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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น 



ค ำน ำ 

งานส่วนคลังและทรัพย์สินมีหน้าท่ีด้านการเงินรับ นั้นต้องอาศัยการบริหารจัดการในการท างาน
เป็นส่ิงส าคัญไม่ยิ่งหย่อนน้อยไปกว่าการท าตามกฎระเบียบ เพราะการท างานด้านการเงิน ส่วนงานคลัง
และทรัพย์สินจึงเป็นส่วนงานท่ี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านการคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เป็นไป
ตามประกาศ เรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  
ซึ่งการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับแนวทางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
จึงเป็นแหล่งข้อมูลการด าเนินงานท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ตลอดจน
บุคลากรของส านักงานวิทยาเขต จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ท้ังนี้ผู้จัดท าคู่มือได้รวบรวม
เทคนิค วิธีการ ในด้านงานการเงินรับ ส่วนคลังและทรัพย์สินด้านบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
และด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือเพื่อเป็น
เอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ท้ังยังสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ในการตอบค าถามของผู้ให้บริการ กับผู้รับบริการ    

ผู้จัดท าคู่มือ หวัง เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านส านักงานวิทยาเขต  
ส านักวิชาการ ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ขอนแก่น และผู้สนใจท่ัวไป   
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น มีจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย งานการเงินและบัญชี เป็น
งานให้บริการและเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง จะต้องศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติและน าไปปฏิบัติให้ถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการจัดการเกี่ยวกับการรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน รับช าระค่าธรรมเนียม  
รับเงินบริจาค ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการเศรษฐศาสตร์ หลักการ
บริหาร รวมถึงหลักการคลัง งานการเงิน นั้นต้องอาศัยการบริหารจัดการในการท างานเป็นส่ิงส าคัญไม่
ยิ่งหย่อนน้อยไปกว่าการท าตามกฎระเบียบ เพราะการท างานด้านการเงิน ส่วนงานคลังและทรัพย์สิน
จึงเป็นส่วนงานท่ี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านการคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เป็นไปตามประกาศ 
เรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ณ.วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้
แบ่งกลุ่มตามภาระงานได้ ๓ กลุ่มงาน ๑.งานการเงิน ๒.งานบัญชี ๓.งานพัสดุ เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจ
และด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น  
ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้
ทรงเห็นการณ์ไกลในการศึกษาของพระภิกษุ จึงได้ทรงวางรากฐาน โดยการสถาปนามหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น แล้วมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาทางด้านการศึกษา 
ให้เจริญก้าวหน้ามาโดยล าดับ จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ รับรองให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีสิทธิและฐานะเทียบเท่า
กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีรัฐบาลรับรองแล้วได้เปล่ียนช่ือจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ฯ ได้ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และกฎต่างๆ จ านวนหลายฉบับ ต่างกรรมต่างวาระกันมหาวิทยาลัยมีอ านาจในการ
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายได้ของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ท่ีต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณในกรณีรายได้มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและค่าภาระต่างๆท่ีเหมาะสมและมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาล
พึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าจ านวนทีจ าเป็น  

 



๒ 

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเ ส่ียง ต่อการโยกย้าย  
เป็นผลกระทบด้วยเหตุดังกล่าว ผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็น  
จึงได้จัดท าคู่มือเรื่องการรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน รับช าระค่าธรรมเนียมและรับช าระเงินบริจาค
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น มีจุดบริการ การรับเงิน และ
การเบิกจ่ายท่ีเด่ียว โดยมีส่วนคลังและทรัพย์สินอ านวยความสะดวกและมีนโยบายการบริหารการ
จัดการด้านการเงินแบบศูนย์รวมในการบริการและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและน าคู่มือไปปฏิบัติใช้จริงต่อไป  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
๑.๒.๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
๑.๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน 

ค่าธรรมเนียมและเงินบริจาคท่ีถูกต้องและเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันท่ีถูกต้องและเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
๑.๒.๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 

๑.๓ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.๓.๑ ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานการเงิน สามารถทราบวิธีการปฏิบัติงานได้โดยง่าย สะดวก

รวดเร็วและถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
๑.๓.๓ ผู้ปฏิบัติงานรับเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงานการรับ

เงินและการจ่ายเงิน 
๑.๓.๔ ผู้ปฏิบัติงานการเงินรับเพื่อเป็นแนวส าหรับบุคลากรใหม่ท่ีมาปฏิบัติงานทดแทนกัน 
๑.๓.๕ ผู้ปฏิบัติงานการเงินรับเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

๑.๔ ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมและรับ

ช าระเงินบริจาค ของส่วนงานคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่นเล่มนี้ เน้นศึกษาเทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานต้ังแต่กระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนการโยกย้ายเมื่อส่วนงานมีค าส่ังการโยกย้าย โดยมีบุคลากรส่วนงานคลังและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ภายใต้ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และหลักเกณฑ์อื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง เช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นต้น 



๓ 

(มาตรา ๑๒) มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีกระท าการต่างๆภายในวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรา ๖ และอ านาจหน้าท่ี เช่นว่านี้ให้รวมถึง (มาตรา ๑๓) รายได้ของมหาวิทยาลัย มีเงินอุดหนุน
ท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน
จากศาสนสมบัติกลาง เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการ
ต่างๆของมหาวิทยาลัย รายได้หรือ ผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการลงทุนและจากทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น ให้มหาวิทยาลัย มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใช้และ
จัดหาประโยชน์ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ขอบเขตการท างานต้ังแต่ขั้นตอนแรกรับเรื่องใบลงทะเบียน
จากทะเบียนยื่นยันตัวตนขั้นตอนท่ีสอง จัดท าเอกสารคีย์ข้อมูลนิสิตตามรหัสท่ีน ามายื่นการเงินท่ีห้อง
การเงินขั้นตอนท่ีสามสมัยก่อนออกใบอนุโมทนาบัตรแบบเขียนด้วยมือแต่มาตอนนี้เปล่ียนจาก
อนุโมทนาบัตรที่เขียนด้วยมือมาเป็นใบเสร็จรับเงินท่ีออกด้วยโปรแกรมใช้ผ่านระบบ PAY-IN ท่ีทันสมัย 
ลดความเส่ียงและความผิดพลาดให้น้อยลง ขั้นตอนท่ีส่ี เสร็จ ๑ วันท าการนับเงินรายรับประจ าวันน า
ฝากธนาคารในวันท าการ ขั้นตอนท่ีห้าเงิน คงเหลือภายหลังตัดยอดรายรับประจ าวัน น าส่งให้
กรรมการเก็บรักษาเงินท าการตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยท่ีห้องงานคลังและทรัพย์สินมีการเงิน
รับรับผิดชอบต่อไป 
 

๑.๕ ค าจ ากัดความเบื้องต้น 
การรับเงิน หมายถึง การรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์จากผู้รับบริการ 
เงินรับช าระค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้รับบริการ 
เงินรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน หมายถึง การรับเงินจากนิสิตท่ีช าระค่าลงทะเบียนเรียนซึ่ง

ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเรียกเก็บจากนิสิตเป็นประจ าทุกปี 
เงินบริจาค หมายถึง การรับเงินบริจาคจากบุคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านทุนการศึกษา 

ส าหรับนิสิต งานการเงินรับค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมและเงินบริจาคมีรายละเอียดจัดเก็บ
ย้อนหลัง ๕ ปี งานการเงินรับค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียม นั้นมีระยะเวลา ในการจัดเก็บส่วนเงิน
บริจาคไม่มีห่วงระยะเวลาสามารถบริจาคได้ตลอดทุกวันท าการ  

เจ้าหน้าที่การเงิน หมายความว่า หัวหน้ากลุ่มงานการเงินหรือผู้ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 

หัวหน้าส่วนการเงิน หมายความว่า ผู้อ านวยการกองคลังและทรัพย์สิน หรือ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย 

ส่วนการเงิน หมายความว่า กองคลังและทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดีส่วนคลังและ
ทรัพย์สินของส านักงานวิทยาเขต หรือ วิทยาลัยในสังกัด 

ผู้มีอ านาจ หมายความว่า อธิการบดี หรือผู้ท่ีอธิบดีมอบหมาย 



๔ 

บุคลากร หมายความว่า คณาจารย์ประจ า เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
หลักฐานการรับเงิน หมายความว่า ใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตร 
ตู้นิรภัย หมายความว่า ตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคง ท่ีใช้ส าหรับเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัย 

 



บทท่ี ๒ 
โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

๒.๑ ประวัติความเป็นมา 
เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๘ พระราชสารเวที (ต่อมาด ารงสมณศักดิ์ท่ี พระธรรมวิสุทธาจารย์)  

เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง และรองเจ้าคณะภาค ๙ ในสมัยนั้น มีความประสงค์ให้จัดต้ัง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นสถานศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดขอนแก่น เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ และในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสนับสนุนของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) นายก
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระเถรานุเถระทุกระดับในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดขอนแก่น เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมจึงเสนอเรื่องขออนุมัติการจัดต้ังไปยังมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้จัดต้ังวิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ตามหนังสือท่ี ๗๑๔/๒๕๒๘ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งลงนามโดย พระมหานคร เขมปาลี 
(ต่อมาด ารงสมณศักด์ิท่ี พระราชรัตนโมลี) เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ต าแหน่งในขณะนั้น) โดยใช้ช่ือเป็นทางการว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น” 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีค าส่ังท่ี ๘ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๙ แต่งต้ังให้พระราชสาร
เวที เป็นผู้รักษาการต าแหน่งรองอธิการบดีหัวหน้าวิทยาเขตขอนแก่น และแต่งต้ังให้ พระมหาโสวิทย์  
โกวิโท (ปัจจุบันคือ รศ.ดร.โสวิทย์ บ ารุงภักด์ิ) เป็นผู้รักษาการต าแหน่งคณบดีคณะพุทธศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดภาค
การศึกษาครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ในคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาเอกศาสนา  
มีนิสิตรุ่นแรกจ านวน ๒๑ รูป  

ปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐบาล โดยการน าของ ฯพณฯ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี 
ได้เสนอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ 
และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย 
มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในก ากับของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคลท่ีไม่
เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เน้นจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ต้ังแต่นั้นเป็นต้น
มา ท าให้เกิดการแบ่งส่วนงานภายในวิทยาเขตขอนแก่น ออกเป็นส านัก และวิทยาลัยสงฆ์ดังต่อไปนี้ 

๑) ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
๒) ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 



๖ 

๓) ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
๔) วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๕) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
๖) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม 
ปี พุทธศักราช ๒๕๔๒ จัดต้ังห้องเรียนร้อยเอ็ด เปิดด าเนินการสาขาศาสนาปรัชญา มีนิสิตรุ่น

แรก จ านวน ๔๙  รูป 
ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ จัดต้ังหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เปิดด าเนินการสาขา

ศาสนาปรัชญา มีนิสิตรุ่นแรกจ านวน ๔๑ รูปและขยายศูนย์บริการการศึกษาไปท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์  
จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ์ 

เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ขยายท่ีท าการจากวัดธาตุ พระอารามหลวง  
มาอยู่ เลขท่ี ๓๐ หมู่ท่ี ๑ ถนนขอนแก่น-น้ าพอง ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
พร้อมกันนี้ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษา ใน ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาอีก ใน
คณะครุศาสตร์ ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา และการสอนภาษาไทย 

ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้า
ศึกษาอีก ในคณะสังคมศาสตร์ ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้า
ศึกษาอีก ในคณะสังคมศาสตร์ ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”  
ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
“ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”  
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
“ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
ท่ีสร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ 
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ 
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ 
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ”  
 
