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คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 

สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ฝายงานธุรการและงานสารบรรณ 
เจาหนาที่ นายมลชัย  สุขมาศ 

1. การสงใบลาของคณาจารย (ลาปวย, ลากิจ, ลาพักผอน) ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

1.1 ยื่นเอกสารใบลาจากคณาจารยตรวจสอบความถูกตอง พรอมแนบตารางสอนและเอกสารสอนชดเชย (ถามี)  

1.2 นําเสนอคณบด ีและนําสงกองบริหารงานบุคคล 

 

2. การสงสอนชดเชยของคณาจารย ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

2.1 ยื่นเอกสารสอนชดเชยจากคณาจารย 

2.2 นําเสนอคณบด ีและนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

3. การสงบันทึกขอความเรื่องตางๆ ของคณาจารย ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

 3.1 ยื่นบันทึกขอความจากคณาจารย 

 3.2 นําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบด ี 

 3.2 นําเสนอคณบดแีละนําสงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ 

1. กรณีอยูในอํานาจที่คณบดีสามารถอนุมัติโครงการได ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

1.1 ยื่นเอกสารโครงการ ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน  

1.2 นําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบด ีและนําเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ  

1.3 สแกนโครงการเปนไฟล PDF เก็บไวเปนขอมูลนําสงคืนผูรับผิดชอบโครงการเพื่อดําเนินการตอไป 

2. กรณีที่ไมอยูในอํานาจที่คณบดีจะสามารถอนุมัติโครงการได ระยะเวลาดําเนินงาน 2-3 วันทําการ 

2.1 ยื่นเอกสารโครงการ ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน  

2.2 นําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี และนําเสนอคณบดีพิจารณาโครงการ  

2.3 นําสงไปยังงานธุรการและสารบรรณเพ่ือนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ  

2.4 รับเอกสารโครงการจากงานธุรการและสารบรรณสแกนเอกสารโครงการเปนไฟล PDF เก็บไวเปนขอมูลนํา

สงคืนผูรับผิดชอบโครงการเพื่อดําเนินการตอไป 
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ขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการของคณาจารย 

1.  กรณีไปราชการโดยไมเบิกคาใชจาย และไมมีตารางสอนในวันที่ไปราชการ ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

1.1 ยื่นเอกสารไปราชการจากคณาจารย ตรวจสอบความถูกตอง 

    1.2 นําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี และนําเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติการไปราชการ                                        

1.3 นําสงไปยังงานธุรการและสารบรรณเพ่ือจัดทําคําสั่งไปราชการและไปรับคําสั่งมาถายเอกสารเก็บไวเปน

ขอมูลและนําสงใหอาจารยที่ไปราชการ 

2. กรณีไปราชการโดยไมเบิกคาใชจาย และมีตารางสอนในวันที่ไปราชการ ระยะเวลาดําเนินงาน 2-3 วันทําการ 

2.1 ยื่นเอกสารไปราชการจากคณาจารย ตรวจสอบความถูกตอง พรอมแนบเอกสารสอนชดเชย  

2.2 นําสอนชดเชยเสนอคณบดี และนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณาอนุมัติแลวถายเอกสาร

แนบกับเรื่องไปราชการ 

2.3 นําสงไปยังงานธุรการและสารบรรณเพื่อจัดทําคําสั่งไปราชการและไปรับคําสั่งมาถายเอกสารเก็บไวเปน

ขอมูลและนําสงใหอาจารยที่ไปราชการ  

 

3. กรณีไปราชการโดยเบิกคาใชจาย และไมมีตารางสอนในวันที่ไปราชการ วงเงินไมเกิน 30,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินงาน 3-4 วันทําการ 

3.1 ยื่นเรื่องไปราชการนําเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติการไปราชการ และนําเสนอหัวหนาสํานักงานพิจารณาการ   

ตัดยอดงบประมาณ  

3.2 นําเรื่องไปตัดยอดงบประมาณที่กองแผน และกองคลังมา และนํากลับมาเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณ  

