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 คู่มือการยืมเงินจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานคลังที่เกี่ยวกับการยืมเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวมทั้งการน าส่งเงินคืน  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจขั้นตอนการท างานและสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการยืมเงินและการส่งใช้ใบส าคัญคืนเงินยืมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศอย่าง
ถูกต้องมีแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้หากผู้ยืมด าเนินการถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าสัญญา
การยืมเงินย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ดียิ่งข้ึน  รวมทั้งการส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ได้ก ากับไว้    
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการยืมจากเงินรายได ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับนี้จะ
อ านวยประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ และเป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  
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4.25 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกสังกัดลูกหนี้เงินยืม 44 
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4.30 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกหมวดรายจ่าย 47 
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4.49 ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงยืนยันการจ่ายอื่นๆ 58 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรและสังคมด้วยระบบการศึกษาเปิดที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพ่ือสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตส าหรับทุกคนและเป็นผู้น าทางการศึกษาทางไกลที่
เป็นที่ยอมรับของโลก การก าหนดนโยบายบริหารองค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าไปสู่การวางแผน
กลยุทธในการบริหารและก าหนดแผนปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ที่เหมาะสม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงิน
รายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 เพ่ือให้การบริหาร การใช้จ่ายเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ งมหาวิทยาลัย ที่มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาองค์กร รวมทั้งเพ่ือให้มีความเหมาะสม คล่องตัว ยืดหยุ่น มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก าหนดเป้าหมายในการให้บริการด้านการเงินการ
คลังเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  และมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  
ภายใต้หลักเกณฑ์ในการปฎิบัติงานที่ต้องเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องโดยส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมทุกด้านให้ประสบความส าเร็จตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
มอบหมาย  ในการนี้ กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ตระหนักในเหตุผลและความจ าเป็น
ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีและให้ความส าคัญกับการยืมเงินรายได้ส าหรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือไม่ให้มี
ผลกระทบต่อภารกิจหรือการจัดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ขณะเดียวกันการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ทางการเงินต้องปฎิบัติด้วยความรอบคอบ  กอรปกับมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาด้านสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์โดยการน าระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ(ระบบ 3 มิติ) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบ 3 มิติเพ่ือให้
การแสดงผลมีความรวดเร็ว แม่นย าและตรวจสอบได้  ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้
ความช านาญและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเพ่ือให้
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การด าเนินงานด้านการยืมเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอ านวยประโยชน์ให้กับผู้ยืมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ตามภารกิจและบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างดียิ่ง    ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานการยืมเงินรายได้เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานแทน เพ่ือให้
ทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตลอดจนกฎ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐานเป็นแบบอย่างเดียวกันและสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบและติดตามงานได้เพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 1.2.2  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ประหยัดเวลาในการเรียนรู้งาน สามารถปฏิบัติงานทดแทนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 ขอบเขตเนื้อหำ 
 การจัดท าคู่มือการยืมเงินรายได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินรายได้และการคืน 
เงิน เพ่ือเผยแพร่และอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่และผู้ปฏิบัติงานแทนผู้เกี่ยวข้องประกอบ 
ด้วยขั้นตอนการยืมเงินรายได้ การท าทะเบียนลูกหนี้ หลักฐานประกอบการยืมเงินและการคืนเงิน การ
ติดตามลูกหนี้ค้างช าระ การรายงานข้อมูลลูกหนี้ในระบบ รวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ 
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   และวิธีปฏิบัติพร้อมค าอธิบายส าหรับการท างานด้วยระบบงบประมาณพัสดุ 
การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ   ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ  
 
1.4  ค ำนิยำม 

มหำวิทยำลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 
สภำมหำวิทยำลัย  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
คณะกรรมกำร  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ซึ่งแต่งตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
อธิกำรบดี  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ฐำนข้อมูลบุคคล  หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันของบุคลากร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้ในที่เดียวกันเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องทันสมัยมีการแบ่งกันใช้  
งานข้อมูล 
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ผู้ยืม  หมายถึง  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ยืม
เงินรายได้เพ่ือใช้ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดในราชการ 

กองคลัง    หมายถึง   กองคลัง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปีงบประมำณ  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป และให้เรียกชื่อปีงบประมาณตามปีงบประมาณแผ่นดิน 

งบประมำณรำยจ่ำย   หมายถึง  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรเป็นงบรายจ่ายประจ าปี 
เงิน  หมายถึง  เงินสด เงินโอนผ่านธนาคาร  
เงินรำยได้  หมายถึง  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.
2554 ข้อ 6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอ่ืนที่รัฐบาลจัดสรรให้
เป็นเงินรายได้ (2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย (3) เงินกองทุนคงยอดเงิน
ต้นและเงินกองทุนอ่ืน ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากเงินกองทุน
ดังกล่าว (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิบัตร ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างท าวิจัย 
เบี้ยปรับและค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการ
ร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการ
ใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ 
หรือจัดหาผลประโยชน์ (7) รายได้ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่น 

เงินยืม  หมายถึง  เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนๆ โดยจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
           เงินรับฝำกหน่วยงำน/โครงกำร หมายถึง หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการมีการน าส่งเงินได้
ของหน่วยงานหรือโครงการโดยขอตั้งฝากไว้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือรอการ
เบิกจ่าย 

เอกสำรแทนตัวเงิน  หมายถึง  ตั๋วเงิน เช็ค ดร๊าฟ ธนาณัติ ตราสารทางการเงิน หรือเอกสาร
หลักฐานอื่นที่สถาบันการเงินออกใช้แทนตัวเงิน 

หลักฐำนกำรจ่ำย  หมายถึง หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือเจ้าหนี้ตามข้อ
ผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

ทะเบียนลูกหนี้  หมายถึง การบันทึกรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมแต่ละราย โดยอ้างอิงข้อมูล
บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้ในที่ที่เดียวกัน เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องทันสมัยมีการแบ่ง
กันใช้งานข้อมูล 

สัญญำกำรยืมเงิน  หมายถึง  เอกสารส าคัญที่กระทรวงการคลังก าหนดให้บุคคลใดในส่วน
ราชการใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินจากส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติราชการ ตามแบบ 261 
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เอกสำรกำรยืมเงิน  หมายถึง  การบันทึกข้อมูลเพ่ือจัดท าใบสัญญาการยืมเงินในระบบลูกหนี้
เงินยืมโดยมีใบจองงบประมาณในระบบ 3 มิติ 

เอกสำรกำรยืมเงิน(บันทึกตรง)  หมายถึง  การบันทึกข้อมูลเพ่ือจัดท าใบสัญญาการยืมเงินใน
ระบบลูกหนี้เงินยืมโดยไม่มีใบจองงบประมาณในระบบ 3 มิติ แต่หน่วยงาน/ผู้ยืมมีการน าเงินตั้งฝากไว้ที่ 
กองคลังในนามหน่วยงาน/โครงการ 

เลขที่สัญญำยืมเงิน  หมายถึง  การยืนยันการจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินในระบบ 3 มิติ
ระบบจะท าการก าหนดเลขท่ีสัญญายืมเงินแต่ละฉบับ(รหัสเงินรายได้/ปีงบประมาณ/เลขที่สัญญายืมเงิน)  

ใบส ำคัญรับ  หมายถึง  เอกสารแสดงการบันทึกรับช าระหนี้ตามหลักฐานการจ่ายที่ผู้ยืมน า
ส่งคืนเงินยืมตามเลขที่สัญญายืมเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน  หมายถึง  เอกสารแสดงการบันทึกรับคืนเงินยืมตามจ านวนเงินเหลือที่ยืมไปที่ผู้
ยืมน าส่งคืนเงินยืมตามเลขที่สัญญายืมเงิน 

