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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ
ให้มีความทันสมัย  มีการให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานีและชัยนาท ที่มีผลการเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  โดยมอบเงินทุนสนับสนุนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างมอบเงินทุนสนับสนุนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้าง
ชื่อเสียงด้านวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ต่อไปชื่อเสียงด้านวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  
  

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเพ่ือด าเนินการด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนเบิกจ่ายเงินทุนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ราชภัฏนครสวรรค์ในระในระดับปริญญาตรีดับปริญญาตรี  ได้อย่างถูกต้องได้อย่างถูกต้อง  
  

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  ด าเนินการด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนเบิกจ่ายเงินทุนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ราชภัฏนครสวรรค์ในระดับปริญญาตรีในระดับปริญญาตรีได้อย่างถูกต้องได้อย่างถูกต้อง  
  

ขอบเขตของคู่มือขอบเขตของคู่มือ  
  นักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ได้รับที่ได้รับทุนทุนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครราชภัฏนครสวรรค์ สวรรค์   
ระดับปริญญาตรีเท่านั้นระดับปริญญาตรีเท่านั้น  
  

ค ำจ ำกัดควำมค ำจ ำกัดควำม  
 “นักศึกษำ” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 “นักศึกษำในโครงกำร” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น
นักศึกษาโครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 

“ระบบบริหำรงบประมำณ” หมายถึง 
มิติแรก คือ มิติหน่วยงาน มีการแยกการท างานของหน่วยงานต่างๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน  
เพ่ือสะท้อนถึงการท างานของแต่ละหน่วยงาน  
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มิติที่สอง คือ แผนงาน การท างานของแต่ละหน่วยงานต้องมีแผนงานที่ชัดเจน และก าหนดไว้
ก่อน ภายใต้แผนงานอาจมีโครงงาน ดังนั้นมิตินี้จึงมองที่ประสิทธิผลของแผนงานได้ และควบคุม
ให้เป็นไปตามแผน  
มิติที่สำม คือ กองทุน เปรียบเสมือนกองเงินที่แยกออกเป็นกองๆ แต่ละกองมีกฎเกณฑ์การรับ -
จ่ายอย่างชัดเจน การใช้เงินของแผนงานใด หน่วยงานใดต้องมีความชัดเจน มีระบบงบประมาณ
และวัตถุประสงค์ของกองทุนชัดเจน  

จากมิติท่ีก าหนดนี้จึงเรียกระบบบัญชีนี้ว่าระบบบริหารงบประมาณ เป็นโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน เพ่ือเป็นรูปแบบให้เข้าใจได้ง่าย 
  

ข้อตกลงเบื้องต้นข้อตกลงเบื้องต้น  
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ได้รับทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ได้รับทุนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏนครสวรรค์   
ระดับปริญญาตรีเท่านั้นระดับปริญญาตรีเท่านั้น  
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บทท่ี 2 
โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 

โครงสร้ำงหน่วยงำน 
 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 

ภาพที่ 1-1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำน 
บริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำน 
ทะเบียนและประมวลผล 

กลุ่มงำน 
ส่งเสริมวิชำกำร 

 งานบริหารงานท่ัวไป 

 งานสารบรรณ 

 งานพัสดุการเงิน 

 งานบุคลากร 

 งานข้อมูลสารสนเทศ 

 งานประกันคณุภาพ  

   งาน กพร. 

 งานแผนงานและ     

   งบประมาณ 

 สภาเลขานุการ สภาวิชาการ 

   และอนุกรรมการวิชาการ 

 งานรับนักศึกษา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 

 งานลงทะเบียน 

 ประมวลผลการเรียน 

 งานเอกสารหลักฐาน 

    การศึกษา 

 งานตรวจสอบคณุวุฒิ 

 งานพระราชทานปรญิญา 

    บัตร 

 งานข้อมูลสารสนเทศ 

    นักศึกษา 

 งานจัดตารางเรียนและ 

    ตารางสอน 

 งานประสานงานพัฒนา  

    หลักสูตร 

 งานวางแผนการเรียน 

    การสอน 

 งานพัฒนาคุณภาพหลักสตูร 

    และการสอน 

 งานประเมินการจดัการศึกษา 

 งานสนับสนุนการจัดท า 

    ผลงานทางวิชาการ 

 งานบริการวิชาการด้านการ 

    เรียนนอกแผน 

 งานเอกสารหลักสตูร 

 งานคู่มืออาจารย์และ 

   นักศึกษา 

  
  



โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 
  

ภาพที่ 1-2  โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  
 

4 

โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ฯ 

กลุ่มงำน 
บริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำน 
ทะเบียนและประมวลผล 

กลุ่มงำน 
ส่งเสริมวิชำกำร 

 งานบริหารงานท่ัวไป 

 งานสารบรรณ 

 งานพัสดุการเงิน 

 งานบุคลากร 

 งานข้อมูลสารสนเทศ 

 งานประกันคณุภาพ  

   งาน กพร. 