3.3 นําสงไปยังงานธุรการและสารบรรณเพื่อจัดทําคําสั่งไปราชการและไปรับคําสั่งมาถายเอกสารเก็บไวเปน

ขอมูลและนําสงใหอาจารยที่ไปราชการ และบันทึกขอมูลการตัดยอดงบประมาณ  

 

4. กรณีไปราชการโดยเบิกคาใชจาย และไมมีตารางสอนในวันที่ไปราชการ วงเงินเกิน 30,000 บาท หรือมี

นักศึกษาไปดวย ระยะเวลาดําเนินงาน 4-5 วันทําการ 

4.1 ยื่นเอกสารไปราชการ นําเสนอคณบดีพิจารณา นําเสนอตออธิการบดี นําสงงานธุรการและสารบรรณเพื่อ

เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติการไปราชการ 

4.2 นําเสนอหัวหนาสํานักงานพิจารณาการตัดยอดงบประมาณ นําไปตัดยอดงบประมาณที่กองแผนและกอง

คลัง และนํามาเสนอคณบดีพิจารณานําเสนอตออธิการบดี 

4.3 นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนมุัติงบประมาณ  

4.4 นําสงไปยังงานธุรการและสารบรรณเพื่อจัดทําคําสั่งไปราชการและไปรับคําสั่งมาถายเอกสารเก็บไวเปน

ขอมูลและนําสงใหอาจารยที่ไปราชการ  และบันทึกขอมูลการตัดยอดงบประมาณ  
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5. กรณีไปราชการโดยเบิกคาใชจาย และมีตารางสอนในวันที่ไปราชการ วงเงินไมเกิน 30,000 บาท ระยะเวลา

ดําเนินงาน 3-4 วันทําการ 

5.1 ยื่นเอกสารไปราชการ นําเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติการไปราชการ พรอมแนบเอกสารสอนชดเชย 

นําเสนอหัวหนาสํานักงานพิจารณาการตัดยอดงบประมาณ  

5.2 นําสอนชดเชยเสนอคณบดี และนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณาอนุมัติแลวถาย

เอกสารแนบกับเรื่องไปราชการ  

5.3 นําเอกสารไปตัดยอดงบประมาณที่กองแผนและกองคลัง และรับเอกสารจากกองคลังมาเสนอคณบดี

พิจารณาอนุมัติงบประมาณ  

5.4 นําสงไปยังงานธุรการและสารบรรณเพื่อจัดทําคําสั่งไปราชการและไปรับคําสั่งมาถายเอกสารเก็บไวเปน

ขอมูลและนําสงใหอาจารยที่ไปราชการ และบันทึกขอมูลการตัดยอดงบประมาณ  

 

6. กรณีไปราชการโดยเบิกคาใชจาย และไมมีตารางสอนในวันที่ไปราชการ วงเงินเกิน 30,000 บาท หรือมี

นักศึกษาไปดวย ระยะเวลาดําเนินงาน 4-5 วันทําการ 

6.1 ยื่นเอกสารไปราชการนําเสนอคณบดีพิจารณานําเสนอตออธิการบดี นําสงงานธุรการและสารบรรณ       

เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติการไปราชการ พรอมแนบเอกสารสอนชดเชย   

6.2 นําสอนชดเชยเสนอคณบด ีและนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณาอนุมัติแลวถาย

เอกสารแนบกับเรื่องไปราชการ  

6.3 รับเอกสารไปราชการจากงานธุรการและสารบรรณ นําเสนอหัวหนาสํานักงานพิจารณาการตัดยอด

งบประมาณ และนําไปตัดยอดงบประมาณที่กองแผนและกองคลังและนํามาเสนอคณบดีพิจารณา นําเสนอ

ตออธิการบดี นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

6.4 นําสงไปยังงานธุรการและสารบรรณเพื่อจัดทําคําสั่งไปราชการและไปรับคําสั่งมาถายเอกสารเก็บไวเปน