รำยงำนสรุปกำรเคลื่อนไหวตำมเลขที่สัญญำ(สรุปสิ้นวัน)  หมายถึง  การแสดงรายละเอียด
การจ่ายเงินยืม การรับช าระหนี้และการรับคืนเงินยืมที่ด าเนินการในวันนั้นๆ เรียงตามล าดับเลขที่สัญญา
ยืมเงิน 

รำยงำนรำยละเอียดกำรรับช ำระหนี้ประจ ำวันตำมเลขที่เอกสำร   หมายถึง  การแสดง
รายละเอียดการรับช าระหนี้(เลขที่ใบส าคัญรับ)และการรับคืนเงินยืม(เลขที่ใบเสร็จรับเงิน)ท่ีด าเนินการใน
วันนั้นๆ เรียงตามล าดับเลขที่สัญญายืมเงิน 

รำยงำนสรุปผลสัญญำกำรยืมเงินรำยได้มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช(ประจ ำปี
งบประมำณ)  หมายถึง  จ านวนสัญญายืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ด าเนินการ
ภายในปีงบประมาณ แสดงรายละเอียดเรียงตามวันที่และประเภทสัญญา 

โครงกำรพัฒนำระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่ำย 
ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หมายถึง  ระบบที่สามารถรายงานข้อมูลผลการ
ด าเนินงานทั้งในรูปตัวเงิน จากระบบบัญชีและการรายงานข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเงินรองรับการจัดท า
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่สามารถรายงานค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลงาน ตามกิจกรรม และแสดงผล  
การด าเนินงาน(KPI)  สามารถตรวจสอบได้และน ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ แสดงผลเป็นลักษณะ 3 มิต ิคือ มิติแผนงาน  มิติหน่วยงาน  มิติกองทุน (ระบบ 3 มิติ) 
 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  กองคลังมีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ. สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ถูกต้องอย่างมีระบบเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

1.5.2  ผู้ปฏิบัติงานทดแทนสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็วขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้ 
.อย่างถูกต้อง 



บทท่ี 2 
วิเคราะห์งาน 

 
คู่มือการยืมเงินจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นภาระงานหนึ่งที่อยู่ใน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานเงินรายได้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราชโดยท าหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุมัติสัญญายืมเงินเพ่ือส ารองจ่ายส าหรับการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในการวิเคราะห์งานนี้ผู้รับการประเมินจะได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  
โครงสร้างการบริหารงานของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  โครงสร้างอัตราก าลังของกองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานเงินรายได้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน และคุณลักษณะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการยืม
เงินจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยจะน าเสนอรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

 

2.1บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 หมวด 1 หมวดทั่วไป   มาตรา 5 

ก าหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเรียกว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เป็นสถาบันการศึกษาแบบ
ไม่มีชั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงวัฒนธรรมฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย จึงมีปณิธานที่จะ
ด าเนินงานให้ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยเปิดยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทาง
การศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และวิธีอ่ืนที่ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ” 

วิสัยทัศน์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นน าของโลก ที่ใช้
ระบบการศึกษาทางไกล  โดยมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา และยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและให้บริการที่มีคุณภาพ 

พันธกิจ 
1)  ผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนองประเทศ 
2)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพ่ือน าไปสู่สังคม 

แห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 
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3)  วิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย 

  4)  อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
2.2โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
หน่วยงานกลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย 

(1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
(2) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
(3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(4) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(5) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
(6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(7) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
(8) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
(9) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(10) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
(11) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(12) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

หน่วยงานกลุ่มส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 
 (1)  หน่วยเลขานุการกิจ 
 (2)  กองกลาง 
 (3)  กองคลัง 
 (4)  กองแผนงาน  
 (5)  กองพัสดุ 
 (6)  กองทรัพยากรบุคคล 
 (7)  กองกฎหมาย 
 (8)  กองอาคารสถานที่ 
 (9)  ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (10)  ศูนย์สารสนเทศ 
 (11)  ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 
 (12)  สถานวิเทศสัมพันธ์ 
 (13)สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
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(14)  สถานวิจัยสถาบัน 
(15)  สถานสื่อสารองค์กร 
(16)  สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 

 
 หน่วยงานกลุ่มส านักและสถาบัน ประกอบด้วย 

(1)  ส านักทะเบียนและวัดผล 
(2)  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
(3)  ส านักบริการการศึกษา 
(4)  ส านักวิชาการ 
(5)  ส านักบรรณสารสนเทศ 
(6)  ส านักพิมพ์ 
(7)  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
(8)  ส านักคอมพิวเตอร์ 
(9)  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(10)  ส านักบัณฑิตศึกษา 
 

2.3โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ออกประกาศการจัดสายงานบริหารในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 และประกาศการก าหนดหน่วยงานสังกัดฝ่ายต่างๆ ตามการจัดสาย
งานบริหารในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ประกาศทั้งสองฉบับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
16 เมษายน 2564  โดยก าหนดให้มีหน่วยงานในสังกัดฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1) ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้มีหน่วยงานในสังกัด คือ สาขาวิชาต่างๆ ส านัก
วิชาการ ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา และศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2) ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม มีหน่วยงานในสังกัด คือ ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์ และกองแผนงาน 

3) ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มีหน่วยงานในสังกัด คือ ส านักพิมพ์ กองคลัง กองพัสดุ และศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม 

4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัยมีหน่วยงานในสังกัด คือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล สถานวิจัยสถาบัน กองทรัพยากรบุคคล  
กองกฎหมาย กองกลาง และกองอาคารสถานที่ 
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5) ฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีหน่วยงานในสังกัด คือ ส านักบริการ
การศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส านักบรรณสารสนเทศ สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 
สถานสื่อสารองค์กร ศูนย์สารสนเทศ และศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 

6) ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มีหน่วยงานในสังกัด คือ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ
สถานวิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยงานใดที่มิได้สังกัดฝ่ายต่างๆ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 ให้หน่วยงานนั้นขึ้นตรงต่ออธิการบดี 
ดังแสดงในภาพที่ 2.1 

 

 
 
 
  

สภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองอธิการบด ี

ส านักงานสภามหาวทิยาลยั 

สถานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ช่วยอธิการบดี 

หน่วยงานกลุ่มส านักงานอธิการบด ี หน่วยงานกลุ่มส านักและสถาบัน หน่วยงานกลุ่มสาขาวชิา 

-สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
-สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
-สาขาวชิาวทิยาการจัดการ 
-สาขาวชิานิติศาสตร์ 
-สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
-สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
-สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ 
-สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
-สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
-สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
-สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

-หน่วยเลขานุการกจิ 

-กองกลาง 
-กองคลงั 
-กองแผนงาน 

-กองพสัดุ 
-กองอาคารสถานที่ 
-กองทรัพยากรบุคคล 

-กองกฎหมาย 

-ศูนย์ประสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
-ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 

-ศูนย์สารสนเทศ 

-สถานพฒันาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 

-สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 

-สถานวเิทศสัมพนัธ์ 

-สถานวจิัยสถาบัน 

-สถานส่ือสารองค์กร 
 
 

-ส านักทะเบียนและวดัผล 

-ส านักเทคโนโลยกีารศึกษา 
-ส านักบริการการศึกษา 
-ส านักวชิาการ 
-ส านักบรรณสารสนเทศ 

