลือก Yes ถาตองการพิมพใบ

เบิกวัสดุภายหลังใหเลือก No กรณีกด No จะปรากฏภาพท่ี 63 

 

 

ภาพท่ี 63 ภาพแสดงหนาจอรายชื่อผูเบิกท่ีบันทึกไวในระบบ 
  

 จากภาพที่ 63 กรณีเลือกไมพิมพใบเบิกทันที ระบบจะกลับมาหนาจอแสดงรายชื่อผู

เบิกท้ังหมดอีกครั้ง ในกรณีท่ีตองการพิมพใบเบิกทันทีระบบจะปรากฏภาพท่ี 64 
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ภาพท่ี 64 พิมพใบเบิกวัสดุ 
  

 จากภาพที ่ 64 เมื ่อเล ือกพิมพใบเบิกว ัสดุทันทีจากการกด Yes ดังภาพที ่ 62  

จะปรากฎดังภาพที่ 64 สั่งพิมพไดทันที ในกรณีตองการพิมพใบเบิกยอนหลังสามารถดำเนินการได 

ดังภาพท่ี 65 
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ภาพท่ี 65 ภาพแสดงการพิมพใบเบิกยอนหลัง 

 

 จากภาพที่ 65 เมื่อตองการพิมพใบเบิกยอนหลังสามารถทำไดโดยการเขาระบบบัญชี

สามมิติที่หนาบันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) เมื่อกดเขามาจะปรากฏหนาแรกคือ คนหารายการใบเบิก  

ใหเลือกที่ชื่อบุคคลที่ตองการพิมพใบเบิกดังภาพที่ 65 จากนั้นกด “พิมพ” ระบบก็จะปรากฎใบเบิกท่ี

ตองการพิมพดังภาพท่ี 64  

 

 

 

 

 

 

เลือกรายชื่อท่ีตองการพิมพใบเบิก  กด

สัญลักษณเครื่องพิมพ 
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ข้ันตอนท่ี 6 

การจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ 
 

 คณะวิทยาการจัดการตองรายงานวัสดุคงเหลือตอหนวยงานพัสดุของมหาวิทยาลัยเม่ือ

สิ้นสุดปงบประมาณทุกป สามารถนำขอมูลวัสดุคงเหลือจากระบบบัญชีสามมิติซึ ่งบันทึกไวดวย

โปรแกรม GFMIS โดยการเขาโปรแกรมกรอกขอมูลผูใชและรหัสผานเชนเดียวกับการเขาทำรายการ

บันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) และ บันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) เมื่อโปรแกรมเปดขึ้นมาดังภาพใหเลือก

เมนูสินทรัพย และเลื่อนเคอเซอรลงมาท่ีเมนูรายงานจะปรากฏดังภาพท่ี 66 

 

 

 

ภาพท่ี 66 ภาพแสดงการเขาเมนูสินทรัพยเพ่ือทำรายงานวัสดุคงเหลือ 
 

 จากภาพท่ี 66 เม่ือเขาเมนูสินทรัพยใหเลือกเมนูรายงาน จะปรากฏภาพท่ี 67 

 

 

เลือกเมนู รายงาน 
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ภาพท่ี 67 เมนูรายงานวัสดุคงเหลือประจำป 

 

 จากภาพท่ี 67 เม่ือเลือกเมนูรายงานจะปรากฎแถบเมนูดานขางข้ึนมา 5 รายการคือ  

 รายงานทะเบียนวัสดุคงทนดังภาพ   

 รายงานการเบิกวัสดุคงทน 

 รายงานการแทงจำหนายวัสดุคงทน 

 รายงานการโอนยายวัสดุคงทน 

 รายงานวัสดุคงเหลือประจำป 

 ใหเลื่อนเคอเซอรเลือก รายงานวัสดุคงเหลือประจำป กดเลือกรายการจะปรากฏภาพ 

ท่ี 68 

 

 

 

  

เลือกรายงานวัสดุคงเหลือประจำป 
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ภาพท่ี 68 ภาพแสดงโปรแกรมรายงานวัสดุคงเหลือ 

 

 จากภาพที่  68 โปรแกรมแสดงรายงานวัสดุคงเหลือประจำปสามารถเลือกระบุ

ปงบประมาณที่ตองการเฉพาะวัสดุคงเหลือในปนั้น ๆ กรณีตองการรายงานวัสดุคงเหลือที่มีในคลัง

ทั้งหมดทุกปงบประมาณ ใหเลือกที่ชอง “ทั้งหมด” นอกจากนี้โปรแกรมยังแสดงหนวยงานทั้งหมดใน

มหาวิทยาลัยท่ีตองการรายงานขอมูลวัสดุคงเหลือไวดวย เลือกคณะวิทยาการจัดการ ดังภาพท่ี 69 

 



75 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 69 รายงานวัสดุคงเหลือท้ังหมดของคณะวิทยาการจัดการ และการสั่งพิมพรายงาน 
 

 จากภาพที่ 69 ตองการทราบรายการวัสดุคงเหลือทั ้งหมด ณ วันที ่ปจจุบันของ

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ใสเคร ื ่องหมายถูกในชองหนาขอความ 06010, สำนักงาน 