 งานแผนงานและ     

   งบประมาณ 

 สภาเลขานุการ สภาวิชาการ 

   และอนุกรรมการวิชาการ 

 งานรับนักศึกษา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 

 งานลงทะเบียน 

 ประมวลผลการเรียน 

 งานเอกสารหลักฐาน 

    การศึกษา 

 งานตรวจสอบคณุวุฒิ 

 งานพระราชทานปรญิญา 

    บัตร 

 งานข้อมูลสารสนเทศ 

    นักศึกษา 

  

 งานจัดตารางเรียนและ 

    ตารางสอน 

 งานประสานงานพัฒนา  

    หลักสูตร 

 งานวางแผนการเรียนการ 

    สอน 

 งานพัฒนาคุณภาพหลักสตูร 

    และการสอน 

 งานประเมินการจดัการศึกษา 

 งานสนับสนุนการจัดท า    

    ผลงานทางวิชาการ 

 งานบริการวิชาการด้านการ 

    เรียนนอกแผน 

 งานเอกสารหลักสตูร 

 งานคู่มืออาจารย์และ  

    นักศึกษา 

  
  



 

 
 

ภาพที่ 1-3  โครงสร้างอัตราก าลัง 
5 

อำจำรย์ปรำณ ีเนรมิตร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน 

นำยธรรมนูญ จูทำ 
รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน 

อำจำรย์ ดร.บณัฑิตำ อินสมบัติ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์เอกวิทย ์สิทธิวะ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนส่งเสรมิวิชำกำร กลุ่มงำนทะเบยีนและประมวลผล 

นำงสำวขนิษฐำ พวงมณีนำค 
รกัษำกำรหัวหน้ำ 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

นำยธรรมนูญ จูทำ 
รักษำกำรหัวหน้ำ 

กลุ่มงำนส่งเสรมิวิชำกำร 
  

นำงสำวธติิยำ หงษ์เวยีงจันทร์ 
รักษำกำรหัวหน้ำ 

กลุ่มงำนทะเบยีนและประมวลผล 
  นำงสำวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 

เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
  

นำงสำววรำงคณำ เขยีวแก้ว 
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

  
นำงสำวณฤนรรณ เอี่ยมม ี

นักวิชำกำรศึกษำ 
  

นำงสำวอรอุมำ ยองค ำกำด 
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

  

นำงสำววริศนันท์ ทัดนุ่ม 
นักวิชำกำรศึกษำ 

  

นำงศิรำณี จตุรทิศ 
นักวิชำกำรศึกษำ 

  
นำงกัญญช์พร จันติวงศ ์

พนักงำนพิมพ์ดีด ๒ 
  

นำงสำวกัญจนพร จันทรด์ ำ 
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

  
นำยพัทธ์ยันภ ์ธนวัฒนผลิน 
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

  
นำยนิรันดร์ มุจรินทร ์

พนักงำนห้องปฏิบตัิกำร 
  

นำยนิโครธ ช่ำงชัย 
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

  
นำยเสรี ขุนจ ำนงค์ 
นักวิชำกำรศึกษำ 

  
นำงสำวอภิญญำศิร ิกวำงแก้ว 

เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
  

นำงสำวสิริพร อรำมรุณ 
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

นำยวิศรุต พัฒนพงษ ์
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

  

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

นำงสำววิลัยลักษณ์ ถ้ ำทองพัฒนำ 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 

นำงวรรฒนำ ไวยมินตรำ 

นักวิชำกำรศึกษำ  

นำงสำวอ ำภำพร กอนตน 
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 



ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ภำระหน้ำที่หลักของงำนโดยรวม 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2. พัฒนาระบบงานให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ภำระหน้ำที่หลักของแต่ละหน่วยงำน 
1. กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 1. งานบริหารงานทั่วไป 
 2. งานสารบรรณ 
 3. งานพัสดุการเงิน 
 4. งานบุคลากร 
 5. งานข้อมูลสารสนเทศ 
 6. งานประกันคุณภาพ งาน ก.พ.ร. 

7. งานแผนงานและงบประมาณ 
 8. งานสภาเลขานุการ สภาวิชาการและอนุกรรมการวิชาการ 
2. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 1. งานรับนักศึกษา 
 2. งานทะเบียนนักศึกษา 
 3. งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
 4. งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 5. งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
 6. งานพระราชทานปริญญาบัตร 
 7. งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 
3. กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
 1. งานจัดตารางเรียนและตารางสอน 
 2. งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
 2. งานวางแผนการเรียนการสอน 
 3. งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 
 4. งานประเมินการจัดการศึกษา 
 5.งานสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 6. งานบริการวิชาการด้านการเรียนนอกแผน 
 7. งานเอกสารหลักสูตร 
 8. งานคู่มืออาจารย์และนักศึกษา 
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ภำระหน้ำที่ของแต่ละบุคคลในหน่วยงำน 
กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

กิจกรรม/โครงกำร 
ปีงบประมำณ  2561 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