-ส านักพมิพ์ 

-ส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
-ส านักคอมพวิเตอร์ 
-ส านักบัณฑิตศึกษา 
-สถาบันวจิัยและพฒันา 

โครงสร้างการบริหารงานของมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภาพที่ 2.1โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 



9 
 

 

2.4  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานให้การบริการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงานบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานของกองคลังมีความคล่องตัว และสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2) และ (10) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของกองคลัง พ.ศ. 2563 ได้มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
ออกเป็น 5 งาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.2 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 

2.5 บทบาทหน้าที่ของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นหน่วยงานกลางในการ
บริการด้านการเงินงบประมาณและการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามระบบการ
บริหารงานแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการรับ -จ่ายเงิน 
บริหารและควบคุมงบประมาณการตรวจสอบใบส าคัญและขออนุมัติเบิกจ่าย การจัดท าบัญชีรายงาน
การเงินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรับผิดชอบด าเนินงานในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคล งานเลขานุการ 
งานประชุม งานแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองการปฏิบัติราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน
การจัดการความรู้ งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งานแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารสิทธิ
ประโยชน์กองทุนเงินทดแทน งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และงานผลิต
ส าเนาเอกสาร ให้บริการด้านการอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกกองคลัง 

ส านักงานอธิการบดี 
 

งาน 
บริหารทั่วไป 

 
 

งาน 
บัญชี 

งาน 
การเงิน 

งาน 
เงินรายได้ 

งาน 
งบประมาณ 

กองคลัง 
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2) งานการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญเงินงบประมาณ และการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย งานจัดท าเงินเดือนลูกจ้างประจ าเงินรายได้
และลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยรวมถึงการหักภาษี ณ ที่จ่าย งานวางฏีกาเบิกเงิน
งบประมาณแผ่นดนิทุกประเภท 
 3)งานบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ  จัดท าบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานจัดท างบการเงิน
ประจ าเดือนและปิดบัญชีประจ าปี งานรวบรวมใบส าคัญคู่จ่ายและเอกสารต่าง ๆ งานบันทึกและจัดท า
บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยผ่านระบบ GFMISจัดท าทะเบียนคุม และจัดท างบการเงินประจ าเดือนและ
ประจ าปี งานจัดเก็บใบส าคัญคู่จ่ายและเอกสารต่าง ๆ งานควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินกองทุน  งาน
จัดท ารายละเอียดเงินฝากธนาคารและดูแลเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าฝากธนาคารหรือจากการ
ลงทุนอ่ืนๆงานรายงานทางการเงิน  รายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ  
งานจัดท าบัญชีต้นทุนของมหาวิทยาลัย 

4)งานเงินรายได้มีหน้าที่รับผิดชอบ รับ-จ่ายเงินสดและเช็ค งานจัดท าข้อมูลเจ้าหนี้เข้าระบบ
โอนจ่ายของธนาคาร งานจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย น าส่งกรมสรรพากร งานเบิกจ่ายเงิน
สมทบประกันสังคม งานเบิกจ่ายเงินชดเชยเงินทดรองของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.  รับ
เงินน าส่งคลังจากศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. งานรับเงินนักศึกษา ณ จุดบริการร่วมครบ
วงจร (OSS) งานเบิก-จ่ายและปิดเงินสดหมุนเวียนประจ าวัน  งานยืมเงินทดรองจ่าย  และจัดท า
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ งานเอกสารแทนตัวเงิน   

5) งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมการใช้งบประมาณและการขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี งานจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินรายได้เงินกองทุนต่าง ๆ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจัดท ากรอบอัตราก าลัง เพ่ือการ
ตั้งงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยงานจัดท าข้อมูลบริหารเงินรายได้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
กรอบการลงทุน  แผนและบริหารการลงทุน การใช้จ่ายเงิน และการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  จ านวน 4 สถาบัน และงานประชุม 
 
2.6โครงสร้างการบริหารงานของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี   

ปัจจุบันกองคลังมีโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่หลักด้าน
การเงินการคลังของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของรองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและทรัพย์สิน โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้อ านวยการกอง และมีหัวหน้างาน 5 งาน ดังแสดงใน
ภาพที่  2.3 
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ภาพที่ 2.3  โครงสร้างการบริหารงานของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 
2.7 โครงสร้างอัตราก าลังของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี   

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มีบุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รวม 62  อัตรา จ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน 16  อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 12  อัตรา ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ จ านวน 21 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน จ านวน 12 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จ านวน 1 อัตรา ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 2.1จ านวนอัตราก าลังกองคลัง ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามงานที่สังกัด ประเภท 
 และวุฒกิารศึกษาปี 2564 

 
 

ชื่องาน 

ประเภท/วุฒิการศึกษาปัจจุบัน 

รวม 

ทั้งส้ิน ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า 

เงินรายได ้

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
รายเดือน 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 
รายวัน 

รวม 

ป.ตรี ปวส ป.ตรี ปวส ป.ตรี ปวส. ป.ตรี ปวส ป.ตรี ป.ตรี ปวส. 

ผู้อ านวยการ 1 - - - - - - - - 1 - 1 

งานบริหารทั่วไป 2 - - - - 2 - 3 - 2 5 7 

งานบัญช ี 1 - 4 - - 3 -  - 5 4 8 

งานการเงิน 3 3 3 - - 5 - 3 - 6 11 17 

งานเงินรายได้ 3 2 3 - - 8 - 6 1 7 16 23 

งานงบประมาณ 1 - 2 - - 3 - - - 3 3 6 

รวม 11 5 12 - - 21 - 12 1 24 38 62 

 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

ผู้อ านวยการกองคลงั 

หัวหน้างาน 

บริหารทัว่ไป 
หัวหน้างาน 

บัญชี 
หัวหน้างาน 

การเงนิ 

หัวหน้างาน 

เงนิรายได้ 

หัวหน้างาน 

งบประมาณ 

ข้อมูล  ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564 
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 นอกจากนี้จ านวนอัตราก าลังของกองคลัง หากจ าแนกตามต าแหน่งงาน ประกอบด้วย 
นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  20 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร จ านวน 6 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี จ านวน  21 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
จ านวน 12 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จ านวน 1 อัตราดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2.2จ านวนอัตราก าลังกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามต าแหน่งงาน ปี 2564 

ต าแหน่ง ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า

เงินรายได้ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
รายเดือน 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 
รายวัน 

รวม 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 2  - - - - 2  

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6 - - - - 6 
นักวิชาการเงินและบญัช ี 7 13 - - - 20 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี - - 21 - - 21 
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน - - - 12 - 12 
ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน - - - - 1 1 

รวม 15 13 21 12 1 62 

 
2.8บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานเงินรายได้กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