 
 



๗ 

ผลิตคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ 
“ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเล่ือมใสใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้น าจิตใจและ 

ปัญญามีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหามีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาพัฒนา
สังคม”  

จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ  
จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้า

กับศาสตร์สมัยใหม่ท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา 
มนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข 

บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ 
มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมท้ังส่งเสริมการ

เรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 

บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความส านึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มค่า รวมท้ังสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๑. ผลิตบัณฑิต  
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส ใฝ่

รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ กว้างไกล มี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  

๒. วิจัยและพัฒนา 
การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการ

พัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ท่ีค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 
ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมท้ังพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดต้ังมหาวิทยาลัย ด้วย

การปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 



๘ 

จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธ ารง
รักษา เผยแผ่หลักค าสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง  

๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา 

เพื่อสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 

พันธกิจของวิทยาเขตขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก ๔ ประการ คือ  
๑. มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ท่ีผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้  

มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

๒. มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและส่ิงแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติ
สุข รวมท้ังการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีช่ือเสียงท้ังในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของนักวิจัยให้น าไปสู่สากล 

๓. มุ่งเน้นให้บริการทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการบริการหรือบริหารเพื่อให้
พัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้การ
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมือ
อันดีระหว่างพระพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ 

๔. มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้าน
พระพุทธศาสนาโดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพเพื่อน าไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก
อย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 
องค์กรและสังคม 

๕. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหารการ
เปล่ียนแปลงโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาและวิจัย และเป็นนิติบุคคล  

มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ รวมท้ังการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 



๙ 

วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตขอนแก่น 
“ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ”  
International Center of Buddhist Studies for Mental and Social Development 
เป้าหมายหลักในการพัฒนาของวิทยาเขตขอนแก่น 
๑. เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ท้ังในประเทศและภูมิภาคอินโดจีนได้ศึกษา

เรียนรู้พระพุทธศาสนา และพัฒนาตนเองและสังคม  
๒. มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนิสิตให้มีความสมดุลทางกาย จิตใจ สติปัญญา ความดี

งาม ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๙ ประการ 
๓. มุ่งให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพิ่มปัญญาแก่สังคมท้ังในประเทศและภูมิภาค 

อินโดจีน 
๔. การอนุรักษ์  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตขอนแก่น 
๑. ผลิตบัณฑิตท่ีทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ 
๒. พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ 
๓. พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และวรรณกรรมอีสานเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีความสามารถเป็นท่ียอมรับระดับชาติและ

นานาชาติ 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
รายนามรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ต้ังแต่อดีต-ปัจจุบัน 
๑. พระราชสารเวที (ต่อมาด ารงสมณศักด์ิท่ี พระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน) น.ธ.เอก, 

ป.ธ.๕, พธ.ด. (กิตติมศักดิ์)) อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, อดีตท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ รอง
อธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รูปแรก (พ.ศ. ๒๕๒๙-พ.ศ. ๒๕๔๑) 

๒. พระครูปริยัติสารเมธี (อาณัติ กลฺยาณเมธี น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A.) อดีตผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รูปท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑-พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๓. พระครูสุเทพสารคุณ (ปัจจุบันด ารงสมณศักด์ิท่ี พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร) 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (รุ่นแรกของวิทยาเขตขอนแก่น), พธ.ด. (กิตติมศักดิ์)) เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณราม
, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รูปท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕) 

๔. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ น.ธ.เอก, พธ.บ. (รุ่นท่ี ๒ ของวิทยาเขต
ขอนแก่น), ศษ.บ., ป.วค., ศศ.ม., Ph.D.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รูปท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๔๕- ปัจจุบัน) 

 



๑๐ 

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน 

ระดับพุทธศาสตรบัณฑิต จ านวน ๔ คณะ ๕ สาขาวิชา ๓ หลักสูตร 
คณะพุทธศาสตร์ 
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๒. สาขาวิชาปรัชญา 
คณะครุศาสตร์ 
๑. สาขาวิชาสังคมศึกษา (เปิดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)  
๒. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ 
๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เปิดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น) 
คณะสังคมศาสตร์ 
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
๒.๑ ประวัติความเป็นมา 
การท างานด้านการเงินรับและรายละเอียดการรับเงินย้อนหลัง ๕ ปี 

 
 
ปี 

รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน รับช าระค่าธรรมเนียม รับเงินบริจาค 

 
หมาย
เหตุ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก จ านวนเงิน 
จ านวน 
ครั้ง 

จ านวนเงิน 
จ านวน
ครั้ง 

 

๒๕๕๗ ๕,๘๑๖,๔๒๐ ๘,๔๓๑,๕๗๐ ๔,๑๔๙,๐๐๕ ๓๑๕,๖๖๐ ๑๒ ๔๔๕,๕๑๖.๖๔ ๑๘  

๒๕๕๘ ๗,๒๔๖,๑๘๙ ๘,๔๒๐,๔๐๓ ๕,๖๑๘,๓๒๒ ๕๑๕,๓๙๐.๐๑ ๑๐ ๗๘๗,๙๙๙.๑๙ ๑๕  

๒๕๕๙ ๘,๙๔๑,๐๐๓.๖๐ ๖,๑๘๑,๔๔๔ ๖,๖๐๘,๑๕๐ ๓๗๑,๓๑๙ ๑๒ ๑,๔๕๖,๓๐๐ ๑๒  

๒๕๖๐ ๘,๗๗๗,๐๖๕ ๓,๑๓๓,๗๒๐ ๔,๐๓๗,๘๓๙ ๖๐๐,๖๒๐ ๑๒ ๑๐๔,๓๗๐ ๘  

๒๕๖๑ ๙,๘๓๔,๐๓๒ ๓,๘๘๘,๒๐๐ ๕,๑๒๑,๖๑๐ ๙๙๗,๓๔๐.๕๐ ๑๗ ๘๖,๐๓๐ ๙  

 
 
 
 



๑๑ 

๒.๒ โครงการสร้างการบริหารการจัดการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องอ านาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ให้ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น จัดอัตราก าลังได้ 
จ านวน ๑๒ อัตรา ดังนี้ ส่วนงานบริหาร จัดได้ ๖ อัตรา แบ่งเป็นดังนี้ กลุ่มงานบริหาร จัดได้ ๔ อัตราคือ 
นักจัดการงานท่ัวไป ๓ อัตรา เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ อัตรา และกลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ จัดได้ ๒ 
อัตราคือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ อัตรา กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  

๒.๒.๑ โครงสร้างส่วนงาน (Organization Chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

๒.๒.๒  โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart) 
 

 
 

ภาพโครงสร้างการ อ้างตามประกาศ มจร. พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจีระ   ศรเสนา 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 

พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ  
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

กลุ่มงานบริหาร  
นักจัดการทั่วไป ๓ นักธุรการ ๑ 

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ 

นางสาวจิตรลดา   แก้วมงคล 
 ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 

กลุ่มงานการเงิน 
นักวิชาการการเงินและบัญชี ๒ 

กลุ่มงานบัญชี 
นักวิชาการการเงินและบัญชี ๑ 

กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ 
นักวิชาการพัสดุ ๓ 

นายศักธินันท์  ศรีหาบงค์  
รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 



๑๓ 

นายบุญหนา จิมานัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวปาณจิตร สุกุมาลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๒.๒.๓ โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 
 

 
 

 

                 
 
 
 
 
 
               

* คือต าแหน่งของผู้จัดท าคู่มือ                                                     
ภาพโครงสร้างการปฏิบัติงาน อ้างตามประกาศ มจร. พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

นางสาวจิตรลดา  แก้วมงคล 
ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 

กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ 

กลุ่มงานส่วนคลัง
และทรัพย๋สิน 

นางศุนิษฐา  งาสง่า 
นักวิชาการเงินและบัญชี* 

 นางสุพัตรา    นาทัน 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางปิยนุช   วรินทร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 



๑๔ 

๒.๒.๓ โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

 
๒.๓ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง  

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้ 
การรับเงิน มีบทบาทหน้าที่ดังนี้         
การเงินรับ มีขั้นตอนการท างานท่ีละเอียดอ่อนและต้องอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานท่ี

ถูกต้อง รวดเร็ว และทันก าหนดเวลาภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการท่ีวางไว้ 
หากการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของระเบียบและกฎข้อกฎหมายท่ีก าหนดก็จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินรับของหน่วยงานต้องมีความรู้
ความสามารถและทักษะจึงจะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

การจัดเก็บรักษาเงิน มีบทบาทหน้าที่ดังนี้                                                                                       
บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเก็บรักษาเงินควรปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาฯ อย่างเคร่งครัดอันประกอบด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมและควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลซึ่งสามารถ
น ามาปรับใช้ในหลักท างานได้ดังนี้ 

 
 

ส่วนคลังและทรัพย์สิน 

กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ กลุ่มงานบัญชี 

ภาระงาน 
-การรับเงิน/จ่ายเงิน                     
-การจัดเก็บรักษา                        
-การรายงานยอดเงินคงเหลือ          
 

ภาระงาน 
-การจัดหาพัสดุ                          
-การบริหารสัญญา                      
-งานทะเบียนพัสดุ                      

ภาระงาน 
-งานจัดท าบัญชี 
-รายงานทางการเงิน 

-ปรับปรุงบัญช/ีปิดบัญชี                          
 

-งานดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ 
-การรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
-การรับเงินช าระค่าธรรมเนียมเรียน 
-การรับเงินบริจาค 
 

การช าระเงิน 



๑๕ 

การรายงานยอดเงินคงเหลือมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
เจ้าหน้าท่ีการเงินสรุปยอดรายรับคงเหลือประจ าวันแล้วจึงด าเนินการน าส่งให้คณะกรรมการ

เก็บรักษาเงินท าการลงลายมือช่ือแล้วจึงแจ้งต่อผู้อ านวยการฝ่ายคลังและทรัพย์สินหรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน
เสนอผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเพื่อทราบถึงยอดรายรับคงเหลือประจ าวันกรณีเงินท่ีได้รับ
มอบหมายให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจ านวนท่ีแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ให้คณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินและเจ้าหน้าท่ีการเงินผู้น าส่งเงินร่วมกันบันทึกจ านวนเงินท่ีตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันและลงลายมือช่ือกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีการเงินผู้น าส่งแล้ว
น าเงินเก็บรักษาในตู้นิภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้ผู้อ านวยการทราบทันทีเพื่อพิจารณา
ส่ังการต่อไป 
 

๒.๔ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติการ 

๒.๔.๑ ด้านการปฏิบัติการเงินรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน  
มาตรฐานก าหนดด้านต าแหน่ง ภาระงาน 

๑. การปฏิบัติงาน 
    ๑.๑ ด้านการรับเงินรับช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน  
 

๑.รับเงินลงทะเบียนเรียนภายในวันท าการ ให้บันทึกการรับเงิน
ลงทะเบียน เรียนในวั นนั้นและจัด เก็ บเงินสดใน ตู้นิ รภั ย            
๒.จัดท าใบน าส่งเงิน/ใบสรุปใบน าส่งเงินโดยลงรายการให้ครบถว้น 
๓.บันทึกเงินท่ีได้รับในสมุดเงินสด ภายในวันท่ีได้รับเงิน               

๒. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
    ๒.๑ ด้านใบเสร็จรับเงินช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