1 จัดตั้งงบประมาณ             สุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
2 รายงานผลการใช้งบประมาณ             สุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ วรางคณา เขียวแก้ว 
3 เอกสารอนุมัติเบิก-จ่ายเงิน             สุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ วรางคณา เขียวแก้ว 
4 งานประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)             ณฤนรรณ เอ่ียมมี บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
5 งานผลการปฏิบัติราชการ(กพร.)             ณฤนรรณ เอ่ียมมี บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
6 รายงานการปฏิบัติงานประจ าปี             ณฤนรรณ เอ่ียมมี บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
7 งานประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการวิชาการ             อรอุมา ยองค ากาด บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
8 งานสารบรรณ(หนังสือรับ–ออก / ประกาศ / ค าสั่ง)             ขนิษฐา พวงมณีนาค บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
9 งานตรวจสอบคุณวุฒิ             ขนิษฐา พวงมณีนาค บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
10 เอกสารการประชุมที่เก่ียวข้อง             อรอุมา ยองค ากาด บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
11 รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ             ขนิษฐา พวงมณีนาค บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
12 รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาภาค กศ.บป.             ขนิษฐา พวงมณีนาค บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี 
1. ผู้ขอรับทุน 
 1.1 นักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการนี้ ชั้นปีที่ 1 ต้องนัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
ท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
 1.2 ศึกษาระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการ
วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 จากคู่มือนักศึกษา  
 1.3 นักศึกษาขอรับแบบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือ 
กลุ่มงานคลัง ส านักงานอธิการบดี (ประกอบด้วย 1. ใบส าคัญรับเงิน 2. ใบฎีกากรรมการตรวจรับรู้) 
 1.4 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม โดยจะได้รับเงินอุดหนุนภาคการศึกษาละ 5,000 บาท 
 - ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ เป็นกรรมการตรวจรับรู่ใน
ใบฎีกา จ านวน 3 คน 
 - แนบส าเนาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาในโครงการวิทยาศาสตร์ 
ราชภัฏนครสวรรค์ ในระดับปริญญาตรี ที่มชีื่อนักศึกษาปรากฎอยู่  
 - พร้อมแนบใบรายงานผลการเรียนของปีที่ผ่านมา (ตัวอย่างเช่น ถ้าศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ให้แนบใบ
รายงานผลการเรียนของปี 1 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ถ้าศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ไม่ต้องแนบเอกสารนี้) 
 - แนบส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย, ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  
อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาลายมือชื่อทุกฉบับ 
  
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
 2.1 ตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วนและคุณสมบัติของนักศึกษาโครงการ 
  2.1.1 กรอกเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนทุกหน้าหรือไม่ 
  2.1.2 ใบรายงานผลการเรียนถูกต้อง ครบถ้วนตามคุณสมบัติหรือไม่ คือ เป็นนักศึกษาใน
โครงการที่มีความประพฤติดีและมีผลการศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละปี 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 หากนักศึกษาในโครงการ มีผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีใดต่ ากว่า 2.50 จะไม่ได้
รับทุนการศึกษาเฉพาะปีถัดไป หากผลการศึกษาในปีต่อมาเป็นไปตามเกณฑ์ ในวรรคแรกก็จะได้รับ
ทุนการศึกษาในปีถัดไปตามปกติ 
 2.2 ตัดยอดในระบบบริหารงบประมาณ 
 2.3 พิมพ์เอกสาร เสนอผู้บริหารส านักฯ ลงนามตามล าดับ 
 2.4 บันทึกข้อมูลในระบบรับ-ส่งเอกสารและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
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 2.5 เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารส่งกลุ่มงานคลัง เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
เพ่ือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาในวันสิ้นเดือน ในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการนี้จะให้
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เพ่ือสะดวกในการเบิกจ่ายหรือแก้ไขข้อมูล 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสำยงำน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธดี ำเนินงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
 

   
 

 
กลุ่มงานบริหาร

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 
 
 

-  ผู้เบิกส่งแบบฟอร์มการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมเตรียม
เอกสารแนบ 

-  ใบส าคัญรับเงินและ
ใบฎีกากรรมการตรวจ
รับรู ้

1 นาท ี

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

 
 
 

-  ตรวจสอบ วัน/เดือน/ป ี, 
จ านวนเงิน ,ลายมอืชื่อ  ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
- ตรวจสอบเอกสารแนบ ส าเนา
บัตรประชาชน,ส าเนาบัตร
นักศึกษา , ส าเนาสมุดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย , ใบรายงานผล
การเรียน รายภาคเรียน 

-  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เร่ือง ผลการคัดเลือก
นักศึกษาโครงการ
วิทยาศาสตร์ราชภัฎ
นครสวรรค์ 

15 นาที 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

 
 
 

-  ตัดยอดในระบบบริหาร
งบประมาณ 

 5 นาท ี

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

 
 
 

-  บันทกึข้อมูลการตัดยอดลงใน
สมุดควบคุมงบประมาณ 

- สมุดควบคุมการตัดยอด
งบประมาณ 

3 นาท ี

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

 
 
 