ขอมูลและนําสงใหอาจารยที่ไปราชการ  และบันทึกขอมูลการตัดยอดงบประมาณ  
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ฝายวารสารและการเงิน 
เจาหนาที่ นายสาวจรัลรัตน อุนรัมย 

 

ขั้นตอนการตัดยอดโครงการหมวดคาใชสอย  

(คาตอบแทนวิทยากร, คาอาหากลางวัน, คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม) 
1. อาจารย/ผูรับผิดชอบโครงการ ยื่นเอกสารโครงการ กําหนดการจัดโครงการ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง

ทุกหนา และสงเอกสารตัดยอดที่คณะฯ (ตรวจสอบความถูกตอง) ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

2. ตัดยอดท่ีหนวยงานกองนโยบายและแผน ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

3. ตัดยอดท่ีกองคลังและทรัพยสิน (การเงิน) ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

4. เสนอคณบดี อนุมัติการตัดยอด ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 
** ระยะเวลาในการตดัยอดไมนับรวมวันเสาร-อาทิตย 

**หากโครงการใดมคีวามประสงคยืมเงิน ตองสงเอกสารยืมเงินลวงหนา 3 วัน กอนวันจัดโครงการ 

 

ฝายงบประมาณและการคลัง 
เจาหนาที่ นางสาวอรอุมา หลาพิมพ 

ขั้นตอนการเบิกจาย งบประมาณ 
กรณีเสนอคณบดีอนุมัติงบประมาณไดไมเกินจํานวน 50,000 บาท การตัดยอด ระยะเวลาดําเนินงาน 1-3 วัน

ทําการ  

กรณีคาเชาหรือจางทุกรายการ ตองมีคาอากรแสตมป จํานวนงบประมาณในการตัดยอด 1,000 บาท ตอ 

อากรแสตมป 1 บาท 1 ดวง 

 

(คาวัสดุ, ครุภัณฑและคาจาง) ประกอบไปดวย ดังนี้ 

1. คาจางทําปาย 2. คาจางทําเอกสาร 3. คาวัสดุสํานักงาน  4. จางจัดตกแตงสถานที ่5. จางเชาเครื่องเสียง 

6. คาจางเหมารถ 

เอกสารและกระบวนการในการเบิกจายงบประมาณ มีดังนี้  
1. เอกสารที่ตองแนบคาวัสดุสํานักงาน, คาจางทําปาย, คาจางทําเอกสาร ระยะเวลาดําเนินงาน 1-3 วันทําการ 

1.1 เอกสารโครงการ กําหนดการจัดโครงการตามแผนการดําเนินงาน พรอมกับรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 

1.2 ใบสงของและใบเสนอราคา 
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2. เอกสารที่ตองแนบคาจางจัดตกแตงสถานที่, คาเชาเครื่องเสียง ระยะเวลาดําเนินงาน 1-3 วันทําการ 

2.1 ยื่นเอกสารโครงการ กําหนดการจัดโครงการตามแผนการดําเนินงาน พรอมกับรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 

2.2 ใบสําคัญรับเงิน, บัตรประชาชนผูรับจางและรับรองสําเนาถูกตอง (ใชสําหรับตอนเคลียรโครงการ          

เมื่อจัดโครงการแลวเสร็จ) 

 

3. เอกสารที่ตองแนบคาเชาเหมารถ ระยะเวลาดําเนินงาน 1-3 วันทําการ 

3.1 ยื่นเอกสารโครงการ กําหนดการจัดโครงการตามแผนการดําเนินงาน พรอมกับรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 

3.2 ใบสําคัญรับเงิน, บัตรประชาชนผูรับจาง, สัญญาจาง, พ.ร.บ. คูมือรถ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง        

(ใชสําหรับตอนเคลียรโครงการ เมื่อจัดโครงการแลวเสร็จ) 

ขั้นตอนในการดําเนินการตัดยอด มดีังนี ้
1. ดําเนินการตัดยอดในระบบ PMIS ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

2. เสนอเจาหนาที่พัสดุ ประจําคณะและสาขา,หัวหนาเจาที่พัสดุ ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