คณะวิทยาการจัดการฯ จากนั้น กด “พิมพรายการ” จะปรากฏภาพท่ี 70 

 

 

   

1.เลือก สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 

2.กดพิมพรายการ 



76 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 70 พิมพรายงานวัสดุคงเหลือหนาแรก 

 

 จากภาพท่ี 70 เม่ือกดสั่งพิมพโปรแกรมจะปรากฎหนาจอพิมพวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ีสั่งพิมพ 

ตามตัวอยางตองการทราบวัสดุคงเหลือทั้งหมด ณ วันที่ 22/09/2564 ดังตัวอยางแสดงรายงานวัสดุ

คงเหลือหนาแรก ระบบจะรายงานวัสดุคงเหลือท้ังหมดรวมเปนยอดเงินดังภาพท่ี 71 
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ภาพท่ี 71 รายงานวัสดุคงเหลือท้ังหมดและยอดเงิน 

 

 จากภาพที่ 71 ระบบรายงานยอดวัสดุคงเหลือถึงหนาสุดทายและยอดเงินรวม เพื่อนำ

ขอมูลรายงานตอหนวยงานพัสดุของมหาวิทยาลัยเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
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ข้ันตอนท่ี 7 

รายงานวัสดุคงเหลือประจำป 
 

 ในการรายงานวัสดุคงเหลือประจำปดำเนินการโดยการเรียกดูขอมูลวัสดุคงเหลือ 

จากระบบบัญชีสามมิติดังขั้นตอนที่ 6 จากนั้นสรางตารางในระบบ Excel กรอกขอมูลวัสดุคงเหลือ

ท้ังหมดลงไปในตาราง กรอกขอมูลผูจัดทำรายงาน และผูตรวจสอบ ภาพท่ี 72 และภาพท่ี 73 จากนั้น

นำเอกสารมอบใหหัวหนาสำนักงานตรวจสอบและดำเนินการรายงานตอหนวยงานพัสดมุหาวิทยาลัย

ตอไป 

 

 

ภาพท่ี 72 ขอมูลวัสดุคงเหลือ 

 จากภาพท่ี 72 นำขอมูลคงเหลือจากระบบบัญชีสามมิติมากรอกลงในโปรแกรม Excel 

เพ่ือมอบหัวหนาสำนักงานทำรายงานตอหนวยงานพัสดุของมหาวิทยาลัยเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
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ภาพท่ี 73 รายงานวัสดุคงเหลือหนาสุดทาย 

 จากภาพท่ี 73 เม่ือทำการกรอกขอมูลวัสดุคงเหลือจนถึงหนาสุดทาย ลงรายชื่อผูจัดทำ  

ผูตรวจสอบ ใหครบกอนนำมอบหัวหนาสำนักงานดำเนินการรายงานตอหนวยพัสดุของมหาวิทยาลัย

ตอไป 
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สรุป การบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) ในระบบบัญชีสามมิต ิ
 

 การมีระบบบัญชีสามมิติทำใหมีความสะดวกในการรวบรวมขอมูลใหอยู ในระบบ

สวนกลาง สามารถเรียกดูขอมูลที่บันทึกไว ในระบบบัญชีสามมิติไดอยางสะดวก ชวยใหตรวจสอบ 

ยอดวัสดุคงเหลือท่ีมีในระบบไดอยางรวดเร็ว  
 

 ปญหาท่ีพบ ในการลงบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) พบปญหาในการลงบันทึกรับวัสดุแต

ละรายการตามเลขท่ีตัดยอดท่ีมีการลงบันทึกรับแมเปนรายการเดียวกันแตเมื่อลงบันทึกรับจะเพ่ิม

จำนวนรายการนั้นข้ึนมาใหม ตัวอยางเชน เลขท่ีตัดยอดนี้สั่งซ้ือหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร Brother 

80 A  แตตอมาอีกหนึ่งเดือนมีการสั่งซื้อวัสดุหมึกยี่หอเดิมหมายเลขรุนเดิมเขามาเพิ่ม เมื ่อมีการ 

ลงบันทึกรับวัสดุชนิดเดียวกันแตปรากฎวาวัสดุชนิดนั้นไมรวมกันแตจะเพิ่มรายการวัสดุนั้นขึ้นมาใหม 

ทำใหเมื่อมีการสรุปยอดวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปงบประมาณ ทำใหมีความยากลำบากในสรุปยอดวัสดุ 

ตองมีการตรวจสอบทุกรายการอยางละเอียดวาวัสดุชนิดเดียวกันนี้แยกรายการอยูลำดับท่ีเทาไหรของ

ขอมูลวัสดุคงเหลือ ซ่ึงหากตรวจสอบไมละเอียดจะทำใหไมไดขอมูลวัสดุคงเหลือท่ีถูกตอง 
 

 แนวทางแกปญหา ในดานของการทำงานตองเพิ ่มรอบคอบในการลงรับวัสดุ 

(สิ้นเปลือง) ทุกข้ันตอน การตรวจสอบยอดคงเหลือตองมีการตรวจสอบท้ังจากระบบบัญชีสามมิติและ