1) การรับ -จ่ายเงินสดและเช็ค ได้แก่  รับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/เงินตั้ งฝากของ
โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก/โครงการลักษณะพิเศษพ่ึงพาตนเอง/เงินสนับสนุนฯ รับเงินบริจาคและ
ออกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบการเชื่อมข้อมูลกับกรมสรรพากร  การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตาม
การขอเบิกทั่วไป/เบิก-จ่ายจัดซื้อจัดจ้างฯ  การจัดท าข้อมูลเจ้าหนี้เข้าระบบโอนจ่ายของธนาคารกสิกร
ไทย เพื่อการตรวจสอบก่อนส่งให้ธนาคารด าเนินการโอนตามรายการให้เจ้าหนี้แต่ละราย  การตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านระบบโอนจ่ายของธนาคารกสิกรไทย  เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  การจัดท าเช็คจ่าย 
เช่น เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานของรัฐ ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน ค่าตอบแทน เงิน
สวัสดิการ ทุกประเภทจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกและค่าใช้จ่ายการ  
ขอเบิก  การประมาณการเบิกเงินสดเพ่ือการเบิกจ่าย  การจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ
ผู้รับแต่ละราย  การจัดท าแบบรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายและน าส่งกรมสรรพากร การเบิกจ่ายเงิน
สมทบประกันคุณสังคม กับส านักงานประกันสังคมส่วนของนายจ้าง  การจัดท าข้อมูลเงินประกันสังคม
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยน าส่งส านักงานประกันสังคม  การเบิกจ่ายเงินชดเชยเงินทดรองของศูนย์วิทย
บริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 18 แห่ง โดยเปิดด าเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 จ านวน 10 แห่ง 
ได้แก่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ล าปาง อุดรธานี จันทบุรี ยะลา และ
นครนายก  ต่อมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีประกาศ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องเปิดท า
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การศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี เป็นแห่งที่ 11 และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
เพ่ือเปิดด าเนินการเพ่ิม จ านวน 7 แห่ง  ได้แก่ เชียงราย พระนคร ศรีอยุธยา ภูเก็ต ราชบุรี นครราชสีมา 
ขอนแก่น สกลนคร  การรับเงินน าส่งคลังจากศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. น าเสนอเพ่ือการ
ขออนุมัติลงนามในเช็คจ่าย  และจัดท าเช็คจ่ายในระบบฯ 3 มิติ จัดท าใบส าคัญจ่ายตามการขอเบิก (US) 
การเบิกจ่ายเงินคืนค่าค้ าประกัน/หลักประกันสัญญา การรับเงินนักศึกษา ณ จุดบริการร่วมครบวงจร 
(OSS) การขออนุมัติเบิกเงินสดหมุนเวียน จัดท าเช็ค และใบส าคัญจ่าย  การเบิก -จ่าย และปิดเงินสด
หมุนเวียนประจ าวัน 

2) งานยืมเงิน  ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินทดรองจ่ายและขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย
ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยอนุมัติและมอบหมาย  เพ่ือภารกิจการปฏิบัติราชการ  การจัดซื้อ/จ้ดจ้าง การ
เดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา มสธ.  การประชุม 
ฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน การผลิตสื่อรับจ่ายเงินค่ากิจกรรมการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ 
มสธ. ค่าจ้างชั่วคราวรายวันของหน่วยงาน     ค่าสวัสดิการบุคลากร ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษา
บุตร  เงินยืมจากเงินรับฝากโครงการฯ  เงินยืมจากเงินรับฝากหน่วยงาน การรับชดใช้เงินยืม  บันทึกใบ
ขอเบิก(US) เพ่ือขอเบิกชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืมแต่ละฉบับ และการก ากับ ติดตามและเร่งรัดการ
ส่งชดใช้เงินยืมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

3) งานเอกสารแทนตัวเงิน  ได้แก่ ตรวจสอบใบเสร็จนักศึกษา การจัดท าทะเบียนคุม รับเงินจาก
นักศึกษา มสธ. ในช่องทางอ่ืนที่มิใช่เงินสด ตรวจสอบและการสั่งจ่ายธนาณัติของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียน  ได้แก่ ประสานกับส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา เพ่ือการจัดท าข้อมูลของ
นักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าในบัญชีของมหาวิทยาลัย จัดท าใบเสร็จรับเงินและ
น าส่งให้นักศึกษา เบิกเงินธนาณัติกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด หลักสี่ และน าส่งกองคลัง ขอเบิกเงิน
รายได้เพ่ือจ่ายคืนตามค ารัองของนักศึกษาที่ขอคืนเงินส่วนที่เหลือจ่าย จัดท าข้อมูลเข้าระบบโอนจ่าย
ของธนาคารกสิกรไทย เพ่ือส่งให้งานจ่ายเงินรายได้ ท าการโอนจ่ายให้นักศึกษาแต่ละรายต่อไป 

4) งานธนาคาร ได้แก่ การควบคุมและจัดเก็บสมุดเงินฝากธนาคารของเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
การตรวจสอบยอดเงินพร้อมบริหารจัดการเพ่ือให้เพียงพอและสอดคล้องกับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
การตรวจสอบบัญชีธนาคารและถอนดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดน าฝากตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด การ
เปิด-ปิดบัญชีธนาคารตามที่หน่วยงาน/งานบัญชีแจ้ง การจัดท าเอกสารการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นต์
ผู้บริหารและน าส่งธนาคาร 

5) งานงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ การรับและจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน การน าส่งคืนเงิน
เหลือจ่าย เงินเบิกเกินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน เบิกคืนเงินหลักประกันสัญญา เงินเบิกแทนกัน และการ
โอนเงินจัดซื้อจัดจ้างในระบบธนาคารให้กับเจ้าหนี้ตามรายการขอเบิก 
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2.9บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ผู้จัดท าคู่มือ  ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน   ต าแหน่งเลขท่ี 523  มีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบภาระงานจ านวน3   ชิ้นงาน ดังนี้ 
 2 .9 .1 งาน การ เบิ ก เงิน ชด เชย เงิน ท ดรองศู น ย์ วิ ท ย บ ริ ก ารและชุ มชน สั มพั น ธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านระบบ 3 มิติทั้ง 18 แห่ง (เปิดด าเนินการในปัจจุบัน  11แห่ง
และอยู่ระหว่างเตรียมเปิดด าเนินการอีก 7 แห่ง)มีหน้าที่ ดังนี้ 
  (1)ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติระบบเงินชดเชยเงินทดรอง
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ให้มีความพร้อมก่อนเริ่มก าหนดใช้เป็นแนวปฏิบัติงานจริง 
  (2)  จัดท าเอกสารสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดอบรมแนวปฏิบัติส าหรับการเบิก
เงินชดเชยเงินทดรองศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์เพ่ือเตรียมความพร้อมการใช้งานในระบบ 3 มิติ
ให้กับบุคลากรศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 
  (3)  จัดประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัติงานในระบบ 3 มิติ  
และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายเงินชดเชยเงินทดรองศูนย์วิทยบริการและชุมชน 
สัมพันธ์ มสธ.  
  (4)  ประสานงานให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการปฏิบัติ งานบนระบบเงินชดเชยเงิน 
ทดรองศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 
  (5)  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้เพ่ือจ่ายชดเชยเงินทดรองศูนย์วิทยบริการและชุมชน
สัมพันธ์ มสธ.  
 2.9.2   งานการยืมเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านระบบ 3 มิติ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
  (1)  ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบลูกหนี้เงินยืม
เงินรายได้ให้มีความพร้อมก่อนเริ่มก าหนดใช้เป็นแนวปฏิบัติงานจริง 
  (2)  จัดท าเอกสารสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดอบรมแนวปฏิบัติส าหรับการยืม
เงินรายได้ให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
  (3)  จัดประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัติงานในระบบ 3 มิติ  
และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการยืมเงินและการส่งคืนเงินยืม  
  (4)  ประสานงานให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในระบบลูกหนี้เงินยืมให้กับ
บุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
  (5)  รวบรวมข้อมูลและสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบขอเบิก  ระบบลูกหนี้ 
เงินยืม ระบบเจ้าหนี้การค้า  เพื่อจัดท าคู่มือส าหรับโครงการฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากรกองคลัง 
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 2.9.3  งานการเบิกจ่ายเงินโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเองของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีหน้าที่ดงันี้ 
  (1)  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอเบิก บันทึกอนุมัติโครงการโดยท่านอธิการบดี  
เอกสารโครงการ  ใบแนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อการหักภาษี ณ ที่จ่าย   
  (2)  ตรวจสอบเงินตั้งฝากโครงการก่อนการเบิกจ่าย 
  (3)  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตั้งฝากโครงการตามระเบียบโครงการพิเศษในลักษณะพ่ึงพา
ตนเองของหน่วยงานใน มสธ. 
  (4)  บันทึกเอกสารการจ่ายและบันทึกรับเงินปันส่วน 5% เพ่ือเข้าเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ 3 มิติ 
 