-  หลังจากตัดยอดเสร็จแล้ว ให้
ผู้เบิกเงิน ลงลายมือชื่อ 

- ใบขออนุมัติเบิกเงิน 
-งบหน้าใบส าคัญรับเงิน 

1 นาท ี

 
กลุ่มงานบริหาร

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 
 
 

-  เสนอ 
   -หัวหน้าส านกังาน
ผู้อ านวยการ  
   -ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

 6 ชั่วโมง 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

 
 

ส่งเอกสารทั้งหมดที่กลุ่มงานคลัง 
 

 1 นาท ี
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เร่ิม 

ผู้เบิกส่งเร่ืองเบิกจ่ายเงินมาส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

ทะเบียนเดิม 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ตัดยอดในระบบบริหารงบประมาณ 

บันทึกข้อมูลการตัดยอดในสมุด 

ให้ผู้ขออนุมัติลง 
ลายมือชื่อ 

เสนอผู้บริหารลงนาม ตามล าดับ 

A 

ส่งกลุ่มงานคลัง 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

(กฎ ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศข้อบังคับ มติ เกณฑ์มำตรฐำน แนวคิด ทฤษฎี ฯลฯ) 
 
1.ระเบียบสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรสนับสนุนนักศึกษำโครงกำรวิทยำศำสตร์ 
รำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 
กำรสนับสนุนและเงื่อนไขของนักศึกษำในโครงกำร 
 ข้อ 6 นักศึกษาในโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   (1) ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปีละ 10,000 บาท จนจบการศึกษา  
หากผลการเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 7 
   (2) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพื่อท าการวิจัย ทดลอง ค้นคว้า หรือศึกษา
เอกเทศในรายวิชาที่ต้องปฏิบัติการวิจัยของสาขาวิชานั้น ๆ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (3) ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 7 นักศึกษาในโครงการที่จะได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 6 (1) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไข ดังนี้ 
   (1) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการตามข้อ 5 
   (2) เป็นนักศึกษาในโครงการที่มีความประพฤติดีและมีผลการศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 
ได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละปีไม่ต่ ากว่า 2.50 โดยจะได้รับทุนการศึกษาในขณะที่นักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2, 3 และ 
4  ตามล าดับ 
 หากนักศึกษาในโครงการมีผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยปีใดต่ ากว่า 2.50 ไม่ได้รับทุนการศึกษาเฉพาะ
ปีถัดไป หากผลการศึกษาในปีต่อมาเป็นไปตามเกณฑ์ในวรรคแรกก็จะได้รับทุนการศึกษาในปีถัดไปตามปกติ 
 ข้อ 8  นักศึกษาในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาไม่มีเงื่อนไขใด ๆ   
ที่จะต้องชดใช้ทุนกับมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีท่ีนักศึกษาเรียนไม่จบหลักสูตร หรือต้องออกจากการศึกษาด้วย 
เหตุอันไม่สมควรตามที่คณะกรรมการตามข้อ 9 ก าหนดจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามข้อ 6 (1) ทั้งหมด 
ภายใน 1 ปี 
 
2. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 
กำรใช้รำยจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำย 

(4) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ ดังนี้ 
ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  ให้ใช้จ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในการ

จัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
10 



ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จ านวนเงินและรายละเอียด 
อ่ืนใดที่ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
ทั้งนี้ ให้น าความใน (1) (2) และ (3) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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บทท่ี 4 
เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์ จำกระบบ
บริหำรงบประมำณ 
 
1.ติดตั้งโปรแกรม จาก http://3dgf.nsru.ac.th/ 

 

 
 
ติดตั้งโปรแกรม ซื้อ-จ้าง ตามระบบปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานและสามารถ Download คู่มือการใช้งาน
และโปรแกรมเพ่ิมเติม ไปศึกษาได้ 
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2. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ดับเบ้ิลคลิกท่ีไอคอนเพ่ือเปิดโปรแกรม 
 

 
 
3. เข้าสู่ระบบบริหารงบประมาณ โดยกรอก รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกด OK 
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ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม 

กรอก รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน 
แล้วกด OK 



4. เลือกเมน ูบันทึกใบขอเบิก 
ก่อนจะเริ่มบันทึกรายการใดๆ ต้องมีบันทึกข้อมูลผู้ขาย (ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก) ต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลก่อน (ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้ขาย ภาคผนวก ก ) 
 

 
 
5. เลือกเมนู ใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)  
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เมนู บันทึกใบขอเบิก เลือก ใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย) ใชในการบันทึกขอมูลสวนเริ่มตนของ

เลือก บันทึกใบขอเบิก 

เลือก ใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย) 



การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน ซึ่งรายการที่จะน ามาท าการบันทึกนี้ ตองเปนรายการที่ไดรับการอนุมัติให
สามารถท าการเบิกจ่ายไดเ้ทานั้น 
 
6. กรอก รหัสกิจกรรม แล้วกดเครื่องหมาย ? 
 