3. ตัดยอดท่ีกองนโยบายและแผน ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

4. คณบดีเซ็นอนุมัต ิระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

5. ดําเนินการตัดยอดในระบบ PMISและระบบ e-Gp ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วัน

ทําการ 

6. เสนอเจาหนาที่พัสดุ, หัวหนาเจาที่พัสดุ, กรรมการตรวจรับ, รานคา ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

7. สําเนาโครงการเก็บเพื่อเปนหลักฐาน ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

8. ยื่นเอกสารโครงการที่ตองสงกองคลังและทรัพยสิน ตองเปนงบรายได (กรณงีบแผนดิน งบประมาณไมเกิน

จํานวน 5,000 บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 

 - บิลเงินสด 

 - ใบเสร็จรับเงิน 

 - ใบสําคัญรับเงิน, ชื่อ-สกุล ผูวาจาง 

9. เอกสารโครงการที่ตองสงกองการพัสดุ (ตองเปนงบแผนดิน และตองเปนใบสงสินคา งบประมาณ 5,000 

บาท ขึ้นไป) ระยะเวลาดําเนินงาน 1-2 วันทําการ 
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งานบริการ นายสิปปนนท ตั้งชูกุล 

วิธีการดําเนินงานของหนวยบริการงานแปลและงานลาม HUSOC 
1. ตรวจสอบตนฉบับ 

2. เสนอราคาและแจงระยะเวลา 

3. รอลูกคาตอบยืนยัน (ถาลูกคายืนยันแปลงาน แจงใหลูกคาชําระเงิน 50 เปอรเซ็นต ของราคาเต็ม) 

4. ดําเนินการแปล (สงงานใหนักแปลเอกสาร ที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงานแปลนั้น ๆ เพื่อใหงาน

แปล ของลูกคาออกมาถูกตองตามตนฉบับทั้งในเรื่องของการเลือกใชคํา และการใชภาษาที่สละสลวย) 

ระยะเวลา 1 – 7 วัน 

5. ตรวจสอบงานแปล (หัวหนาศูนยการแปลฯ ทําการตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบงานแปลเอกสาร วา

ออกมาถูกตองเรียบรอยหรือไมหรือตรงตามที่ลูกคากําหนดมา หรือไม อาทิ ความถูกตองของรูปประโยค/

ไวยากรณ การจัดทําตาราง การใสตัวหนาตัวเอียง เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหงานแปลของลูกคาเกิดความผิดพลาด

นอยที่สุด) ระยะเวลา 1 – 3 วัน 

6. สงงานแปลใหลูกคา (แจงใหลูกคาชําระเงินสวนที่เหลือ อีก 50 เปอรเซ็นต) 

 

บริการและชวยประสานงานผูขอใชบริการหองประชุม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. จัดเตรียมโตะ เกาอี้ ในหองประชุมตามรูปแบบที่ผูขอใชบริการแจงความประสงค ใหพรอมใชงาน 

อยางนอยลวงหนา 1 – 2 วัน 

2. จัดเตรียม วัสดุ อุปรกรณ ใหพรอมใชงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเสียง ไมโครโฟน โปรเจคเตอร 

เครื่องฉายภาพทึบแสง เปนตน อยางนอยลวงหนา 1 – 2 วัน 

3. ควบคุม ดูแลใหบริการตาง ๆ ตลอดการใชหองประชุม 

4. หลังจากการใชหองประชุมเสร็จ ตรวจเช็คและจัดเก็บอุปกรณตาง ๆ ในหองประชุมใหเรียบรอย พรอมใช

งานในครั้งตอไป 

 

จัดทําฐานขอมูลครุภัณฑ สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. ตรวจสอบขอมูลหมายเลขครุภัณฑ และรายการครุภัณฑ ตรงตามหนวยงานพัสดุของมหาวิทยาลัยหรือไม 