๑.  ลง ร ายการ ในทะ เบียน คุม ใบ เสร็ จรั บ เ งิ น รั บช า ร ะ
ค่าลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน              
๒. ส้ินปีงบประมาณรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและเจาะปรุ/
ประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอ ผ่านผู้อ านวยส านักงาน
วิทยาเขตน าเสนอรองอธิการบดีอย่างช้าไม่เกิน วันท่ี ๓๑ ต.ค. 
ของปีถัดไป           
๓. ใบเสร็จรับเงินช าระค่าลงทะเบียนรายงาน เจาะและปรุ/
ประทับตราหลังเลิกใช้เมื่อส้ินเดือน ธ.ค. ของทุกปี 

๓. การจัดเก็บเงิน 
   ๓.๑ ด้านจัดเก็บเงินรับช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

๑.หากมีเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้น าฝากธนาคารท้ัง
จ านวนในวันถัดไป              
๒.กรณีท่ีมีพื้นท่ีห่างไกล ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็นประจ า
ทุกวันให้เก็บรักษาในตู้นิรภัย และน าฝากธนาคารในวันท าการ
ถัดไป 



๑๖ 

๒.๔.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ด้านการปฏิบัติการเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

มาตรฐานก าหนดด้านต าแหน่ง ภาระงาน 
๑. การปฏิบัติงาน                                                                                   
    ๑.๑ ด้านการรับเงินช าระ
ค่าธรรมเนียม                                    
 

๑.รับเงินช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาท าการ  
๒.จัดท าใบน าส่งเงินค่าธรรมเนียม/ใบสรุปใบน าส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมโดยลงรายการให้ครบถ้วน 
๓.บันทึกเงินค่าธรรมเนียมท่ีได้รับในสมุดเงินสด ภายในวันท่ี
ได้รับเงิน       

๒. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
    ๒.๑ ด้านใบเสร็จรับเงินช าระ
ค่าธรรมเนียม 

๑. ลงรายการในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินรับช าระค่าธรรมเนียม
ให้ครบถ้วน              
๒. ส้ินปีงบประมาณรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินช าระ
ค่าธรรมเนียมและเจาะปรุ/ประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินช าระ
ค่าธรรมเนียมเสนอ ผ่านผู้อ านวยส านักงานวิทยาเขตน าเสนอรอง
อธิการบดีอย่างช้าไม่เกิน วันท่ี ๓๑ ต.ค. ของปีถัดไป           
๓. ใบเสร็จรับเงินช าระค่าธรรมเนียม เจาะและปรุ/ประทับตรา
หลังเลิกใช้เมื่อส้ินเดือน ธ.ค. ของทุกปี 

๓.การจัดเก็บเงิน 
   ๓.๑ ด้านจัดเก็บเงินช าระ
ค่าธรรมเนียม 
 

๑.หากมีเงินสดรับช าระค่าธรรมเนียมเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้
น าฝากธนาคารทั้งจ านวนในวันถัดไป              
๒.กรณีท่ีมีพื้นท่ีห่างไกล ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็น
ประจ าทุกวันให้เก็บรักษาในตู้นิรภัย และน าฝากธนาคารในวัน
ท าการถัดไป 

 
๒.๔.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ด้านการปฏิบัติการเงินรับเงินบริจาค 

 มาตรฐานก าหนดด้านต าแหน่ง ภาระงาน 
๑. การปฏิบัติงาน 
    ๑.๑ ด้านการรับเงินบริจาค  

๑.รับเงินบริจาคภายในก าหนดเวลาท าการ  
  ๒.จัดท าใบน าส่งเงินบริจาค/ใบสรุปใบน าส่งเงินบริจาคโดยลง
รายการให้ครบถ้วน 
  ๓.บันทึกเงินบริจาคท่ีได้รับในสมุดเงินสด ภายในวันท่ีได้รับ
เงิน       

๒. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๑. ลงรายการในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินบริจาคให้ครบถ้วน              



๑๗ 

 มาตรฐานก าหนดด้านต าแหน่ง ภาระงาน 
    ๒.๑ ด้านใบเสร็จรับเงินบริจาค ๒. ส้ินปีงบประมาณรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินบริจาคและ

เจาะปรุ/ประทับตราเลิกใช้เมื่อส้ินเดือน ธ.ค. ของทุกปี
ใบเสร็จรับเงินบริจาคเสนอ ผ่านผู้อ านวยส านักงานวิทยาเขต
น าเสนอรองอธิการบดีอย่างช้าไม่เกิน๑วันท าการ           

๓.การจัดเก็บเงิน 
   ๓.๑ ด้านจัดเก็บเงินบริจาค 

๑.หากมีเงินสดบริจาคเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้น าฝากธนาคาร
ท้ังจ านวนในวันถัดไป              
๒.กรณีท่ีมีพื้นท่ีห่างไกล ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็น
ประจ าทุกวันให้เก็บรักษาในตู้นิรภัย และน าฝากธนาคารในวัน
ท าการถัดไป 

 
การรับเงินลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้     
๒.๔.๑ ด้านการปฏิบัติการเงินรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน  
(๑) การรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน               
๑.๑ รับช าระเงินท่ีได้รับเงินสดจากบุคคลภายนอกท่ัวไป               
๑.๒ รับช าระเงินจากบุคคลภายใน ได้แก่นิสิต บุคคลากรของมหาวิทยาลัย             
๑.๓ รับช าระเงินจากนิสิตท่ีช าระทางเคาน์เตอร์ และช าระผ่านทางธนาคาร 
๑.๔ ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ และออกใบเสร็จรับเงินเป็นชุดในกรณีท่ี

นิสิตช าระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ผ่านระบบ PAY-IN เช่น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าสมัครสอบ 
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร และค่าสมัครสอบประมวลความรู้ ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาภาคปกติจะให้
นิสิตมารับเองหน้าเคาน์เตอร์กลุ่มงานการเงิน ส าหรับใบเสร็จรับเงินภาคพิเศษจะท าบันทึกส่งให้หัวหน้า
ห้อง/อาจารย์/ส านักเพื่อให้นิสิตภาคพิเศษต่อไป 

๑.๕ สรุปยอดรายรับประจ าวัน 
๑.๖ พิมพ์รายงานการรับเงินประจ าวัน 
๑.๗ สรุปยอดรายรับตามแหล่งเงินงบประมาณ เพื่อน าเงินฝากธนาคาร 
๑.๘ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส าเนาใบน าเงินฝากธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงินส่งให้

งานบัญชีทุกๆ ส้ินวันท าการ เพื่อท าการบันทึกบัญชีต่อไป 
๑.๙ เงินรายรับคงเหลือภายหลังตัดยอดรายรับประจ าวัน น าส่งให้กรรมการเก็บรักษาเงินท า

การตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยท่ีห้องมั่นคงต่อไป 
 
 



๑๘ 

การจ่ายเงินงานคลัง มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร

ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน ต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานอื่นเกี่ยวกับการพัสดุ ใบเสร็จและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและทีได้รับมอบหมายดังนี้ 

(๒) ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน              
๒.๑ ลงรายการในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน              
๒.๒ ส้ินปีงบประมาณรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและเจาะปรุ/ประทับตราเลิกใช้

ใบเสร็จรับเงินเสนอ ผู้บริหารส านักงานวิทยาเขตน าเสนอรายงานรองอธิการบดีอย่างช้าไม่เกิน วันท่ี ๓๑ 
ต.ค. ของปีถัดไป           

๒.๓ ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนรายงานเจาะและปรุ/ประทับตราหลังเลิกใช้เมื่อส้ินเดือน 
ธ.ค. ของทุกปี 

๒.๔ สรุปการใช้ใบเสร็จ เอกสารแทนตัวเงิน เพื่อ รายงานส่วนกลาง เช่น รายงานการใช้ คงเหลือ 
และ ยกไปใช้ในปีงบประมาณใหม่ 

(๓) การเก็บรักษาเงินรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน            
๓.๑ หากมีเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้น าฝากธนาคารทั้งจ านวนในวันถัดไป              
๓.๒ กรณีท่ีมีพื้นท่ีห่างไกล ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็นประจ าทุกวันให้เก็บรักษาในตู้

นิรภัย และน าฝากธนาคารในวันท าการถัดไป  
๒.๔.๒ ด้านการปฏิบัติการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม  
(๒) การรับช าระเงินค่าธรรมเนียม                
๒.๑ รับช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีได้รับเงินสดจากบุคคลภายนอกท่ัวไป ห้างร้าน ร้านค้า   

บริษัท            
๒.๒ รับช าระเงินค่าธรรมเนียมจากบุคคลภายใน ได้แก่นิสิต บุคคลากรของมหาวิทยาลัย              
๒.๓ บุคคลภายนอกท่ัวไป และบุคลคลภายในท่ีได้กล่าวไปข้างต้นสามารถช าระเ งิน 

ค่าธรรมเนียมได้ท่ีทางเคาน์เตอร์ หรือช าระผ่านทางธนาคาร 
๒.๔ ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมหน้าเคาน์เตอร์ และออกใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียมเป็นชุดในกรณีท่ีนิสิตช าระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ผ่านระบบ PAY-IN เช่น ค่าธรรมเนียม
หลักประกันซอง ค่าธรรมเนียมประกันสัญญา ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร เป็นต้น ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
รับเงินของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะให้นิสิตมารับเองหน้าเคาน์เตอร์กลุ่มงานการเงิน  

๒.๕ สรุปยอดรายรับค่าธรรมเนียมประจ าวัน 
๒.๖ พิมพ์รายงานการรับเงินค่าธรรมเนียมประจ าวัน 



๑๙ 

๒.๗ สรุปยอดรายรับเงินค่าธรรมเนียม เพื่อน าเงินฝากธนาคาร 
๒.๘ ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม น าเงินฝากธนาคาร และเอกสารท่ีเกี่ยวกับการรับเงิน

ค่าธรรมเนียมส่งให้งานบัญชีทุกๆ ส้ินวันท าการ เพื่อท าการบันทึกบัญชีต่อไป 
๒.๔.๓ ด้านการปฏิบัติการรับเงินบริจาค 
(๓) การรับเงินบริจาค             
๓.๑ รับเงินบริจาคท่ีเป็นเงินสดจากบุคคลภายนอกท่ัวไป ห้างร้าน ร้านค้า บริษัท            
๓.๒ รับเงินท่ีเป็นเงินค่าบริจาคจากบุคคลภายใน ได้แก่นิสิต บุคคลากรของมหาวิทยาลัย             
๓.๓ บุคคลภายนอกท่ัวไป และบุคลคลภายในท่ีได้กล่าวไปข้างต้นสามารถบริจาคได้ท่ีทาง

เคาน์เตอร์ หรือช าระผ่านทางธนาคาร 
๓.๔ ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคหน้าเคาน์เตอร์ โดยใช้ผ่านระบบ PAY-IN   
๓.๕ สรุปยอดรายรับเงินบริจาคประจ าวัน 
๓.๖ พิมพ์รายงานการรับเงินบริจาคประจ าวัน 
๓.๗ สรุปยอดรายรับเงินบริจาคเพื่อน าเงินฝากธนาคาร 
๓.๘ ส าเนาใบเสร็จรับเงินบริจาค น าเงินฝากธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงินบริจาค

ส่งให้งานบัญชีทุกๆ ส้ินวันท าการ เพื่อท าการบันทึกบัญชีต่อไป 
๓.๙ เงินบริจาครายรับคงเหลือภายหลังตัดยอดรายรับประจ าวัน น าส่งให้กรรมการเก็บรักษา

เงินท าการตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยท่ีห้องมั่นคงต่อไป 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 

๓.๑ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานและเงื่อนไขในการจัดท าคู่มือประกอบด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ

เงิน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖, เรื่อง ค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ และ เรื่อง ค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการรับช าระค่าลงทะเบียนเรียนรับช าระค่าธรรมเนียมและรับเงิน
บริจาค นาง ศุนิษฐา งาสง่า ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. รับเรื่องใบลงทะเบียนจากทะเบียนยื่นยันตัวตนเพื่อมาจ่ายเงิน 
๒. รับเอกสารจากนิสิตเสร็จคีย์ข้อมูลนิสิตตามรหัสท่ีน ามายื่นการเงินท่ีห้องการเงินเพื่อออก

ใบเสร็จ 
๓. สมัยก่อนออกใบอนุโมทนาบัตรแบบเขียนด้วยมือแต่มาตอนนี้เปล่ียนจากอนุโมทนาบัตรท่ี

เขียนด้วยมือมาเป็นใบเสร็จรับเงินท่ีออกด้วยโปรแกรมใช้ผ่านระบบ PAY-IN ท่ีทันสมัย ลดความเส่ียง
และความผิดพลาดให้น้อยลง  

๔. เสร็จ ๑ วันท าการนับเงินรายรับประจ าวันน าฝากธนาคารในวันท าการ 
๕. เงินคงเหลือภายหลังตัดยอดรายรับประจ าวัน น าส่งให้กรรมการเก็บรักษาเงินท าการตรวจ

นับและเก็บรักษาไว้ในตู้ นิรภัยท่ีห้องงานคลังและทรัพย์สินมีการเงินรับรับผิดชอบ 
๓.๑.๑ ด้านการเงินรับขั้นตอนปฏิบัติงานการรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน การรับช าระ

เงินค่าธรรมเนียม การรับเงินบริจาค   
๑. การรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน  
๑.๑ รับช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจากบุคคลภายใน ได้แก่ นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 
๑.๒ รับช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์ และ ช าระผ่านทางธนาคาร 
๑.๓ ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ และออกใบเสร็จรับเงินเป็นชุดในกรณีท่ี

นิสิตช าระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ระบบ PAY-IN เช่น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าสมัครสอบ ค่าธรรมเนียม
ปริญญาบัตร และค่าสมัครสอบประมวลความรู้ ใบเสร็จรับเงินของนิสิตภาคปกติจะให้นิสิตมารับเองหน้า
เคาน์เตอร์กลุ่มงานการเงิน ส าหรับใบเสร็จรับเงินภาคพิเศษจะท าบันทึกส่งให้หัวหน้าห้อง/อาจารย์/
ส านักเพื่อให้นิสิตภาคพิเศษต่อไป 

๑.๔ สรุปยอดรายรับค่าลงทะเบียนเรียนประจ าวัน 
๑.๕ พิมพ์รายงานการรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนประจ าวัน 



๒๑ 

 

๑.๖ สรุปยอดรายรับค่าลงทะเบียนเรียน ตามแหล่งเงินงบประมาณและรายได้ เพื่อน าเงินฝาก
ธนาคาร 

๑.๗ ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน และเอกสารท่ีเกี่ยวกับการรับเงินค่าลงทะเบียน
เรียน ส่งให้งานบัญชีทุกๆ ส้ินวันท าการ เพื่อท าการบันทึกบัญชีต่อไป 

๑.๘ เงินรายรับค่าลงทะเบียนเรียน คงเหลือภายหลังตัดยอดรายรับประจ าวัน น าส่งให้
กรรมการเก็บรักษาเงินท าการตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยท่ีห้องมั่นคงต่อไป 

๒. การรับช าระเงินค่าธรรมเนียม 
๒.๑ รับช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีได้รับเงินสดจากบุคคลภายนอกท่ัวไป ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน 

ร้านค้า ส านักงาน 
๒.๒ รับช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีได้รับเงินสดจากบุคคลภายในท่ัวไป ได้แก่ นิสิต 
๒.๓ รับช าระเงินค่าธรรมเนียมจากบุคคลภายนอก/ใน ผ่านทางเคาน์เตอร์ และ ช าระผ่านทาง

ธนาคาร 
๒.๔ ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมหน้าเคาน์เตอร์ ส าหรับบุคคลภายนอก/ใน ท่ี

ช าระค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเป็นชุด ส าหรับ ในกรณีท่ีนิสิตช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร โดยใช้ระบบ PAY-IN   เช่น ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร และค่าสมัครสอบ
ประมวลความรู้ ใบเสร็จรับเงินของนิสิตภาคปกติจะให้นิสิตมารับเองหน้าเคาน์เตอร์กลุ่มงานการเงิน 
ส าหรับใบเสร็จรับเงินภาคพิเศษจะท าบันทึกส่งให้หัวหน้าห้อง/อาจารย์/ส านักเพื่อให้นิสิตภาคพิเศษ
ต่อไป  

๒.๕ สรุปยอดรายรับค่าธรรมเนียมประจ าวัน 
๒.๖ พิมพ์รายงานการรับค่าธรรมเนียมเงินประจ าวัน 
๒.๗ สรุปยอดรายรับค่าธรรมเนียมตามแหล่งเงินงบประมาณ เพื่อน าเงินฝากธนาคาร  
๒.๘ ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ฝากธนาคาร และเอกสารท่ีเกี่ยวกับการรับเงิน  

ค่าธรรมเนียมส่งให้งานบัญชีทุกๆ ส้ินวันท าการ เพื่อท าการบันทึกบัญชีต่อไป  
๓. การรับเงินบริจาค   
๓.๑ รับเงินบริจาค จากบุคคลภายนอกท่ัวไป ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า ส านักงาน 
๓.๒ รับเงินบริจาค จากบุคคลภายใน ได้แก่นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 
๓.๓ รับเงินบริจาค ผ่านทางเคาน์เตอร์ และ ผ่านทางธนาคาร 
๓.๔ ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินเงินบริจาค หน้าเคาน์เตอร์  
๓.๕ สรุปยอดรายรับเงินบริจาค ประจ าวัน 
๓.๖ พิมพ์รายงานการรับเงินเงินบริจาค ประจ าวัน 
๓.๗ สรุปยอดรายรับเงินบริจาค ตามแหล่งเงินรายได้ เพื่อน าเงินฝากธนาคาร 
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๓.๘ ส าเนาใบเสร็จรับเงินเงินบริจาค และเอกสารท่ีเกี่ยวกับการรับเงินเงินบริจาค ส่งให้งาน
บัญชีทุกๆ ส้ินวันท าการ เพื่อท าการบันทึกบัญชีต่อไป  
 

๓.๒ วิธีการปฏิบัติงาน 
วิธีการปฏิบัติงานในการช าระค่าลงเบียน ค่าธรรมเนียม การรับเงินบริจาคทุนการศึกษาหน้า

เคาน์เตอร์ หรือรับบริจาคจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

๑. รับช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนท่ีหน้าเคาน์เตอร์เป็นเงินสด เช็ค เงินโอน หรือ บัตรเครดิต 
จากนิสิตเพื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียน ช าระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร ค่าหนังสือรับรอง ค่าบ ารุง  
ค่าตอบแทนค่าเบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอ านาจและหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น         

๒. รับช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีหน้าเคาน์เตอร์เป็นเงินสดหรือเช็คหรือเงินโอน จากห้างร้าน 
บริษัท ร้านค้า บคุคลท่ัวไป นิสิต และคณะ/ส านักงาน เพื่อช าระค่าเช่า ค่าหลักประกันซอง ค่าหลักประกัน
สัญญา ส่งคืนเงินยืม และเบิกเกิน ส่งคืน ฯลฯ จะต้องแยกรายรับตามแหล่งเงิน ประกอบด้วย เงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินงบโครงการวิจัย ฯลฯ  

๓. รับเงินบริจาคทุนการศึกษาหน้าเคาน์เตอร์ รับบริจาคจากบุคคลภายนอก เป็น เงินสด 
ได้แก่ เงินบริจาคท่ัวไป เงินกองทุนมูลนิธิ เงินกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนและทรัพย์สิน
ซึ่งมีผู้อุทิศแก่ มหาลัยฯลฯ 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑). พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  

มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐดังนี้ 

หมวด ๓ 
การบริหารราชการเพื่อ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดา เนินการของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจ 
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(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานท่ีส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 

(๔) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็น แผน
ส่ีปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓  ในแต่ละปี งบประมาณ ให้
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ ระบุ  สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายได้และรายจ่ายและ
ทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความ เห็นชอบ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการท่ีต้องจัดท าตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

๒). ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังนี้ 

ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนปฏิบัติราชการส่ีปี ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 

(๓). ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๕๓   

(๔). ประกาศมหาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๓.๓ เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง ส่ิงท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงานในการด าเนินการรับเงินช าระค่า

ลงเทียนของนิสิต มีการเงื่อนไขดังนี้ 
๓.๓.๑ เง่ือนไขการรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน(นิสิต) 
การรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน ในกรณีท่ีนิสิตช าระค่าลงทะเบียนเรียนพ้นระยะเวลาท่ี

ก าหนด ภายใน ๑๕ วัน นิสิตต้องช าระค่าปรับล่าช้าแต่ละระดับ ดังนี้ 
๑. นิสิตระดับปริญญาตรี ต้องช าระค่าธรรมเนียมวันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาท ต่อ

ภาคการศึกษา (ในวันเวลาท าการ) 
๒. นิสิตระดับปริญญาโท ต้องช าระค่าธรรมเนียมวันละ ๒๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

ต่อภาคการศึกษา (ในวันเวลาท าการ) 
๓. นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องช าระค่าธรรมเนียมวันละ ๒๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

ต่อภาคการศึกษา (ในวันเวลาท าการ) 
๓.๓.๒ เง่ือนไขการรับเงินนักวิชาการเงินและบัญชี 
๑) รับเงินภายใต้ใบลงทะเบียนจากนิสิตท่ีฝุายทะเบียนรับรองเอกสารมา 
๒) รับเงินทุกครั้งการเงินต้องออกใบเสร็จ 
๒) รับเงินทุกครั้งต้องลงผ่านระบบเท่านั้น 
๓.๓.๒ สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
การเงินรับ มีขั้นตอนการท างานท่ีละเอียดอ่อนและต้องอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานท่ี

ถูกต้อง รวดเร็ว และทันก าหนดเวลาภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการท่ีวางไว้ 
หากการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของระเบียบและกฎข้อกฎหมายท่ีก าหนดก็จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินรับของหน่วยงานต้องมีความรู้  
ความสามารถและทักษะจึงจะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุตามเปูาหมายท่ี 
ก าหนด 
 

๓.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียม และเงินบริจาค ซึ่ง

มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
พัชรินทร์ ศิริทรัพย์ (พัชรินทร์ ศิริทรัพย์ ๒๕๕๘) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลกระทบการใช้ระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ท่ีมีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของหน่วย
ราชการ : กรณีศึกษาอ าเภอพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นผู้ปฏิบัติงานระบบ 
GFMIS เกี่ยวกับปัจจัยบุคลากร ด้านความรู้ ความสามารถทางบัญชี ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี 
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และด้านความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพรายงานการเงินโดย
ส่วนใหญ่ให้คะแนนมากท่ีสุดเกี่ยวกับบุคลากรขาดประสบการณ์ทางการปฏิบัติงานบัญชีเนื่องจากมีการ
โยกย้าย เปล่ียนงาน หรือลาออกบ่อย บุคลาการขาดการฝึกอบรมทางเทค โนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัช
พร เมฆศิรินภาพงศ์ (ธนัชพร เมฆศิรินภา (๒๕๕๔) อ้างในถึง พัชรินทร์  ศิริทรัพย์ ๒๕๕๘) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบการปฏิบัติงานด้านบัญชีระบบ GFMIS ขอสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบัญชีระบบ 
GFMIS โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากรขาดความเช่ียวชาญ 
มีการปรับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ี อีกท้ังมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขาดการ
สนับสนุนท่ีดีและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่า ในด้านความรู้
ความสามารถทางบัญชีซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีจึงท าให้การ
ท างานมีความล่าช้าการปฏิบัติงานไม่คล่องตัวขาดประสบการณ์ในการท างานควรเสนอให้ทุกส่วน
ราชการมีผู้ปฏิบัติงานในสายงานการเงินและบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๓.๕ วิธีการให้บริการท่ีดี  
วิธีการให้บริการเป็นการช่วยเหลือในการด าเนินการในส่วนต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ผู้จัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงานได้ศึกษาค้นคว้าดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
การบริการคือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการท่ีดี

ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่
องค์กรเบ้ืองหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น
งานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่างๆตลอดท้ังความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากเจ้าหน้าท่ีทุก
ระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคล่ือนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น 

จิตบริการ 
๑. เวลาทุกนาทีมีค่าส าหรับผู้รับบริการ 
๒. การให้บริการที่ดี เริ่มจากการให้บริการท่ีดีกับคนในองค์กรก่อน 
๓. การให้บริการที่เกินความคาดหวังเป็นท่ีสุดของการบริการ 
๔. การให้บริการที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  
การให้บริการนั้นเป็นหน้าท่ีในชีวิตประจ าวันท่ีทุกคนต้องปฏิบัติ ฉะนั้นหากเราต้องการให้ผู้อื่น

ช่ืนชมต่อตัวเราตลอดเวลา เราก็จะต้องปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลักษณะของเราให้เป็นท่ีถูกอกถูกใจ
ผู้อื่นและท่ีส าคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วย คุณลักษณะของผู้ให้บริการท่ีดีควรประกอบไปด้วย  
คุณลักษณะทางกาย คือ เป็นประการด่านแรกของการให้บริการเพราะลูกค้าจะสัมผัสเราโดยการ



๒๖ 

 

มองเห็นก่อน ฉะนั้น การมีบุคลิกภาพท่ีดีมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีต้องกระท าก่อนการมี
บุคลิกภาพท่ีดีนั้น ต้องดีท้ังภายนอกและภายใน ซึ่งท้ัง ๒ ประการมี ดังนี้ 

๑. บุคลิกภายนอก 
๒. บุคลิกภายใน 
“การบริการท่ีดี” ประกอบด้วย 
๑. ผู้รับบริการต้องมาก่อนเสมอ หมายถึง ค านึงถึงผู้รับบริการก่อนส่ิงอื่นใด 
๒. ผู้รับบริการถูกเสมอไม่ว่าผู้รับบริการจะพูดจะท าอย่างไรต้องไม่โต้แย้งเพื่อยืนยันว่า

ผู้รับบริการผิด 
๓. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นสบายใจ 

 

๓.๖ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
จรรยาบรรณวิชาชีพ นักการเงินบัญชี หลักๆ ท่ีนักการเงินบัญชีจะต้องมีก็คือเรื่องของความ

ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีการก าหนดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของนักการเงินบัญชี ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ หลายคนอาจจะมองว่า อาชีพนักการเงินบัญชีนั้น เปรียบได้กับ
ฟันเฟืองหนึ่งในองค์กรธุรกิจต่างๆ ท่ีดูเหมือนจะไม่มีความส าคัญเท่าต าแหน่งอื่น ๆ มากเท่าไรนักเพราะมี
หน้าท่ีแค่ดูตัวเลขรายรับรายจ่ายขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท้ังท่ีจริงแล้วนักการเงินบัญชี เป็น
ต าแหน่งท่ีมีความส าคัญจนถึงขั้นว่าขาดไม่ได้ ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เท่าไรก็ตามนักบัญชี
ไม่ได้มีหน้าท่ีแค่ค านวณ หรือบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างท่ีเข้าใจกันเพียงอย่างเดียว เพราะต้องมีการ
บันทึกทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆ ซึ่งถ้าหากไม่มีการด าเนินงานใน
ส่วนนี้ก็จะท าให้ผู้บริหารไม่สามารถวางแผนต่อไปได้ และมีโอกาสท่ีธุรกิจจะประสบความล้มเหลวสูง
เพราะฉะนั้น จรรยาบรรณวิชาชีพ นักการเงินบัญชี หลักๆที่นักการเงินบัญชีจะต้องมี ก็คือเรื่องของความ
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาด้วยเหตุนี้จึงท าให้ต้องมีการก าหนดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของนั ก
บัญชีวิชาชีพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สารบัญความรู้ 
      ๑.ความซื่อสัตย์สุจริต              ๒.ความเท่ียงธรรม                   ๓.ความรอบคอบ 
      ๔.รักษาความลับ                  ๕.การประพฤติตนอย่างมืออาชีพ     ๖.ความโปร่งใส 
      ๗.ความเป็นอิสระ                 ๘.มาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ี         ๙.ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

๑. ความซ่ือสัตย์สุจริต  
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักพื้นฐานท่ีผู้ประกอบวิชาชีพนักการเงินบัญชีพึงมี เนื่องจากทุกส่ิง

นั้นมีความเกี่ยวพันกับองค์กรท้ังหมด ซึ่งในส่วนนี้สามารถจ าแนกข้อก าหนดออกเป็น ๒ ข้อคือ 



๒๗ 

 

๑.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ไม่ว่าจะมีการขาดทุน ได้
ก าไร ก็จะต้องรายงานปัญหาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นให้กับผู้บริหาร เพื่อให้มีการวางแผนแก้ไขปัญหา หรือปรับ
กลยุทธ์ต่อไป 

๑.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการปิดบัง ซ่อน
เร้น หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว ถ้าหากมีการตรวจสอบพบว่าคนในโรงงาน
ก าลังประพฤติผิดกฎหมาย ด้วยการโกงบัญชี หรือปัญหาอื่น ๆ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชีจะต้อง
รายงานไปโดยตรงตามข้อเท็จจริง 

๒. ความเที่ยงธรรม  
ความเท่ียงธรรม หรือความเป็นกลางท่ีไม่เอนเอียงไปฝ่ังใดฝ่ังหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์บาง

ประการจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ซึ่งใน จรรยาบรรณวิชาชีพนักการเงิน
บัญชี นี้ได้มีการจ าแนกข้อก าหนดออกเป็น ๓ ข้อ คือ 

๒.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องมีความเท่ียงธรรม ซื่อตรง โดยท่ีไม่เข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสียใดๆ จากหน้าท่ีท่ีตนให้บริการอยู่ ในส่วนของผลประโยชน์ ก็คือการรับค่าตอบแทนจากการ
ให้บริการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดท่ีจะมาแอบแฝงอีก 

๒.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องใช้ดุลพินิจของตัวเองในการพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ 
จากหลักฐานท่ีปรากฏโดยปราศจากความล าเอียง หรืออคติส่วนบุคคล ในกรณีท่ีกระบวนการตัดสินใจ
บางอย่างท่ีมีต่อแนวความคิดของผู้บริหาร จะต้องได้รับการไตร่ตรองจากเหตุผลและหลักฐานท่ีมี โดยไม่
น าอคติหรือความเอนเอียงมาใช้ โดยให้เน้นในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมมากท่ีสุด 

๒.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องใช้ดุลพินิจของตัวเองในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ 
โดยไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์กับบุคคลใด ๆ รวมถึงสถานการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพการเงิน
บัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตัวเองได้ 

๓. ความรอบคอบ 
การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเลขนั้น จะต้องมีความรอบคอบ และตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความ

ผิดพลาดอยู่เสมอ เพราะถ้าหากผิดพลาดขึ้นแม้แต่จุดเดียวก็อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ ซึ่ง
ในส่วนนี้สามารถจ าแนกข้อก าหนดออกเป็น ๔ ข้อคือ 

๓.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์ 
และความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี เพราะถ้าหากผิดพลาดขึ้นมา อาจส่งผลต่อปัญหาของ
องค์กรในระยะยาว 

๓.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องมีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ ในส่วนไหนท่ีพบปัญหาติดขัด ก็ควรท่ีจะปรึกษาผู้รู้ในสาขาอาชีพเดียวกัน รวมถึง
การศึกษาหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม 



๒๘ 

 

๓.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องให้บริการด้วยความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอ เพราะ
ส่วนมากแล้วงานบัญชีเป็นงานท่ีต้องท าแบบวันต่อวัน การท างานไม่เสร็จภายในวันนั้นๆ อาจท าให้แผนก
อื่นไม่สามารถท างานได้ 

๓.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องมีการศึกษาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เช่น การ
น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับการค านวณบัญชี รวมถึงการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบัญชีเพิ่มเติม 

๔. รักษาความลับ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี ถือเป็นความลับทางธุรกิจอย่างหนึ่งท่ีไม่ควรน าไปเปิดเผยให้

สาธารณชนทราบโดยเด็ดขาด ซึ่งในส่วนนี้สามารถจ าแนกข้อก าหนดออกเป็น ๒ ข้อ คือ 
๔.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องไม่เปิดเผยความลับทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรโดย

ท่ีไม่ได้รับอนุญาต เว้นเสียแต่ว่าเป็นหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีจ าเป็นต้องเปิดเผย (การให้
ปากค า หรือการให้ถ้อยค าในฐานะพยานเป็นต้น) 

๔.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องไม่น าความลับท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อผู้อื่นท่ีมีความสัมพันธ์ด้วย 

๕. การประพฤติตนอย่างมืออาชีพ 
การประพฤติตนอย่างมืออาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพนักการเงินบัญชี 

ด้วยการปฏิบัติตนในทางท่ีชอบ รวมถึงการกระท าตามหลักกฎหมาย เป็นการรักษาช่ือเสียงให้กับวิชาชีพ
อย่างแท้จริง ซึ่งในส่วนนี้สามารถจ าแนกข้อก าหนดออกเป็นด้งนี้ 

๕.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องไม่กระท าการใดๆ ท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสี ยต่อ
วิชาชีพทั้งต่อตัวเองและส่วนรวม 

๕.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอ้างช่ือว่าเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติ
หน้าท่ีทางวิชาชีพ หากไม่ได้เป็นผู้กระท าเองอย่างแท้จริง 

๕.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องไม่น าเสนอการบริการและความสามารถของตนเอง
เกินความเป็นจริง โดยจะต้องไม่โอ้อวด พูดจาข่มผู้อื่น หรือเปรียบเทียบระหว่างตนเองกับนักบัญชีอื่น ๆ 
เพื่อให้ผู้ร่วมอาชีพดูด้อยลงไปท้ังท่ีไม่ใช่เรื่องจริง 

๖. ความโปร่งใส       
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อท่ีต้องการ โดยไม่พยายามปิดบัง

ซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ เป็นส่ิงท่ีนักบัญชีพึงกระท า ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการจ าแนกข้อก าหนดออกเป็น ๒ ข้อ คือ 
๖.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี จะต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ย้อนหลังได้เท่าท่ีต้องการ 
๖.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี จะต้องให้ผู้ท่ีมีผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ี เข้ามา

ตรวจสอบดูข้อมูลท่ีจ าเป็นได้ ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี 



๒๙ 

 

๗. ความเป็นอิสระ 
จรรยาบรรณวิชาชีพนักการเงินบัญชี การปฏิบัติงานด้วยความอิสระ ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี 