2.10  งานที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
 นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 2.9  มีหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
 1)  คณะท างานจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากรกองคลัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกองคลัง 
 2)  คณะท างานติดตามปัญหาจากการปฏิบัติงานในระบบ 3 มิติ 
 3)  คณะท างานวางระบบศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 
 4)  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองคลัง 
 5)  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
 6)  รับช าระเงินนักศึกษา ณ จุดบริการร่วมแบบครบวงจร ONE STOP SERVICE   
 
2 .11  คุณ ลั กษณ ะของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ งาน การยื ม เงิน จากรายได้ ของมหาวิทยาลั ย 
สุโขทัยธรรมธิราช 

ผู้ปฏิบัติงานการยืมเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง
รายละเอียดขั้นตอนการท างาน ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เพ่ือ
หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมีทักษะและความช านาญงาน
ในหน้าที่อย่างดียิ่ง ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือให้หน่วยงานได้รับความสะดวกมีความคล่องตัวใน
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นผู้ปฏิบัติงานจึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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  1) มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือผลักดันการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  2) มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3)มีความเข้าใจโครงสร้างองค์กร การบังคับบัญชา และสิทธิการอนุมัติเบิกจ่าย 
  4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ/ระเบียบฯลฯ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตลอดแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างดีสามารถให้ข้อมูลหรือแนะน าข้อปฏิบัติที่หมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
  5) มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
  6) สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
  7) มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ มี
ปฏิสัมพันธ์ในองค์กรที่ด ี
  8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุง/พัฒนางานเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการท างาน
ของสังคมปัจจุบัน 
  9) มีการพัฒนาความรู้ เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคคล 
 10) ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตุ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
บุคลากรภายนอกเพ่ือน ามาประมวลและสรุปประเด็นป้ญหา ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาให้
เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
     11) ให้ความส าคัญและให้เกียรติกับผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ รักษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 



บทท่ี 3 
องค์ประกอบของระบบงาน 

  
การยืมเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นกระบวนการในบทบาท
ของงานเงินรายได้ กองคลัง เพ่ือการท าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 40 หน่วยงาน  ดังนั้นลักษณะงานจึงมีความส าคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผู้ยืมสามารถด าเนินกิจกรรมและปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติภายใต้ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติเพ่ือยืมเงินจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยมีองค์ประกอบของระบบงาน  แสดงได้ดังภาพที่ 3.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
    -ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วย การบริหาร 
     เงินรายได้และทรัพย์สินของ 
     มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561  
    -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
     เงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 
    -ระเบียบ มสธ. ว่าด้วยการเบิกเงิน   
     การรับเงิน การจา่ยเงิน การเก็บ 
     รักษาเงิน และการน าส่งเงินรายได้ 
     ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 
2. แบบฟอร์มและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
      -ค าสั่ง/หนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติ 
       ราชการ 
      -ใบสัญญาการยืมเงิน 
3. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ระบบ 3 มิติ)  
 
 

 
 

1. การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหน้ี 
2. การยืมงินจากเงินรายได้ มสธ. 
      
 
 
    

1. จ านวนชิ้นงานเกี่ยวกับทะเบียน
ลูกหนี้และเอกสารการยืมเงิน 
    -ทะเบียนลูกหน้ี 
    -เลขท่ีสัญญายืมเงิน 
    -ใบส าคัญรับ 
    -ใบเสร็จรับเงิน 
2. จ านวนชิ้นงานเกี่ยวกับรายงาน
การยืมเงิน 
    -รายงานสรุปการเคลื่อนไหว   
     ตามเลขท่ีสัญญา(สรุปสิ้นวัน) 
    -รายงานรายละเอียดการรับ 
     ช าระหน้ีประจ าวันตามเลขท่ี  
     เอกสาร 
    -รายงานสรุปผลการยืมเงิน 
     รายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
     ธรรมาธิราช (ประจ าปี 
     งบประมาณ) 

Input 
ปัจจัยน าเข้า 

 

Process 
กระบวนการ 

 

Output 
ชิ้นงาน/บริการ 

 

ภาพที่ 3.1  องค์ประกอบหลักของการปฏิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ. 
 



 

18 

 องค์ประกอบหลักของการปฏิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้ สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ในระบบได้ดังนี้ 
 

3.1  ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 ในกระบวนการปฏิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมทั้งแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 3.1.1  กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 

1)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 หมวด 5 การเบิก
จ่ายเงินยืม  ข้อ 18 ถึง ข้อ 28  เพ่ือใช้ในการศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเงินทดรองราชการ 
ประกอบด้วย แบบสัญญาการยืมเงิน การอนุมัติ การจ่ายเงินยืมและการส่งหลักฐานการจ่ายเพ่ือส่งใช้คืน
เงินยืม การยืมเงินทดรองราชการมี 4 ประเภท  ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  ยืมเงินเพ่ือเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน/ประจ าในต่างประเทศ/เดินทางกลับ
ภูมิล าเนาเดิม  ยืมเงินเพ่ือเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการ  

2)  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27 ถึงข้อ 38 
เพ่ือใช้ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยืม ซึ่งประกอบด้วย กรณียกเว้นการเบิกเงินยืมมี 2 รายการ งบลงทุน 
และค่าสาธารณูปโภค/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ าประปา  ประเภทการยืมเงินและก าหนดส่งใช้คืนเงิน
ยืม มี 4 ประเภท  

 (1) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการทั้งในและต่างประเทศ ให้ส่งใช้คืนเงินภายใน  
15 วัน นับจากวันกลับมาถึง 
  (2) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการอ่ืน ให้ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน 

  (3) การยืมเงินเพ่ือการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศที่
อธิการบดีก าหนด 

 (4) การยืมเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับเงิน 

3)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561  เพ่ือใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบการยืมเงินว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วยการรับเงิน  หมวด 5 ข้อ 32  เมื่อมีการรับเงินทุกประเภททุกจ านวน 
ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และ
การทดรองจ่ายและการยืมเงินจากเงินรายได้ หมวด 7 ข้อ 41  หลักเกณฑ์ วิธีการยืมเงิน ผู้มีสิทธิยืมเงิน 
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แบบสัญญายืมเงิน การส่งใช้ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลมเว้นแต่คณะกรรมการจะ
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ   
 3.1.2  แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

1)  ค าสั่ง/หนังสืออนุมัติปฏิบัติราชการ  เป็นเอกสารค าสั่งหรืออนุมัติให้บุคคลปฏิบัติราชการ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย 

2)  ใบสัญญาการยืมเงิน เป็นเอกสารใบส าคัญทางการเงินใช้ส าหรับการยืมเงินจากเงินรายได้
จากกองคลัง และเป็นหลักฐานส าหรับการยืมเงินและการตรวจสอบ 
 3.1.3  โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ -
พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระบบ 3 มิติ)  กระบวนการยืมเงินจาก
เงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ปฏิบัติงานบนระบบ 3 มิติ 
 