จากการนับจำนวนจริงของวัสดุในคลัง  
 

 ขอเสนอแนะ อยากใหผูเขียนระบบบัญชีสามมิติสามารถเขียนโปรแกรมที่ทำใหการ

บันทึกขอมูลวัสดุรายการเดียวกัน แมจะซื้อมาเพิ่มแตเมื่อมีการลงบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) ชนิดนั้น

อีกก็สามารถรวมจำนวนวัสดุท่ีเพ่ิมเขามาและท่ีมีอยูในคลังไดเลย เชน วัสดุหมึกคอมพิวเตอร Brother 

80 A ยอดคงคลัง 2 ตลับ เมื ่อทำบันทึกรับเพิ ่ม 10 ตลับ ระบบสามารถเพิ ่มจำนวนหมึกชนิดนี้ 

ในรายการเดิมเปนหมึกคอมพิวเตอร Brother 80 A จำนวน 12 (เหลือ 2 เพิ่ม 10 รวมเปน 12)  

ในรายการเดิมท่ีมีอยูแลว 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 
 

สรุป การบันทึกเบิกวัสด ุ(สิ้นเปลือง) ในระบบบัญชีสามมิต ิ
 

 ปญหาที่พบ ในการลงเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) เมื่อผูตองการเบิกวัสดุกรอกขอมูลลงใน

แบบฟอรมสำหรับเบิกวัสดุ เปนแบบฟอรมที่ทางงานวัสดุคณะวิทยาการจัดการจัดทำขึ้นมาสำหรับใช

ในการเบิกวัสดุของคณะ กรณีผูเบิกมีการลงรายการวัสดุท่ีเบิกจริงกับรายการท่ีบันทึกไวในระบบบัญชี

สามมิติไมตรงกัน เนื่องการการเรียกชื่อวัสดุนั้นไมตรงกันในภาษาการพูดและภาษาท่ีใชในการเขียนทำ

ใหเจาหนาที่เกิดความสับสนในการลงบันทึกเบิกวัสดุในระบบ ทำใหลงบันทึกเบิกวัสดุผิดจากรายการ

จริงได หรือระบุขนาดวัสดุที่เบิกไมถูกตองหรือไมระบุขนาดหรือสีของวัสดุที่เบิก ทำใหเกิดปญหาเม่ือ

เจาหนาท่ีลงบันทึกเบิกวัสดุไมสามารถระบุขนาด สี วัสดุท่ีเบิกถูกตองตามท่ีเบิกจริงได  
 

 แนวทางการแกปญหา เจาหนาที่เขียนรายการวัสดุที ่มีการเบิกซ้ำ ๆ และเปนท่ี

ตองการ ติดไวตรงจุดเบิกวัสดุเพื่อใหผูเบิกไดกรอกชื่อวัสดุที่เบิกไดตรงตามวัสดุที่เบิกไปจริงอยาง

ถูกตองและเม่ือมีการเบิกวัสดุ ใหเจาหนาท่ีชวยบอกชื่อวัสดุท่ีถูกตองใหผูเบิกเขียนเพ่ือใหเกิดการจดจำ

วัสดุชนิดนั้น ๆเม่ือมีการเบิกครั้งตอไปจะไดระบชุื่อ ขนาดวัสดุไดอยางถูกตอง 
 

 ขอเสนอแนะ ในการลงบันทึกเบ ิกว ัสด ุแต ละคร ั ้ ง ควรตรวจทานใหถ ูกต อง 

กอนลงบันทึกเบิกวัสดุในระบบ ทำบันทึกเบิกวัสดุจากรายการที ่สั ่งซื ้อเขามากอนเพื ่อปองกัน 

การตกคางของวัสดุทั ้งดานคุณภาพที่เก็บมานานหรือดานราคาที่วัสดุชนิดที่ซื ้อเขามาเพิ่มอาจมี 

การปรับเปลี่ยนราคาท่ีสูงข้ึน ควรเบิกจายวัสดุท่ีคงคางเกาในคลังออกไปกอน 
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บรรณานุกรม 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) 

โครงสรางองคกรคณะวิทยาการจัดการ 

https://fms.rru.ac.th/wp/fms_strategic_planโครงสรางองคกรและการบริหาร 

https://fms.rru.ac.th/wp/fms_organization_chart 

ขอมูลอางอิงระบบบัญชีสามมิติจาก http://www.starsoftware.co.th/Acct3D 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเร่ืองการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร พ.ศ.2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fms.rru.ac.th/wp/fms_strategic_plan%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.starsoftware.co.th/Acct3D
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ประวัติผูเขียน 

๑. ช่ือ - นามสกุล    นางนวพร มวงทอง 

๒. วัน เดือน ปที่เกิด    ๑๙  กันยายน ๒๕๒๐ 

๓. สถานที่เกิด     จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๔. ประวัติการศึกษา    ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๕. ตำแหนงปจจุบัน            เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปหองสมุดคณะวิทยาการ              

จัดการ และเจาหนาที่จายวัสดุ 

๖. สถานที่ทำงานปจจุบัน   คณะวิทยาการจัดการ 
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