จะท าให้ผลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีน่าเช่ือถือโดยท่ีไม่ต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งในส่วนนี้ได้
มีการจ าแนกข้อก าหนดออกเป็น ๒ ข้อ คือ 

๗.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องใช้ดุลพินิจของตัวเองในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยอิสระ 
เพื่อไม่ให้ตกอยู่ใต้การครอบง าของผู้อื่นอันน าไปสู่เรื่องของผลประโยชน์ในภายหลัง 

๗.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชี พึงไม่ปฏิบัติงานท่ีขาดความเป็นอิสระ เพื่อไม่ให้ตกเป็น
เครื่องมือ หรือเส่ือมเสียแก่วิชาชีพ 

๘. มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ 
การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน ด้วยการรวบรวมข้อมูล วางแผน และควบคุมงานเพื่อให้เป็นตาม

การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมเป็นอีกส่ิงท่ีมีความจ าเป็น ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการจ าแนกข้อก าหนดออกเป็น ๒ 
ข้อ คือ 

๘.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชีต้องให้บริการ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานวิชาการ 

๘.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินบัญชีต้องมีความรอบคอบ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานวิชาการ 

๙. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
จรรยาบรรณวิชาชีพ นักการเงินบัญชี การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ จะส่งผลให้เกิด

ความน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการจ าแนกข้อก าหนดออกเป็น 
๒ ข้อคือ 

๙.๑ ผู้ประกอบการวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ผู้บริการ และ
ต าแหน่งอื่น ๆ ท่ีนักการเงินบัญชีจะต้องปฏิบัติงานให้ตรวจสอบ 

๙.๒ ผู้ประกอบการวิชาชีพการเงินบัญชี ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน
เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือมาก ภายใต้กรอบการท างานวิชาชีพ 

 
 
 

 



บทท่ี ๔ 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
การจัดท างานด้านการเงินรับผู้เขียนได้น าเอาเทคนิคตามหลักเกณฑ์การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะท่ี ๑๒ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน เพื่อเป็นกลไกการบริหาร
จัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆของวิทยาเขตขอนแก่นให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องในด้านบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณให้มี
ภูมิ คุ้มกัน เช่น การด าเนินงานด้าน ๑)การรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน ๒)การรับเงินช าระ
ค่าธรรมเนียม ๓)การรับเงินบริจาค เป็นต้น 
 

๔.๑ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การเงินด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะท่ี ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ -พ.ศ. ๒๕๖๔)  หลักเกณฑ์ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะท่ี ๑๒ 
และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการด้านการเงิน ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการสนับสนุน พันธกิจต่าง ๆของวิทยาเขตขอนแก่นให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้อันได้แก่ 
(๑)การบริหารสัดส่วนรายได้อย่างสมดุล (๒) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (๓) พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (๔) พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง (๕) บริหาร
จัดการทางการเงินและงบประมาณให้มีภูมิคุ้มกัน ร่วมท้ังการสร้างกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย
ของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ท้ังจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ มีการ
น าเงินท่ีได้จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ท่ีสามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง 
ๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

Work Flow กระบวนการ รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
ข้อก าหนด ๑) สามารถรับช าระค่าลงทะเบียนเรียนได้ทันระยะเวลา ตามประกาศมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน พ.ศ.๒๕๕๖ ๒) 
สามารถส่งรายงาน รายงานการรับช าระค่าลงทะเบียน ทันภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

ผัง 
กระบวน 

การ 
รายละเอียด 

ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอ
ร์มท่ี 

เอกสาร
อ้างอิง 

 ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนแรกรับเรื่องใบ
ลงทะเบียนจากทะเบียนยื่ นยัน
ตัวตน 

๑ นาที เอกสารผ่าน
ระบบใช้ระบบ 

PAY-IN    

   

 ขั้นตอนที่ ๒  จัดท าเอกสารคีย์ข้อมูล
นิสิตตามรหัสท่ีน ามายื่นการเงินท่ีห้อง
การเงิน 

๑ นาที ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-IN    
 

   

 ขั้นตอนที่  ๓  สมัยก่อนออกใบ
อนุโมทนาบัตรแบบเขียนด้วยมือแต่
มาตอนน้ีเปลี่ยนจากอนุโมทนาบัตร
ท่ีเขียนด้วยมือมาเป็นใบเสร็จรับเงิน
ท่ีออกด้วยโปรแกรมใช้ผ่านระบบ 
PAY-IN ท่ีทันสมัย ลดความเสี่ยง
และความผิดพลาดให้น้อยลง   

๑ นาที ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-IN    
 

   

 ขั้นตอนที ่ ๔ เสร็จ๑ วันท าการนับ
เงินรายรับประจ าวันน าฝากธนาคาร
ในวันท าการ 

๑ นาที ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-IN    

 

.   

 ขั้นตอนที่ ๕  ด าเนินการขั้นตอนที่
ห้า เงินคงเหลือภายหลังตัดยอด
รายรับประจ าวัน น าส่งให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินท าการตรวจนับและ
เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยท่ีห้องงาน
คลังและทรัพย์สินมีการเงินรบั
รับผดิชอบต่อไป 

๑ นาที ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-IN    

 

   

 
 
 



๓๒ 

 

๔.๑.๑ การรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
๔.๑.๑.๑ รับเงินจากบุคลภายใน ได้แก่ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๔.๒.๑.๒ รับช าระเงินจากนิสิตท่ีช าระทางเคาน์เตอร์ และช าระผ่านทางราชการ 
๔.๒.๑.๓ ด าเนินการออกใบเสร็จหน้าเคาน์เตอร์ และออกใบเสร็จรับเงินเป็นชุดในกรณีท่ี

นิสิตช าระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ผ่านระบบ PAY-IN เช่น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าสมัครสอบ ค่าธรรมเนียม
ปริญญาบัตร และค่าสมัครสอบประมวลความรู้ ใบเสร็จรับเงินของนิสิตภาคปกติจะให้นิสิตมารับเองหน้า
เคาน์เตอร์กลุ่มงานการเงิน ส าหรับใบเสร็จรับเงินภาคพิเศษ จะท าบันทึกส่งให้หัวหน้าห้อง/อาจารย์ ส านัก
เพื่อให้นิสิตให้นิสิตภาคพิเศษ ต่อไป 

๔.๒.๑.๔ สรุปยอดรายรับประจ าวัน 
๔.๒.๑.๕ พิมพ์รายงานการรับเงินประจ าวัน 
๔.๒.๑.๖ สรุปยอดรายรับตามแหล่งเงินงบประมาณ เพื่อน าเงินฝากธนาคาร 
๔.๒.๑.๗ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส าเนาใบน าเงินฝากธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน

ส่งให้งานบัญชี 
๔.๒.๑.๘ เงินรายรับคงเหลือภายหลังตัดยอดรายรับประจ าวัน น าส่งให้กรรมการเก็บรักษา

เงินท าการตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยท่ีห้องมั่นคงต่อไป 
 
 
 
  



๓๓ 

 

รายละเอียดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
๑. ขั้นตอนเข้าระบบงานการเงินรับ 

 
 

๑.๑ เข้าระบบ  ท าการ LOGIN  เพื่อเข้าระบบงานการเงินนิสิต 



๓๔ 

 

 
 

๑.๒ เข้าหน้าจอ การเงินนิสิต รายงานเงินสด  เข้า ข้อ ๓.  บันทึกรับ- จ่าย เพื่อตัดช าระหนี้ 
จากค่าลงทะเบียน และรายรับอื่น  
 



๓๕ 

 

 

 
 

๑.๓ ระบุ รหัสนิสิต เพื่อค้นหานิสิต ตัดช าระค่าลงทะเบียน ตามจ านวนท่ีช าระเต็มจ านวนเงิน
ท่ีลงทะเบียน และสามารถปริ้นในเสร็จรับเงินได้  
 



๓๖ 

 

 
 

๑.๔ ระบุ รหัสนิสิต เพื่อค้นหานิสิต ตัดช าระค่าลงทะเบียน ตามจ านวนท่ีช าระ กรณี ท่ีช าระ
ไม่เต็มจ านวน ต้องระบุยอด ในการช าระ แล้วสามารถปริ้นใบเสร็จได้ 

 



๓๗ 

 

 
 

๑.๕ กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงิน เข้าบันทึกรับจ่าย  เลือก ข้อ ๙. พิมพ์ยกเลิกใบรายการและ
ระบุเลขท่ี เล่มท่ีใบเสร็จท่ีจะท ารายการยกเลิก ยกเลิกรายการพิมพ์ทันทีออก  และท ารายการยกเลิก   
 

 
 



๓๘ 

 

๑.๖ กรณีค้นหาทะเบียนนิสิต เข้ารายงานเงินสด  เลือกข้อ ๒ สอบถามระเบียนนิสิต ค้นหา
รายช่ือนิสิต เพื่อสืบค้นหาทะเบียนนิสิต  
 

 
 

 
 



๓๙ 

 

๑.๗ กรณีค้นหาใบส าคัญ เข้ารายงานเงินสด เข้า ข้อ ๓. บันทึกรับจ่าย ค้นหารหัสนิสิต เพื่อ
ค้นหาใบส าคัญ และตรวจสอบหนี้  
 

 
 

 
 



๔๐ 

 

๑.๘ กรณีพิมพ์ใบรายการสรุปรายการใบส าคัญประจ าวัน  เข้า ระบบการเงินนิสิต เข้ารายรับ
บริการท่ัวไป เข้าข้อ ๑๒ สรุปรายการใบส าคัญประจ าวัน ระบุ วัน เดือน ปี  เวลา ท่ีต้องการพิมพ์ และ
ท ารายการ PROCESS 

 
 

 
 



๔๑ 

 

 
 

๑.๙ กรณีพิมพ์ใบรายการสรุปรายการใบส าคัญประจ าวัน แยกย่อยระดับ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท  ปริญญาเอก  เข้า ระบบการเงินนิสิต เข้ารายรับบริการท่ัวไป เข้าข้อ  ๑๓ สรุปรายการ
ใบส าคัญประจ าวันแยกย่อย ระบุ วัน เดือน ปี เวลา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ท่ีต้องการพิมพ์ และท ารายการ PROCESS 

 
 
 



๔๒ 

 

 
 

 



๔๓ 

 

 
 

 
 
 



๔๔ 

 

 
 

เมื่อส้ินสุดขั้นตอนในการออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว และสามารถพิมพ์รายการสรุป
ประจ าวัน และน าเงินฝากธนาคารประจ าวัน และจัดท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน และรายงาน 
รับ – จ่ายประจ าวัน และสถานะทางการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบ
หลักฐาน ต่อไป   



๔๕ 

 

๔.๒ ข้ันตอน ผังงาน (FIow Chart)  
๔.๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน     
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Work Flow  กระบวนการ รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน 

การรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน 

รับเงินจากบุคล

ภายใน ได้แก่ นิสิต 

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

รับช าระเงินจากนิสิตท่ี

ช าระทางเคาน์เตอร์ 

และช าระผ่านทาง

ราชการ 

ด าเนินการออกใบเสร็จ

หน้าเคาน์เตอร์ เช่น ค่ารับ

ช าระลงทะเบียนเรียน              

ค่าธรรมเนียม และ เงิน

บริจาค 

พิมพ์รายงานสรุปยอดค่าลงทะเบียนเรียนประจ าวัน 

น าเงินค่าลงทะเบียนเรียนฝากธนาคารธนาคาร 

เอกสารส าเนาท่ีเกี่ยวกับการรับเงินส่งให้ส่วนงานบัญชี 

เงินรายรับคงเหลือภายหลังตัดยอดรายรับประจ าวันน าส่งให้กรรมการเก็บ

รักษาเงินท าการตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยท่ีห้องมั่นคงต่อไป 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