3.2  กระบวนการ (Process) 
 ในกระบวนการปฏิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็น
ขั้นตอนการด าเนินงานบนระบบ 3 มิติ ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมจะด าเนินการสร้างข้อมูลทะเบียนลูกหนี้
โดยการใช้ฐานข้อมูลบุคลากร มสธ. ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคลเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
หน่วยงาน/ผู้ยืมใช้ในการจัดท าสัญญาการยืมเงินในระบบ 3 มิติ โดยหน่วยงาน/ผู้ยืมจัดท าใบจอง
งบประมาณและใบสัญญาการยืมเงินพร้อมแนบเอกสารประกอบการยืมเงินส่งผ่านระบบ e-Document 
ให้งานบริหารทั่วไป กองคลัง   ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมด าเนินการตามแนวปฏิบัติการยืมเงินโดยจ าแนกเป็น
กรณีปกติ หน่วยงาน/ผู้ยืม รับเงินยืมได้ภายใน 3-5 วันนับจากวันที่กองคลังลงทะเบียนรับเอกสารใน
ระบบ e-Document และเอกสารประกอบการยืมเงินครบถ้วน  กรณีพิเศษ หน่วยงาน/ผู้ยืม รับเงินยืม
ได้ภายใน 1-2 วันนับจากวันที่กองคลังลงทะเบียนรับเอกสารในระบบ e-Document และเอกสาร
ประกอบการยืมเงินครบถ้วน โดยหน่วยงาน/ผู้ยืมประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานยืมเงิน กองคลังก่อนการ
จัดส่งเอกสารเพ่ือด าเนินการเร่งด่วน  เมื่อรับเอกสารจากงานบริหารทั่วไปจะทำการตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการยืมเงินตามประเภทค่าใช้จ่ายและใบสัญญาการยืมเงินในระบบ 
3 มิติ หรือใบสัญญาการยืมเงินที่มีเงินรับฝากของหน่วยงาน/โครงการเพ่ือจัดท าใบสัญญาการยืมเงิน
(บันทึกตรง)  และจัดแฟ้มเสนอลงนามในสัญญาการยืมเงินและอนุมัติเงินยืมโดยผู้มีอ านาจอนุมัติตาม
วงเงินที่มหาวิทยาลัยมอบอ านาจ  จากนั้นท าการ อนุมัติสัญญาการยืมเงินในระบบ 3 มิติโดยสิทธิของ
หัวหน้างานเงินรายได้ ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมจัดท าใบส าคัญจ่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการจ่ายเงิน
ยืม เมื่อผู้ยืมลงนามขอรับเงินยืมในสัญญาการยืมเงินพร้อมระบุวันที่รับเงิน  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมยืนยัน
การจ่ายระบบจะก าหนดเลขที่สัญญายืมเงินและวันครบก าหนดส่งคืนให้ที่หน้าจอยืนยันการจ่ายโดยต้อง
น าไประบุไว้ในใบสัญญาการยืมเงิน  โดยต้นฉบับเก็บเป็นหลักฐานรอการตรวจสอบ ฉบับส าเนามอบให้ 
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ผู้ยืมพร้อมกับจ านวนเงินยืมและเอกสารประกอบการยืมเงินเพ่ือไว้แนบในการส่งคืนเงินยืม   ผู้ยืมน าส่ง
บันทึกขอคืนเงินยืมพร้อมหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือที่ยืมไป(ถ้ามี)ยื่นที่กองคลัง   ผู้ปฏิบัติงานเงินยืม
บันทึกรับช าระหนี้ตามจ านวนเงินที่ปรากฎในหลักฐานค่าใช้จ่ายโดยพิมพ์ใบส าคัญรับเป็นหลักฐานในการ
รับช าระหนี้  กรณีถ้ามีการน าส่งเงินเหลือที่ยืมไปส่งคืนหรือคืนเงินยืมทั้งจ านวนต้องบันทึกรับคืนเงินยืม
เงินโดยพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมอบให้ลูกหนี้เงินยืมเพ่ือเป็นหลักฐานในการคืนเงินยืม เมื่อสิ้นวันผู้ปฏิบัติงาน
เงินยืมจัดท ารายงานสรุปความเคลี่อนไหวตามเลขที่สัญญา(สรุปสิ้นวัน) และรายงานรายละเอียดการรับ
ช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณจัดท ารายงานสรุปผลการยืมเงินจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ประจ าปีงบประมาณ)เสนอผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 
 
3.3  ชิ้นงาน/บริการ (Output) 

ในกระบวนการปฏิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สามารถ
แสดงเป็นชิ้นงานที่ได้จากการด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้  
 3.3.1  ชิ้นงานเกี่ยวกับทะเบียนและเอกสารการยืมเงิน 

1)  ทะเบียนลูกหนี้ เป็นการจัดท าฐานข้อมูลในระบบ 3 มิติ เกี่ยวกับรายละเอียดของลูกหนี้
รายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการอ้างอิงในการท าสัญญาการยืมเงิน 

2)  เลขที่สัญญายืมเงิน  เกิดขึ้นเมื่อผู้ยืมรับเงินยืมจากกองคลัง ผู้ปฏิบัติงานจะท าการยืนยัน
ใบส าคัญจ่ายเงินยืมระบบจะก าหนดเลขที่สัญญายืมเงิน วันที่ครบก าหนดส่งคืนเงินยืมให้อัตโนมัติ 

3)  ใบส าคัญรับ  เกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้น าส่งหลักฐานการจ่ายเพ่ือส่งคืนเงินยืมตามสัญญายืมเงิน 
ผู้ปฏิบัติงานจะบันทึกรับช าระหนี้ตามจ านวนเงินรวมของหลักฐานการจ่าย และพิมพ์ใบแบบฟอร์ม
ใบส าคัญรับที่กองคลังก าหนด  

4)  ใบเสร็จรับเงิน  เกิดขึ้นเมื่อผู้ยืมน าส่งเงินยืมเหลือจ่ายจากสัญญายืมเงิน ผู้ปฏิบัติงานจะ
บันทึกรับคืนเงินยืมตามจ านวนเงินยืมเหลือจ่ายส่งคืน และพิมพ์ในแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่กองคลัง
ก าหนด 
 3.3.2 ชิ้นงานเกี่ยวกับรายงานการยืมเงิน  

1)  รายงานสรุปการเคลื่อนไหวตามเลขที่สัญญา(สรุปสิ้นวัน) รายงานแสดงข้อมูลลูกหนี้เงิน
ยืมแต่ละรายเรียงตามเลชที่สัญญาการยืมเงินที่มีความเคลื่อนไหวภายในวันที่ก าหนด ทั้งการยืมเงินและ
การส่งหลักฐานชดใช้สัญญาการยืมเงิน 

2)  รายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสาร  รายงานแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับการรับช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายภายในวันที่ก าหนดเรียงตามเลขที่เอกสารการรับช าระหนี้
(ใบส าคัญรับ) 
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3)  รายงานสรุปผลการยืมเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ประจ าปี
งบประมาณ) รายงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนสัญญายืมเงินตลอดปีงบประมาณ(1 ตุลาคม – 30 
กันยายนปีถัดไป)โดยแยกตามประเภท ดังนี้  (1) เงินยืมเพ่ือปฏิบัติงาน เงินรายได้  (2) เงินยืมเพ่ือ
เดินทางไปราชการในประเทศ เงินรายได้  (3) เงินยืมเพ่ือเดินทางไปราชการต่างประเทศ เงินรายได้  (4) 
เงินยืมจากเงินรับฝาก(ตั้งตรง) 
   



บทที่ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  
คู่มือการยืมเงินจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีกระบวนการปฏิบัติงานเริ่มต้น

จากการสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ จนถึงการรายงานสรุปผลการยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช  โดยปฏิบัติการผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ- 
พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 4.1 การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ 

 4.1.1 แผนผัง (Work Flow) การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้   
4.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ 

 4.2 การยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ. 
 4.2.1 แผนผัง (Work Flow) การยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ. 
 4.2.1 ขั้นตอนการปฎิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ. 
 