- ถาขอมูลไมถูกตอง แจงหนวยงานพัสดุของมหาวิทยาลัยใหทราบโดยดวน  

- ถาขอมูลถูกตองแลว ทําการบันทึกขอมูลในฐานระบบตอไป 

2. ลงบันทึกขอมูลครุภัณฑในระบบ โดยถายภาพหมายเลขครุภัณฑ และภาพครุภัณฑโดยรวมขอแตละรายการ 

3. ตรวจสอบรายงานครุภัณฑ เพื่อรายงานประจําป 

- ครุภัณฑชํารุด ทําการแจงขอซอม 

- ครุภัณฑตรวจซอมแลว แตยังไมสามารถใชงานได ทําการแจงขอแทงจําหนายตอไป 
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บริการดูแลเว็บไซตสาขาวิชาของคณะมนุษยและสังคมศาสตร ไดแก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล และสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

1. ตรวจสอบขอมูลภายในเว็บไซต อัพเดทขอมูลใหถูกตองตรงตามสาชาวิชานั้น ๆ  

2. ลงขอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ขาวประชาสัมพันธโครงการ ผลงานของนักศึกษา และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ตามรูปแบบที่สาขาแจงความประสงค 

3. จัดทําแบบปายประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ระยะเวลา 1 – 7 วัน 

4. สงแบบปายใหอาจารยหัวหนาโครงการตรวจสอบขอมูล 

(ถามีการแกไข ดําเนินการแกไขใหถูกตอง) 

5. จัดทําระบบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมโครงการ และสรุปรายชื่อผูลงทะเบียน 

6. จัดทําเกียรติบัตรกิจกรรมโครงการ ที่ไดรับมอบหมาย 
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งานบริการนายสุรพงค กันถัด  

1.งานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ใหบริการใหคําแนะนําปรึกษา ดูแล และแกไขปญหา ระบบนําเสนอตางๆ ทั้ง LCD Projector, Visualizer, 

Video Conference System (VCS) อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องเสียง และอุปกรณตางๆ ที่ใชภายในหองประชุม /  

หองบรรยาย 

-ประสานงานกับสํานักวิทยบริการฯ ขอเปด / การใชฟนที่ Internet และสราง User Account  

- นําไฟลบทความวิจัย / รายงานการวิจัย / เอกสารแบบฟอรม เขาเก็บในระบบคลังขอมูลวิชาการ 

BRU (DSpace)  

- สรางระบบการลงทะเบียน / การสรางเกียรติบัตรออนไลน /  

2.งานพัฒนาบุคลากร 

            จัดอบรมโครงการฯ ภายใตคณะมนุษยศาสตรฯ / งานประชุมดานวชิาการ ของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

    - จัดทําปายสื่อประชาสัมพันธผานทางเพจ และเว็บไซตคณะฯ 

            - สรางระบบลงทะเบียนผานเว็บไซตของคณะฯ เตรียมงานดาน IT / สื่อเอกสาร / แบบสอบถาม

ประกอบการอบรม / ทําเกียรติบัตรออนไลน สงใหผูเขาอบรม 

3.งานพัฒนาระบบเครอืขายและเว็บไซต 

บริการดูแลเว็บไซต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และสาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาภาษาไทย / สาขาวิชานิติศาสตร / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร / และ

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  

ตรวจสอบขอมูลภายในเว็บไซต อัพเดทขาวสารขอมูล ลงขอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ขาวประชาสัมพันธ

โครงการ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามรูปแบบที่สาขาแจงความประสงค 

4. งานดานอื่นๆ 

 - แอดมินดูแลระบบคลังขอมูล DSpace ขอมูลคลังวิชาการของคณะฯ 

- แอดมินดูแลเพจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- งานวารสาร JEL ของสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

- งานของปริญญาเอก ดานการประชาสัมพันธและสรางเว็บไซตประชุม 

- แอดมิน ชอง  HUSOC-BRU-Channel ของคณะมนุษยศาสตรฯ 

- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ปาย ประชาสัมพนัธงาน 

- ถายทําวิดีโอและตัดตอภายในคณะ 

- สรางเว็บไซตและดูแลเว็บไซตและฐานขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซต 