 

 
 
หาก กรอกรหัสกิจกรรมผิด จะไมป่รากฏรายละเอียดกิจกรรมใดๆ  
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กรอก รหัสกิจกรรม 

กด ? 



7. กรอก ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก  ตัวอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก  นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ 
มีความประสงค์ขอเบิกเงิน  เลือก เงินอุดหนุน 
 

 
 

8. กรอก รายละเอียด ตัวอย่างเช่น อุดหนุนทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
แล้วกด เพ่ิมรายการ 
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9. กรอกรายละเอียด ในช่อง รายการ ตัวอย่างเช่น อุดหนุนทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์  

กรอก ชือ่-สกุล 

เลือก เงินอุดหนุน 

กด เพิ่มรายการ 

กรอก รายละเอยีด 



ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
 

 
 

10. กรอก หน่วยนับ ตัวอย่างเช่น *คน  แล้วกดเครื่องหมาย ?  
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กรอก รายการ 

กรอก หน่วยนับ แลว้กด ? 



11. กรอก รหัสผู้ขาย (ชื่อผู้เบิก) ตัวอย่างเช่น *สุทธิลักษณ์  แล้วกดเครื่องหมาย ? “ 
 

 
 

12. เลขที่เอกสารอ้างอิง  ไม่มี กรอก “-“  
กรอกวันที่ตามเอกสาร ตัวอย่างเช่น วันที่ 11 มกราคม 2562  กรอก 11/01/2562 
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กรอก รหัสผู้ขาย แล้วกด ? 

กรอก - กรอก วัน/เดือน/ป ี



13. เลือกหมวดเงิน  เงินอุดหนุนทั่วไป  
 

 
 

14. กรอก ราคา/หน่วย ตัวอย่างเช่น 30000  
กรอกจ านวน ตัวอย่างเช่น 1 
กด ตกลง 
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15. ตรวจสอบข้อมูล (ค าถูกผิด) แล้วกด บันทึก/พิมพ์  

เลือก เงินอุดหนุนทั่วไป 

กรอก ราคา/หน่วย 
กรอก 1 

กด ตกลง 



 

 
 
16. คุณแน่ใจว่าตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ทั้งหมด ก่อนท าการบันทึก  กด OK 
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17. ระบบท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด OK 
 

กด บันทึก/พิมพ ์

กด OK 



 
 
หลังจาก บันทึก/พิมพ์ ระบบจะ export ใบขออนุมัติเบิกเงิน ออกมาเป็น word  (ดังรูป) Save เก็บไว้ 
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กด OK 



แบบ กง.2 

เลขท่ีการตัดยอด  62002895 

           มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์      รหัสหน่วยงาน  [ 09000 ] 

ใบขออนุมัตเิบิกเงิน 

วันที ่ 18  เดอืน   มกราคม  พ.ศ.  2562 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 

 ด้วยข้าพเจ้า  นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ ์    สังกัด ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มีความประสงค์ขออนุมัตเิบิกเงิน  

[  ]  ค่าตอบแทน    [  ] ค่าใช้สอย     [  ] ค่าสาธารณูปโภค    [X] เงินอุดหนุน      [  ] อื่นๆ  

(ระบุรายละเอียด)  อุดหนุนทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 

1.  แผนงาน สนับสนุนการศึกษา                   รหัส 2A5101270144 

     งาน / โครงการ โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา        กิจกรรมหลัก ทุนวิทยาศาสตร์ราชภฏันครสวรรค ์

     กิจกรรมรอง ทุนวิทยาศาสตรร์าชภัฏนครสวรรค์          ครั้งท่ี 4 
2.  จาก   

    [ ] เงินงบประมาณแผ่นดิน  รหัส .              .  

    [X]  เงินนอกงบประมาณ  งบ บกศ.    [ ] เงินรับฝาก   [ ] อื่น   

                           ยอดคงเหลือยกมา 455,000.00 บาท จ่ายครั้งนี ้30,000.00 บาท ยอดคงเหลือยกไป 425,000.00 บาท 

 

                      (ลงช่ือ)……………………….………………………….ผู้ขออนุมัตเิบิกเงิน 
(............................................................) 

 

 ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 

(ลงช่ือ)……………….…………………………………… 

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

…..……./……………/…….……….. 
 

 อนุมัติ 

(ลงช่ือ)…………………………………………. 

(…………………….………………………………) 
                                                ต าแหน่ง………………………………………รองอธิการบดี  / คณบดี / ผอ. ศูนย์ / ส านัก 

      ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
…..……./……………/…….………..  
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กรอกชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ผู้อนุมัต ิ
 

กรอกชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบ 

กรอกชื่อ-สกุล ผู้เบิก 



แบบ กง.2/2 

                 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์      อ้ำงเลขที่กำรตัดยอด  

62002895 

ใบรำยกำรขอเบิกเงิน 

 

 
พิมพ์เอกสารเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร ต่อไป 
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ดั
ล ำดับที ่