4.1  การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ 
 การเริ่มต้นกระบวนการยืมเงินจากเงินรายได้ในระบบ 3 มิติ  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมต้องด าเนินการ
สร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการยืมเงินจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เริ่มจากการก าหนดรหัสลูกหนี้รายบุคคล โดยการใช้ฐานข้อมูลบุคลากรของกองทรัพยากร
บุคคล  โดยจะน าเสนอการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนโดยละเอียด ดังนี้ 
 

 4.1.1  แผนผัง(Work Flow) การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

บันทึก-ประวัติ/ข้อมลูลูกหนี้เงินยมืเพื่อก าหนด 
รหัสลูกหนี้เงินยืมรายบุคคล 

เริ่ม 

ภาพที่ 4.1  แผนผัง(Work Flow) การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ 

 

 

การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ 
ในโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและ 
บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิ
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 4.1.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ 
      การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เป็นส่วนงานในความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานเงินยืม โดย
ท าการบันทึกประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เพ่ือสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้และก าหนดรหัสลูกหนี้รายบุคคล 
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับหน่วยงาน/ผู้ยืมเพ่ือการจัดท าใบสัญญาการยืมเงินในระบบลูกหนี้
เงินยืม  โดยจะอธิบายวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1  การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ในโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ
การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ    ในขั้นตอนนี้เริ่มต้นการเข้าใช้งาน
ระบบ 3 มิติ  จากระบบบริการสารสนเทศ มสธ. ซึ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยสร้างไว้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกของหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าถึงการใช้งาน การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ต้องด าเนินการ
ผ่านระบบบริการสารสนเทศ มสธ.เช่นเดียวกัน  โดยมีวิธีการเข้าถึงระบบ 3 มิติตามล าดับ ดังนี้ 
  1)  การเข้าใช้งานระบบบริการสารสนเทศ มสธ. “(http://eservice.stou.ac.th/)”  เพ่ือ
เข้าถึงระบบบัญชี 3 มิติ โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “สารสนเทศหน่วยงาน”  จะปรากฎรายการชื่อ
หน่วยงานและระบบงาน   เลือก “ระบบโครงการบัญชี 3 มิติ”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.2 
 

 
 

ภาพที่ 4.2  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบบริการสารสนเทศ มสธ. e-Service.STOU 
 

 เลือก  สารสนเทศหน่วยงาน 

 เลือก  ระบบโครงการบญัชี 3 มิต ิ

http://eservice.stou.ac.th/)”


24 
 

 
 

  2)  จากภาพที่ 4.2  เมื่อเข้าถึงระบบโครงการบัญชี 3 มิติแล้วเสร็จ จะปรากฎหน้าจอ
รายการต่างๆ ในระบบโครงการบัญชี  3 มิติ  ให้ เลือก “เข้าสู่ ระบบ 3 มิติ ฯ”  ตามตัวอย่าง 
ในภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.3  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 3 มิติฯ 
 
  3)  จากภาพที่ 4.3  เมื่อเข้าถึงระบบ 3 มิติฯ แล้วเสร็จ  จะปรากฎหน้าจอ Sign – In เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานบันทึกสิทธิการเข้าใช้งานในระบบ 3 มิติ   โดยผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าแบบฟอร์มขอใช้บริการ
ส าหรับเข้าใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ  
3 มิติ  เสนอผู้อ านวยการกองคลังลงนามและน าส่งส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือท าการก าหนด “User Id” 
(รหัสผู้ปฏิบัติงาน) และ “User Name”(ชื่อผู้ปฏิบัติงาน) เมื่อส านักคอมพิวเตอร์ก าหนดสิทธิการเข้าใช้
งานในระบบแล้วเสร็จ  ผู้ปฏิบัติงานต้องก าหนด “Password”(รหัสผ่าน)ด้วยตนเองเพ่ือมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัย 

เลือก  เข้าสูร่ะบบ 3 มิตฯิ 
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ภาพที่ 4.4  ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้บริการในระบบ 3 มิติ จากส านักคอมพิวเตอร์ 
 

ข้อสังเกต  ในขั้นตอนการแสดงตนเข้าใช้งานในระบบ 3 มิติ ผ่านหน้าจอ Sign – in เนื่องจากระบบ 
3 มิติจะท าการ Reset รหัสผ่านใหม่ทุก 30 วัน  โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนเป็นระยะก่อนถึงวันครบ
ก าหนด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการก าหนดรหัสผ่านใหม่โดยเร็ว หากพ้นก าหนดระบบจะระงับการใช้
รหัสทันทีต้องท าการขอก าหนดรหัสผ่านใหม่ 
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  4)  หลังจากการก าหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบ 3 มิติแล้วเสร็จ  ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้า 
แสดงตนการเข้าถึงระบบ 3 มิติผ่านหน้าจอ Sign-in ได้  โดยด าเนินการดังนี้   พิมพ์ “User Id.” 
(รหั ส ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน )  จ ะป รากฎ  “User Name”(ชื่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน )โดย อั ต โน มั ติ   พิ ม พ์ 
“Password”(รหัสผ่าน)   ระบบจะแสดงรหัส (Code) ของ Organization และรหัส Division อัตโนมัติ  
 เลือก “Logon”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  ตัวอย่างหน้าจอการระบุรหัสผู้ใช้งานระบบ 3 มิติ 
 

 ขั้นตอนที่ 2  บันทึกประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมเพื่อก าหนดรหัสลูกหนี้เงินยืมรายบุคคล  
การบันทึกประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมเพ่ือสร้างฐานทะเบียนลูกหนี้เข้าในระบบลูกหนี้เงินยืม โดยการใช้
ฐานข้อมูลบุคลากรร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล เพ่ือก าหนดรหัสลูกหนี้เงินยืมรายบุคคลน าเข้าสู่ ระบบ
ลูกหนี้เงินยืม   โดยมีวิธีการเข้าถึงระบบ 3 มิติตามล าดับ ดังนี้ 
       1)  จากภาพที่ 4.5  เมื่อเข้าถึงระบบ 3 มิติแล้วเสร็จ  จะปรากฎหน้าจอแสดงรายการ
ระบบงานเพ่ือเข้าสู่ “ระบบลูกหนี้เงินยืม” และเข้าถึงการบันทึก-ประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมเพ่ือก าหนด
รหัสลูกหนี้เงินยืมรายบุคคลเข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “กลุ่มงาน
บัญชี – การเงิน” จะปรากฎรายการระบบงาน   เลือก “ระบบลูกหนี้เงินยืม” จะปรากฎรายการย่อย  
 เลือก “รายการประจ าวัน” จะปรากฎรายการบันทึก   เลือก “บันทึก-ประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงิน
ยืม” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.6 

xxxxxxxx.xxx 

xxxxxx  xxxxxx 

 พิมพ์  User Id. 