๔๖ 

 

Work Flow กระบวนการ รับช าระค่าธรรมเนียม 
ข้อก าหนด ๑) สามารถรับช าระค่าธรรมเนียมได้ทันระยะเวลา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับช าระค่าลงธรรมเนียม พ.ศ.๒๕๕๖ ๒) สามารถ
ส่งรายงาน รายงานการรับช าระค่าธรรมเนียม ทันภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ผัง 

กระบวน 
การ 

รายละเอียด 
ระยะ
เวลา 

มาตรฐาน/ส่ิงท่ี
ต้องควบคุม 

การติดตาม
ประเมินผล 

แบบ 
ฟอร์มท่ี 

เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑ รับเร่ืองใบ
ลงทะเบียนจากทะเบียน
ยื่ น ยั น ตั ว ต น จ่ า ย เ งิ น
ค่าธรรมเนียมรับปริญญา
บัตร 

๑ 
นาที 

ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ  
PAY-IN    

 

   

 ขั้ น ต อ น ท่ี  ๒  จั ด ท า
เอกสารคีย์ข้อมูลนิสิตตาม
รหัสท่ีน ามายื่นการเงินท่ี
ห้องการเงิน 

๑ 
นาที 

ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ  
PAY-IN    

 

   

 ขั้นตอนท่ี ๓ สมัยก่อนออก
ใบอนุ โมทนาบัตรแบบ
เขียนด้วยมือแต่มาตอนนี้
เปล่ียนจากอนุโมทนาบัตร
ท่ี เ ขี ยน ด้ วยมื อม า เป็ น
ใบเสร็จรับเงินท่ีออกด้วย
โปรแกรมใช้ ผ่านระบบ 
PAY-IN ท่ี ทั น ส มั ย  ล ด
คว าม เ ส่ี ย ง แ ล ะ คว า ม
ผิดพลาดให้น้อยลง   

๑ 
นาที 

ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ  
PAY-IN    

 

   

 ขั้นตอนท่ี ๔ เสร็จ๑ วันท า
ก า ร นั บ เ งิ น ร า ย รั บ
ประจ าวันน าฝากธนาคาร
ในวันท าการ 

๑ 
นาที. 

ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-

IN    
 

.   

 ขั้นตอนท่ี ๕  ด าเนินการ ๑ ผ่านระบบ    



๔๗ 

 

ผัง 
กระบวน 

การ 
รายละเอียด 

ระยะ
เวลา 

มาตรฐาน/ส่ิงท่ี
ต้องควบคุม 

การติดตาม
ประเมินผล 

แบบ 
ฟอร์มท่ี 

เอกสาร 
อ้างอิง 

เงินคงเหลือภายหลังตัด
ยอดร ายรั บประจ า วั น 
น า ส่ ง ให้ กรรมการ เก็บ
รักษาเงินท าการตรวจนับ
และเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
ท่ี ห้ อ ง ง า น ค ลั ง แ ล ะ
ทรัพย์สินด าเนินการต่อไป 

นาที. ใช้ระบบ PAY-
IN    

 

 
๔.๒.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเงินค่าธรรมเนียม                    
ประกอบไปด้วยภาระงาน ดังนี ้

๔.๒.๒.๑ รับเงินจากบุคลภายใน ได้แก่ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๔.๒.๒.๒ รับเงินจากบุคคลภายนอก ได้แก่  บุคคลท่ัวไป ห้างร้าน บริษัท 
๔.๒.๒.๓ น าข้อมูลการรับเงินเข้าสู่ระบบ AUS CALLER 
๔.๒.๒.๔  บันทึกรายรับโดยใช้ระบบ AUS CALLER 
๔.๒.๒.๕ ปริ้นใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ระบบ AUS CALLER 
๔.๒.๒.๖ สรุปยอดค่าธรรมเนียมรายรับประจ าวัน 
๔.๒.๒.๗ สรุปยอดค่าธรรมเนียมรายรับตามแหล่งเงินงบประมาณเพื่อน าเงินฝากธนาคาร 
๔.๒.๒.๘ ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมน าฝากธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ

เงินส่งให้งานบัญช ี
 
 
  



๔๘ 

 

รายละเอียดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
ด้านปฏิบัติการรับเงินช าระค่าธรรมเนียม 
๑. ขั้นตอนเข้าระบบการรับเงินช าระค่าธรรมเนียม 

 
                     

๒. เข้าระบบ  ท าการ LOGIN  เพื่อเข้าระบบงานการเงินนิสิต  
 

 
 



๔๙ 

 

 
 

๓. เข้าหน้าจอ การเงินนิสิต รายงานเงินสด  เข้า ข้อ ๓. บันทึกรับค่าธรรมเนียม และรายรับ
อื่น  
 

 
 



๕๐ 

 

 
 

๔. คลิก A เลือกช าระค่าใช้จ่ายหนี้  ถัดมาคลิกท่ีหัวข้อ D หมายเหตุค่าธรรมเนียม และ ระบุ 
จ านวนเงินตามยอดค่าธรรมเนียมพร้อมท้ังสามารถปริ้นใบเสร็จรับเงินได้  

 

 



๕๑ 

 

 
 

๕. พิมพ์ใบรายการสรุปยอดค่าธรรมเนียม แยกย่อยระดับ ปริญญาตรี เข้า ระบบการเงินนิสิต  
สรุปรายการใบส าคัญประจ าวันแยกย่อย ระบุ วัน เดือน ปี  เวลา ระดับปริญญาตรี ๒. ตรวจสอบยอด
ท้ังหมดก่อนด าเนินการปริ้นใบเสร็จรับเงินได้  
 

 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ข้ันตอน ผังงาน (FIowChart) การรับเงินช าระค่าธรรมเนียม 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การรับเงินช าระค่าธรรมเนียม 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รับเงินจากบุคลภายใน ได้แก่ นิสิต 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รับเงินจากบุคคลภายนอก 

ได้แก่  บุคคลท่ัวไป ห้างร้าน 

พิมพ์รายงานสรุปยอดค่าธรรมเนียมรายรับประจ าวัน

ประจ าวัน 

น าข้อมูลการรับเงินเข้าสู่ระบบ AUS CALLER 

บันทึกรายรับโดยใช้ระบบ AUS 
CALLER 

ปริ้นใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ระบบ AUS 
CALLER 

น าเงินค่าธรรมเนียมฝากธนาคาร 

เอกสารส าเนาท่ีเกี่ยวกับการรับเงินส่งให้ส่วนงานบัญชี 



๕๓ 

 

Work Flow กระบวนงาน การเงนิบริจาค 
ข้อก าหนด ๑) สามารถรับเงินบริจาคทันระยะเวลา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน พ.ศ.๒๕๕๖ ๒) สามารถส่ง
รายงาน รายงานการรับเงินบริจาค ทันภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ผัง

กระบวน 
การ 

รายละเอียด 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน/ส่ิง
ท่ีต้องควบคุม 

การติดตาม
ประเมินผล 

แบบ 
ฟอร์มท่ี 

เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

 
 

ขั้ นตอนที่  ๑ รับ เ ร่ือง ใบ
ลงทะเบียนรับบริจาคยื่นยัน
ตัวตนช่ือสกุล บ้าน ต าบล 
ถนน อ าเภอ จังหวัด 

๑ นาที ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-

IN    
 

   

 ขั้ นตอน ท่ี  ๒  ตรวจสอบ
เอกสารขั้นตอนที่สอง จัดท า
เอกสารคีย์ข้อมูลตตามรายช่ือ
ท่ีน ามายื่ นการเงิ น ท่ีห้ อง
การเงิน 

๑ นาที ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-

IN    
 

   

 ขั้นตอนท่ี ๓ สมัยก่อนออก
ใบอนุโมทนาบัตรแบบเขียน
ด้วยมือแต่มาตอนนี้เปล่ียน
จากอนุโมทนาบัตรท่ีเขียน
ด้วยมือมาเป็นใบเสร็จรับเงิน
ท่ีออกด้วยโปรแกรมใช้ผ่าน
ระบบ PAY-IN ท่ี ทันสมั ย 
ลดความ เ ส่ียงและความ
ผิดพลาดให้น้อยลง   

๑ นาที ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-

IN    
 

   

 ขั้นตอนท่ี ๔ เสร็จ ๑ วันท า
การนับเงินรายรับประจ าวัน
น าฝากธนาคารในวันท าการ 

๑ นาที ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-

IN    

.   

 ขั้นตอนท่ี ๕ ด าเนินการ 
รายรับประจ าวัน น าส่งให้
กรรมการเก็บรักษาเงินท า

๑ นาที ผ่านระบบ 
ใช้ระบบ PAY-

IN    

   



๕๔ 

 

ผัง
กระบวน 

การ 
รายละเอียด 

ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน/ส่ิง
ท่ีต้องควบคุม 

การติดตาม
ประเมินผล 

แบบ 
ฟอร์มท่ี 

เอกสาร 
อ้างอิง 

การตรวจนับและเก็บรักษา
ไว้ในตู้นิรภัยท่ีห้องงานคลัง
และทรัพย์สินต่อไป 

 

            
๔.๒.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเงินบริจาค                                                                               

๔.๒.๓.๑ รับเงินจากบุคคลภายนอก ได้แก่  บุคคลท่ัวไป ห้างร้าน บริษัท 
๔.๒.๓.๒ น าข้อมูลการรับเงินเข้าสู่ระบบ AUS CALLER 
๔.๒.๓.๓ บันทึกรายรับโดยใช้ระบบ AUS CALLER 
๔.๒.๓.๔ ปริ้นใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ระบบ AUS CALLER 
๔.๒.๓.๕ สรุปยอดบริจาครายรับประจ าวัน 
๔.๒.๓.๖ พิมพ์รายงานการรับเงินบริจาคประจ าวัน 
๔.๒.๓.๗ สรุปยอดบริจาครายรับตามแหล่งเงินงบประมาณ เพื่อน าเงินฝากธนาคาร 
๔.๒.๓.๘ ส าเนาใบเสร็จรับเงินบริจาคน าฝากธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวกับ การเงินรับส่ง

ให้บัญชี   
 
 

  



๕๕ 

 

รายละเอียดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการรับเงินบริจาค 
๑. ขั้นตอนเข้าระบบการรับเงินบริจาค 

 
     

๑. เข้าระบบ  ท าการ LOGIN  เพื่อเข้าระบบงานการเงินนิสิต  

 



๕๖ 

 

 
 
๒. เข้าหน้าจอ การเงินนิสิต   รายงานเงินสด  เข้า ข้อ ๓.  บันทึกรับ- จ่าย เพื่อตัดช าระหนี้ 

จากค่าลงทะเบียน และรายรับอื่น  

 



๕๗ 

 

 
 
๓. คลิก ระบุวันท่ีให้เป็นปัจจุบัน ถัดมาคลิกท่ีหัวข้อ D หมายเหตุ ระบุว่าบริจาค และ จ านวน

เงินตามยอดค่าบริจาคพร้อมท้ังสามารถปริ้นใบเสร็จรับเงินได้ 
 

 
 
 



๕๘ 

 

๔. พิมพ์ใบรายการสรุปยอดค่าบริจาค แยกย่อยระดับ ปริญญาตรี เข้า ระบบการเงินนิสิต  
สรุป รายการใบส าคัญประจ าวันแยกย่อย ระบุ วัน เดือน ปี  เวลา ระดับปริญญาตรี ๒. ตรวจสอบยอด
ท้ังหมด ก่อนด าเนินการปริ้นใบเสร็จรับเงินได้ 