รำยกำร 
ร

รำคำต่อหน่วย 
 

จ ำนวนหน่วย 
จ

จ ำนวนเงิน 
1 อุดหนุนทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาท่ี 

2/2561 

30,000.00 1.00 30,000.00 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

ภาษีมูลคา่เพิ่ม (VAT) .00% 0.00 

ตัวอักษร  (สามหมื่นบาทถ้วน)     รวมเงิน 30,000.00 



18. เลือกเมนู ใบงบหน้าใบส าคัญรับเงิน 
 

 
 

19. กด สร้างใหม ่
กด เพ่ิมรายการ 
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เลือก ใบงบหน้าใบส าคัญรับเงิน 

กด เพิ่มรายการ 

กด สร้างใหม่ 



20. กด ค้นหา เพ่ือค้นหารายการทุนวิทยาศาสตร์ฯ ที่บันทึกแล้ว 

 

21. จะปรากฏ รายการข้อมูลทั้งหมด กดเลือกรายการทุนวิทย์ฯ ดังกล่าว แล้วกด ตกลง 
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กด ค้นหา 

เลือกรายการ 

กด ตกลง 



22. เลือกรายการ แล้วกด บันทึก/แก้ไขรายการ 

 
 

23. พิมพ์รายชื่อผู้ขอรับทุนวิทย์ฯ ในครั้งนี้ทั้งหมด ในช่อง รายการค าอธิบาย แล้ว กด ตกลง 
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24. กด ตกลง 

กดบันทึก/แก้ไขรายการ 

เลือก รายการ 

พิมพ์รายชือ่ 

กด ตกลง 



 

25. พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก เช่น นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ 

พิมพ์ ต าแหน่ง ผู้ขอเบิก เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  แล้วกด บันทึก/พิมพ์ 
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พิมพ์ ต าแหน่ง 

พิมพ์ ชื่อ-สกุล 

กด บันทึก/พิมพ ์

กด ตกลง 



26. หาก คุณแน่ใจว่าตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ทั้งหมด กด OK 

 

 

27. ท าการบันทึกเรียบร้อยแล้ว กด OK 
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กด OK 

กด OK 



ระบบจะ export ใบงบหน้าใบส าคัญรับเงิน ออกมาเป็น word  (ดังรูป) save เก็บไว้ 
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เลขท่ีอ้างอิง 62B02823     . 

 

ใบเบิกที่.........................................................                                          สถานท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
                                                                                                วันท่ี  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562     
 

 ข้าพเจ้าขออนุญาตให้ด าเนินการจา่ยเงินตามรายการในใบส าคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบ
มาด้วย รวม 1 ฉบับ เป็นจ านวนเงิน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ด าเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็นการจ่ายเพื่อกิจการของส่วนราชการ 

ผู้เบิกเงิน 

................................................ 
(นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวสัดิ์) 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

ประเภท งบ บ.กศ.                                                                                หมวด ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  

ใบส าคัญที ่ รายการจ่าย จ านวนเงิน รวมเงิน หมายเหต ุ

1 อุดหนุนทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาที ่
2/2561 จ านวน 6 คน 
1.นายจิราวัฒน์  หมื่นสดุตา 
2.นายเกรียงไกร  พงษ์ซุ้ย 
3.นางสาวมัลลิกา  อาจค าพันธ์ 
4.นางสาวนภาพร  รุ่งอรณุ 
5.นางสาวพรรณฑิภา  ดดีพิณ 
6.นางสาวอดิศา  สาภูธร 

30,000.00 30,000.00 เลขท่ีตัดยอด 
62002895 

     
 รวมเงินหรือยอดยกไป 30,000.00 30,000.00  

 

คณะ, ศูนย์, ส านัก, สถาบัน ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

 

 
ลงช่ือ....................................................ผูต้รวจ (ของแต่ละหน่วยงาน) 

 

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

พิมพ์เอกสารเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร ต่อไป 
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งบหน้าใบส าคัญเบิกเงนิ  

กรอก ชือ่-สกุล , ต าแหน่ง ผู้ตรวจของหน่วยงาน 



ขั้นตอนกำรส่งเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน ในระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน 
เข้าสู่เวบไซต์  http://regis.nsru.ac.th/new/pdoc/ 
1.เข้าใช้งานระบบ โดยกรอกชื่อล็อคอินและรหัสผ่าน แล้วกด เข้าสู่ระบบ 

 

2.เลือกเมน ูบันทึกเรื่อง  
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3.กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 

เข้าใช้งานระบบ 

กด บันทึกเร่ือง 

http://regis.nsru.ac.th/new/pdoc/


 

4.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด บันทึกเรื่อง 
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กรอกข้อมูลทกุช่อง 

กด บันทึกเร่ือง 



5. บันทึกเรื่องเสร็จแล้ว กด ตกลง 
แล้วกด พิมพ์ 

 
 

6. ได้เอกสาร (ดังรูป) พิมพ์เอกสาร 1 แผ่น  
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กด ตกลง 

กด พิมพ ์



7. เลือกเมน ูส่งเรื่อง 
 

 
 

8. พิมพ์บาร์โค้ด ลงในช่องบาร์โค้ด แล้วกด ลงบันทึกส่งเรื่อง 
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เลือก ส่งเร่ือง 

กด บันทึกส่งเร่ือง 

พิมพ์บาร์โค้ด 



9. ลงบันทึกส่งเรื่องแล้ว กด ตกลง 

 

 
 
10. เลือกเมนู รายงาน 
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กด ตกลง 

เลือก รายงาน 



11. กด ค้นหาเรื่อง เพื่อพิมพ์รายงานส่งกลุ่มงานคลัง 
 

 
 

12. ได้รับเอกสาร (ดังรูป) พิมพ์ 2 ชุด 
กรอก ชื่อ-สกุล ผู้ส่งเรื่อง แล้วน าส่งกลุ่มงานคลังต่อไป 
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กด ค้นหาเร่ือง 

กรอก ชือ่-สกุล ผู้ส่งเร่ือง 



กรณีศึกษำ 
 

1. นาย ก เป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ อยู่ในชั้นปีที่ 1 จะได้รับเงินทุนนี้หรือไม่ 
 ตอบ ได้ ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการ
วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ข้อ7 (1) 
2. นาย ก เป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ มีความประพฤติดีศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 เมื่อชั้น
ปีที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม คือ 2.51 แต่มีระดับคะแนน 1 รายวิชา เป็น E  นาย ก จะได้รับเงินทุนนี้
หรือไม ่
 ตอบ ได้ เพราะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 (ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 หมวด 2 
ข้อ7 (2) 
3. นาย ก เป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ มีความประพฤติดีศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 เมื่อชั้น
ปีที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม คือ 2.49 และมีระดับคะแนนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า C นาย ก จะได้รับ
เงินทุนนี้หรือไม ่
 ตอบ ไม่ได้รับทุนเฉพาะในปีการศึกษานั้น  หากผลการศึกษาในปีการศึกษาต่อมาเป็นไปตามเกณฑ์ 
ก็จะได้รับทุนการศึกษาในปีถัดไปตามปกติ (ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการ
สนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ข้อ7 (2) วรรคสอง 
4. นาย ก เป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ สามารถพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับสิทธิ์การเข้าพักโดยไม่ต้องช าระค่าบ ารุงหอพัก ได้หรือไม่ 
 ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากเป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ จะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษเพ่ือให้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับยกเว้นการช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก 
5. นาย ก เป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ จะกู้เงินกองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษาได้หรือไม่ 
 ตอบ ได้ เนื่องจากตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษา
โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 ไม่ได้กล่าวถึง 
6. นาย ก เป็นนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วจะต้องชดใช้ทุนกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 ตอบ ไม่ต้อง ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษา
โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ข้อ 8 
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บทท่ี 5 
ปัญหำ อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 

ขั้นตอน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 
1. ผู้ขอรับทุน 
1.1 ศึ ก ษ า ร ะ เ บี ย บ ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษา
โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ. 2547  

 
-ไม่อ่านระเบียบ 
- อ่านแล้วไม่เข้าใจ 
 
 

 
-อ่านระเบียบให้เข้าใจ 
- ซักถามเจ้าหน้าที ่
 
 

1.2 ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินช้ากว่า
ก าหนด 

- อาจารย์ส่งเกรดช้า 
- ผู้ขอรับทุนส่งเรื่องเบิกจ่ายเงิน
ล่าช้า 

-ติดตามการทวงเกรดจากการ
ประชุมอนุกรรมการวิชาการ 
 

1.3 กรอกเอกสารไม่ถูกต้อง - ผู้ขอรับทุนกรอกเอกสารการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 

- ประชุมชี้แจงการเขียนเรื่อง
เบิกจ่าย 

2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ 
2.1 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ของนักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์ฯ 
ผิดพลาด  

 
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.50  

 
- มีการตรวจซ้ า 

2.2 รายชื่อนักศึกษาในประกาศ
มหาวิท ยาลั ย  เรื่ อ ง  “ผลการ
คัด เลือกนักศึกษาในโครงการ
วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
ในระดับปริญญาตรี” ผิดพลาด/
ไม่ถูกต้อง 

- เจ้าหน้าที่พิมพ์รายชื่อตกหล่น/
พิมพ์ผิด 

- มีการตรวจซ้ า 
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ภำคผนวก 



 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก ก-ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลผู้ขำย 



ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลผู้ขำย 
การบันทึกข้อมูลผู้ขาย (ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก) ต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลก่อน  ดังนี้ 

เลือก เมนู “บันทึกข้อมูลผู้ขาย” 
 

 
 

39 

เลือกเมนู บันทึกข้อมูลผู้ขาย 

เลือกเมนู บันทึกประวัติผู้ขาย 



ก่อนบันทึกข้อมูลผู้ขายทุกครั้ง ต้องตรวจสอบก่อน ว่า มีประวัติผู้ขายหรือไม่  โดย พิมพ์ *แล้วตามด้วยชื่อ 
ในลงในช่อง รหัสผู้ขาย แล้วกด ? เพ่ือตรวจสอบ  
ตัวอย่างเช่น พิมพ์ *สุทธิลักษณ์  
 