 
 

  



๕๙ 

 

ขั้นตอน ผังงาน (FIowChart) การรับเงินบริจาค 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

การรับเงินบริจาค 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รับเงินจากบุคคลภายนอก 

ได้แก่  บุคคลท่ัวไป ห้างร้าน บริษัท 

น าเงินบริจาคฝากธนาคาร 

พิมพ์รายงานสรุปยอดเงินบริจาครายรับประจ าวัน 

เอกสารส าเนาท่ีเกี่ยวกับการรับเงินส่งให้ส่วนงานบัญชี 

น าข้อมูลการรับเงินเข้าสู่ระบบ AUS CALLER 

น าข้อมูลการรับเงินเข้าสู่ระบบ 

AUS CALLER 

ปริ้นใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ระบบ 

AUS CALLER 
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๔.๓ วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการท่ีมีความพึงพอใจ 
ในงานการเงินรับ มีวิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจด้วย วิธีการพูดจาไพเราะ

อ่อนหวาน อัธยาศัยดี มีจิตเมตตากรุณาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเป็นกันเอง และ
ในการให้บริการด้านการเงินรับควรค านึงถึงความ ละเอียด รอบคอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ท้ังนี้
ผู้รับบริการสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ท่ีเว็บไซต์ 

 
ภาพ ตัวอย่าง เว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลส าหรับนิสิต  

และประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

๔.๔ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน 
ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการเงินรับผ่านระบบ AUS CALLER . PAY - IN และการ

ติดตามผลการด าเนินงานด้านการเงินรับ เช่น การรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน การรับเงินช าระ
ค่าธรรมเนียม และ การรับเงินบริจาค มีวิธีการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงาน ดังนี้  

๑. การติดตามผลการด าเนินงานการเงินและยอดรายรับประจ าวันกับผู้รับผิดชอบด้านการเงิน
รับ 

- การรับเงินช าระค่าลงทะเบียนเรียน - ติดตามยอดค้างช าระค่าลงทะเบียนเรียนจากนิสิตผ่าน
ระบบ และยอดเงินรายรับค่าลงทะเบียนเรียนประจ าวันจากผู้รับผิดชอบด้านการเงินรับก่อนสรุปยอด
และน าฝากประจ าวัน 
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- การรับเงินช าระค่าธรรมเนียม - ติดตามยอดค้างช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ และยอดเงิน
รายรับค่าธรรมเนียมประจ าวันจากผู้รับผิดชอบด้านการเงินรับก่อนสรุปยอดและน าฝากประจ าวัน 

- การรับเงินบริจาค - ติดตามยอดเงินรับบริจาค จากผู้บริจาคเงิน ผ่านทางระบบ และน าฝาก
ประจ าวัน 

๒. สรุปรายงานการเงินรับต่อท่ีประชุมคณะกรรมการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
๓. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น ทุกไตรมาส  

 

๔.๕ แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานในด้านการเงินรับประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้มีแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานดังนี้       
งานด้านการเงินรับ 
- พนักงานท่ีรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องในงานด้านการเงินรับ พึงยึดถือกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ

และกฎระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและบัญชีอย่างเคร่งครัด ใน
การน าไปเป็นหลักเกณฑ์ในการน าไปปฏิบัติ  

- พนักงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องในงานด้านการเงินรับ  พึงยึดถือหลักความซื่อสัตย์และ
ซื่อตรงในการปฏิบัติงานด้านเงินรับ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นส าคัญ 

- พนักงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องในงานด้านการเงินรับ มีการใช้โปรแกรมสารสนเทศเข้ามา
ช่วยให้การปฏิบัติงานในการน าเข้าข้อมูลด้านการเงินรับ เพื่อใช้บันทึก  รายการทางการเงินรับอันจะ
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีเป็นอยู่จริง 

- พนักงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องในงานด้านการเงินรับ ต้องมีการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน 
และตรวจสอบด้านการเงินรับเพื่อมิให้เกิดความความผิดพลาด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๔.๖ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร ท่ีระบุ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับทางกฎหมายอย่างชัดเจน การท าหน้าท่ีการเงินการบัญชี ต้องมีหลัก
คุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาน ามาประพฤติปฏิบัติ ควบคู่กับจรรยาบรรณวิชาชีพ หลัก
จรรยาบรรณของวิชาชีพการเงินการบัญชี ยึดหลัก ๔ ประการ ดังนี้  

๑. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
๒. มีความละเอียดรอบคอบ  
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๓. รักษาความลับทางด้านบัญชีของหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
๔. ไม่น าเอกสารทางด้านบัญชีไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต   
หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาท่ีนักการเงินการบัญชีต้องศึกษาน ามาปฏิบัติ เพื่อเกื้อหนุน

ส่งเสริมท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์แห่งหลักการทั้ง ๔ ประการ ประกอบด้วย สุจริต ๓ อย่าง ,ธรรมท่ีมีอุปการะ
, อิทธิบาท ๔,ฆราวาสธรรม๔, หิริ โอตัปปะ การประกอบอาชีพเงินการบัญชี เป็นการควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบ และรายงานฐานะทางการเงิน รายละเอียดอื่นๆทางด้านเอกสารขององค์กร เป็นผู้ทีมีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง เป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาไว้จรรยาบรรณของนักบัญชีอย่าง
เท่ียงตรง  พัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญกล่าวหน้า ด้วยปฏิบัติตนเป็นผู้ปิดทองหลังพระได้เป็นองค์
พระโดยสมบูรณ์และสวยงาม จึงเสมอเหมือนนักการเงินการบัญชีผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความส าเร็จของ
องค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี ๕ 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
ส่วนคลังและทรัพย์สินเป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่างๆภายในสถาบันมีหน้าท่ีรับผิดชอบทรัพยากรทางการบริหารท่ีส าคัญคือเงินและพัสดุอุปกรณ์
ระบบงานคลังปัจจุบันบริหารเป็นแบบรวมศูนย์ไว้ท่ีส่วนกลาง บริหารงานด้านงบประมาณการเงิน การ
บัญชพีัสดุ และทรัพย์สินทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ังวางแผนทางการเงินควบคุมและติดตาม
การใช้จ่าย กลุ่มงานการเงินเป็นกลุ่มงานท่ีสังกัดกองคลังงบประมาณหน้าท่ี ความรับผิดชอบคือ 
ปฏิบัติงานรับเงิน จ่ายเงิน จัดเก็บรักษาเงินตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ เตรียมจ่ายเช็ค 
หรือ เงินสด เสนอผู้มีอ านาจลงนามและบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น 
 
๕.๑  ปัญหา อุปสรรคแนวทางการแก้ไข ในการปฏิบัติงาน  

ปัญหาและอุปสรรคในการรับเงิน ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ขอนแก่น สามารถแยกได้ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ขั้นตอน

ท่ี 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑  การปฏิบัติงาน 
    ๑.๑ ด้านการเงินรับ  
 

๑.บุคคลากรควรเป็นบุคลากร
ประจ าเนื่องจากงานมีความ
รับผิดชอบสูงมีความเส่ียงต้องมี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน
และอดทนมีจิตบริการ  
 
๒ . บุ ค ค ล า ก ร แ ล ะ ผู้ อ อ ก
ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น มี ค น                              
เดียวไม่สามารถท ารายงานฝาก
เงินทันก าหนดเวลาเนื่องจากอยู่
ไกลจากธนาคารการรับเงิน
น าส่งล่าช้า 
๓.บุคคลากรและผู้ปฏิบัติงาน
การเงินรับต้องมีข้าราชการ

- ต้องให้ความส าคัญในเรื่อง
ด้านการเงินรับพอสมควรเพื่อ
สร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ความโปร่ ง ใส ด้านบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
- จัดท ารายงานทางการเงิน
ทุกส้ินวันและสอบทานโดยผู้มี
อ านาจ เพื่ อลดความ เ ส่ียง
ช่วยเหลือการเงินอีกครั้งก่อน
น าเงินฝาก 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การเงิน
รับและการเก็บรักษาเงินต้อง
ให้รัดกุม เหมาะสม กระชับ 
 



๖๔ 
 

ขั้นตอน
ท่ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ต้ังแต่ ระดับซี ๕ ค้ าประกันใน
การปฏิบัติงา 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๓ 

  ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
  ๒.๑  ด้าน
ใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
การจัดเก็บเงิน 
  ๓.๑ ด้านจัดเก็บเงิน 

๑.ปัญหาการออกใบเสร็จรับเงิน
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ในกรณีท่ีจัดเวรให้
เจ้าหน้าท่ีรับช าระเงินและออก
ใบเสร็จแทนเนื่องจากนิสิตฝาก
ไว้กับบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ
การเงินท าให้เกิดความเส่ียง มี
ผลกระทบต่อการออกใบส าคัญ
แทนใบเสร็จบางครั้งอาจลืม ไม่
น าเงินส่งการเงินท าให้เกิดการ
ล่าช้า 
๒.ส้ินปีงบประมาณรายงานการ
ใช้ใบเสร็จรับเงินและเจาะปรุ/
ประทับตราเลิกใช้รับเงินเสนอ
ผ่าน ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขตน าเสนอรองอธิการบดี
อย่างช้ าไม่เกิน วันท่ี ๓๑ ต.ค. 
ของปีถัดไป 
๑.หากมีเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภัยให้น าฝากธนาคาร ท้ัง
จ านวนในวันถัดไป 
๒.กรณี ท่ีมีพื้น ท่ีห่าง ไกล ไม่
สามารถน าฝากธนาคารได้เป็น
ประจ าทุกวันให้เก็บรักษาในตู้
นิรภัย และน าฝากธนาคารใน
วันท าการถัดไป 
       

-ให้มีการออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้งเมื่อมีการรับเงิน 
 
 
-ให้มีการควบคุมการใช้
ใบเสร็จรับเงินให้เป็นตาม
ระเบียบท่ีก าหนด 
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๕.๒  แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
๑. การพัฒนางาน  ด้านการเงินรับ ต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วถูกต้องและครบถ้วน

ภายใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนั้นควรมีการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อช่วยลดขั้นตอน ลดความผิดพลาดให้น้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงนับได้ว่า
การพัฒนางานเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

๒. การพัฒนาคน  ด้านการเงินรับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันและอดทน มีจิต
บริการ เนื่องจากงานท่ีรับผิดชอบส่วนหนึ่งเป็นงานบริการรวมท้ังต้องมีการพัฒนาความรู้ ทักษะตนเอง
ตลอดเวลา เช่น ทักษะด้านการค านวณ ทักษะด้านการส่ือสารภาคภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และสร้างจิตส านึกในการให้บริการ เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคลากร 
ส่งผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

๓. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการเงินรับต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก คล่องตัว ในการท างานด้านการเงินรับยิ่งขึ้น 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและพัฒนางานข้างต้นแล้ว นั้น ผู้จัดท าคู่มือมี

ข้อเสนอแนะ     
๑. ควรมีการแลกเปล่ียนความรู้ แนวทางด้านการเงินในการด าเนินงาน เพื่อให้มีแนวปฏิบัติท่ี

ดีสามารถใช้ร่วมกันท้ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น 
๒. ควรมีการน าระบบเทคโนโลยี มาใช้ในการประมวลผลการด าเนินงานด้านการเงินท่ัวท้ัง

องค์กร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินยิ่งขึ้น 
๓. ควรมีการจัดท าช่องทางการให้ความรู้ให้กับบุคลากร เช่น เว็บไซต์ และมีการปรับปรุง

ข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลาไม่ต้องรอเช็คยอดกับการเงิน 
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