 
 

หากมีข้อมูลผู้ขายแล้ว จะปรากฏ ที่อยู่และเลขที่บัตรประชาชน ดังรูป 
 

 
40 

กดเครื่องหมาย ? 
พิมพ์ *สุทธิลักษณ ์



หากยังไม่มีข้อมลู ปฏิบัติดังนี้ 
 

 
 

หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะก าหนด รหัสผู้ขาย GFMIS เป็นอันเสร็จขั้นตอนนี้ 
ดังตัวอย่าง 
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1.พิมพ์ เลขท่ีบัตรประชาชน  

2.พิมพ์ ช่ือ-สกุล 

3.พิมพ์ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 

5.กด บันทึก 
4.เลือก ประเภทผู้ขาย 



  
 
 
 

ภำคผนวก ข- ระเบียบสภำมหำวิทยำลัย 
 รำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรสนับสนุน
นักศึกษำโครงกำรวิทยำศำสตร์รำชภัฏ

นครสวรรค์ พ.ศ. 2547 



 
 

ระเบียบสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค ์
ว่ำดว้ยกำรสนับสนุนนักศึกษำโครงกำรวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2547 
  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการสนับสนุน
นักศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 “สภา”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 “โครงการ”  หมายความว่า  โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 
หมวดที่ 1 

วัตถุประสงค์ของโครงกำรและคุณสมบัติของนักศึกษำในโครงกำร 
 ข้อ 4 โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
   (1) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีและ
ชัยนาท ที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
   (2) เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้าน
ต่าง ๆของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสืบเนื่องต่อไปในอนาคต 
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 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย  
   (2) เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธานี และชัยนาท ที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   (3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกัน 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 
   (4) มีความประพฤติดี ร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

 
หมวดที่ 2 

กำรสนับสนุนและเงื่อนไขของนักศึกษำในโครงกำร 
 ข้อ 6 นักศึกษาในโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   (1) ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปีละ  10,000  บาท   จนจบการศึกษา  
หากผลการเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 7 
   (2) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพื่อท าการวิจัย ทดลอง ค้นคว้า หรือศึกษา
เอกเทศในรายวิชาที่ต้องปฏิบัติการวิจัยของสาขาวิชานั้น ๆ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (3) ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 7 นักศึกษาในโครงการที่จะได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 6 (1) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไข ดังนี้ 
   (1) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการตามข้อ 5 
   (2) เป็นนักศึกษาในโครงการที่มีความประพฤติดีและมีผลการศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 
ได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละปีไม่ต่ ากว่า 2.50 โดยจะได้รับทุนการศึกษาในขณะที่นักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2, 3 และ 
4  ตามล าดับ 
 หากนักศึกษาในโครงการมีผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยปีใดต่ ากว่า  2.50  ไม่ได้รับทุนการศึกษา
เฉพาะปีถัดไป  หากผลการศึกษาในปีต่อมาเป็นไปตามเกณฑ์ในวรรคแรกก็จะได้รับทุนการศึกษาในปีถัดไป
ตามปกติ 
 ข้อ 8  นักศึกษาในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ที่จะต้องชดใช้ทุนกับมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีท่ีนักศึกษาเรียนไม่จบหลักสูตร หรือต้องออกจากการศึกษาด้วย 
เหตุอันไม่สมควรตามที่คณะกรรมการตามข้อ 9 ก าหนดจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามข้อ 6 (1) ทั้งหมด 
ภายใน 1 ปี 
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หมวดที่ 3 
กำรด ำเนินกำร 

 ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏ
นครสวรรค์ ขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วย 
   (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
   (2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นรองประธาน 
   (3) คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
   (4) ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภา 1 คน เป็นกรรมการ 
   (5) ตัวแทนคณาจารย์ในสภา 1 คน เป็นกรรมการ 
   (6) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ 10 ให้คณะกรรมการตามข้อ 9 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการด าเนินงานตามระเบียบนี้ 
   (2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  
ตามระเบียบนี้ 
   (3) ก าหนดเหตุที่นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศึกษาไม่จบหลักสูตร หรือ 
ต้องออกจากการศึกษาด้วยเหตุอันไม่สมควรตามข้อ 8 
   (4) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 11 ในแต่ละปีให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการตามข้อ 6 ได้ปีละ 
ไม่เกิน 50 คน โดยให้พยายามกระจายไปทุกโปรแกรมวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอน 
 ข้อ 12 ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานให้สภาทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ 13 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  ในกรณีที่ 
เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547 
 

                           พลเอก       
     (ศิริ  ทิวะพันธุ์) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ภำคผนวก ค - รวมระเบียบกำรเบิกจ่ำย  
กลุ่มงำนคลัง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

เรื่อง กระบวนกำรจัดท ำเรื่องเบิกจ่ำยเงิน 
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ภำคผนวก ง - ตัวอย่ำงใบขออนุมัติเบิกจ่ำย
ทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์  

ที่พร้อมส่งกลุ่มงำนคลัง 
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