 พิมพ์  Password. 

 เลือก  Logon 
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 2)  จากภาพที่ 4.6  เมื่อเข้าถึงการบันทึก-ประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมแล้วเสร็จ  จะปรากฎ
หน้าจอการบันทึก-ประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงินยืม  โดยจะปรากฎค าว่า. “AUTO”  ในบรรทัดของคอลัมภ์ 
“รหัสลูกหนี้เงินยืม” เพ่ือพร้อมส าหรับการบันทึก-ประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมด้วยวิธีการน าเข้าข้อมูล
บุคลากรจากฐานข้อมูลบุคลากร .  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “น าเข้าข้อมูลบุคลากร” จะปรากฎ
กล่องข้อความน าเข้าข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลบุคลากร มสธ.   เลือก “ตั้งแต่รหัสพนักงาน” จะ
ปรากฏกล่องข้อความ รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน   พิมพ์ชื่อพนักงานที่ต้องการค้นหา   เลือก 
“Find” จะปรากฎรายชื่อพนักงานที่ค้นหาในบรรทัดแรกของคอลัมภ์ขื่อพนักงาน   เลือกชื่อพนักงาน
ที่ต้องการ.   เลือก “OK”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.7 

ภาพที่ 4.6   ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงระบบลูกหนี้เงินยืม 
 
 

 

 เลือก  กลุ่มงานบัญชี-การเงิน 

 เลือก  ระบบลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  รายการประจ าวัน 

 เลือก  บันทึก-ประวัติ/ข้อมลูลูกหนี้เงินยืม 
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3)  จากภาพที่ 4.7  หลังจากน าเข้าข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลบุคลากรแล้วเสร็จ จะ

ปรากฎข้อมูลบุคลากรที่น าเข้าในแถบข้อความ “ตั้งแต่รหัสพนักงาน” ตามข้อ   จากนั้นให้  พิมพ์

รหัสพนักงานที่ปรากฎในข้อ 1 เพ่ือก าหนดรหัสพนักงานที่สิ้นสุดการน าเข้า   เลือก “ตกลง”  ตาม

ตัวอย่างในภาพที่ 4.8 

 

 เลือก  น าเข้าข้อมูลบุคลากร 

 เลือก  ตั้งแต่รหสัพนักงาน  พิมพ์  ช่ือพนักงานท่ีค้นหา 

 เลือก  Find 

 เลือก  ช่ือพนักงานท่ีต้องการ 

 เลือก  OK 

 รหัสพนักงานท่ีเริ่มน าเข้าข้อมลู   

 พิมพ์  รหัสพนักงานท่ีสิ้นสุดน าเข้าข้อมูล 
 เลือก  ตกลง 

003576 

003576 

ภาพที่ 4.7  ตัวอย่างหน้าจอการน าเข้าข้อมูลบุคลากร 

*รหัสลูกหน้ีเงินยืม 

AUTO 

น าเข้าข้อมูลบุคลากร 

OK Find 

%xxxxxx  xxxxxxx 
*ต้ังแต่รหัสพนักงาน 

*ถึงรหัสพนักงาน xxxxxx xxxxxxx 003576 

xxxxx xxxxxx 

ตกลง 

รหัสพนักงาน ชื่อรหัสพนักงาน 

 Cancel 

*ต้ังแต่รหัสพนักงาน 

*ถึงรหัสพนักงาน 

ภาพที่ 4.8  ตัวอย่างหน้าจอการสิ้นสุดการน าเข้าข้อมูลบุคลากร 

 

หมายเหต ุ
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4)  จากภาพที่ 4.8  เมื่อสิ้นสุดการน าเข้าข้อมูลบุคลากรแล้วเสร็จ จะปรากฎกล่องข้อความ 

Please confirm to process เพ่ือยืนยันการบันทึก-ประวัติ/ ข้อมูลลูกหนี้ เงินยืมเข้าสู่ฐานข้อมูล

ทะเบียนลูกหนี้  โดยเลือก “OK” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.9 

 

 

5)  จากภาพที่ 4.9  หลังการยืนยันการบันทึก-ประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมแล้วเสร็จ  จะ

ปรากฎหน้าจอรายละเอียดการน าเข้าข้อมูลบุคลากรในฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเงิน

ยืมบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยด าเนินการดังนี้    เลือก “เจ้าหนี้” จะปรากฎกล่องข้อความ  

รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้   เลือก “000027 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”   เลือก “OK” ตาม

ตัวอย่างในภาพที่ 4.10 

เลือก   OK 

*ต่ังแต่รหัสพนักงาน 

*ถึงรหัสพนักงาน 

ตกลง ยกเลิก 

OK 

ภาพที่ 4.9  ตัวอย่างหน้าจอการยืนยันการบันทึก-ประวัติ/ข้อมูลลูกหนี้เงินยืม 

 

003576 

003576 xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxx 

STD-99991 : Please confirm to process 
!!! 
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6)  จากภาพที่ 4.10  หลังการบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้แล้ว

เสร็จ ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมจะต้องบันทึกประเภทการสั่งจ่ายในฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้  โดยด าเนินการ

ดังนี้   เลือก “ประเภทการสั่งจ่าย” จะปรากฎกล่องข้อความ รหัสประเภทการสั่งจ่าย ชื่อประเภท

การสั่งจ่าย   เลือก “PCA เงินสด”   เลือก “OK”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.11 

 
  

 

 เลือก  เจ้าหนี ้

 เลือก  000027 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 เลือก  OK 

ภาพที่ 4.10  ตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มเจ้าหนี้ในฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ 

 

xxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 

000027 

 เลือก ประเภทการสั่งจ่าย 

 เลือก  PCA  เงินสด
ประเภทการสั่งจ่าย 

ภาพที่ 4.11  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกประเภทการสั่งจ่ายในฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 เลือก  OK 
xxxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxx 

003576 2045306645 

000027               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

PCA                         เงินสด 
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7)  จากภาพที่ 4.11  หลังจากบันทึกเพ่ิมเจ้าหนี้และประเภทการสั่งจ่ายในฐานข้อมูล

ทะเบียนลูกหนี้แล้วเสร็จ จะปรากฎรหัสลูกหนี้เงินยืม(Intarnal Kay)ที่น าเข้าจากฐานข้อมูลบุคลากร 
และรหัสลูกหนี้เงินยืมรายบุคคลที่ระบบลูกหนี้เงินยืมก าหนดไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เพ่ือพร้อมให้
หน่วยงาน/ผู้ยืมใช้จัดท าใบสัญญาการยืมเงินในระบบลูกหนี้เงินยืมไดท้ันที  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.12 

 
 

 
 
4.2  การยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ. 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานยืมเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการให้บริการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายได้เพ่ือส ารองค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากร มสธ. เพ่ือใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  การยืมเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัยมีความส าคัญอย่างยิ่งโดย
ต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และเป็นไปตามกฎ ข้อบังคบ ระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด  ดังนั้นการ

ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีความส าคัญและมีรายละเอียดแตกต่างกันต้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบถูกต้องเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการยืมเงินมีศักยภาพอย่างดียิ่ง  โดยจะน าเสนอวิธีการ
ปฏิบัติงานโดยละเอียด 2 ส่วน ดังนี้ 
 
 
 

รหัสลูกหนี้เงินยืมรายบุคคล 
บันทึกเรียบร้อยแล้ว 

000027 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

PCA เงินสด 

xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxx 

ภาพที่ 4.12  ตัวอย่างหน้าจอรหัสลูกหนี้เงินยืมรายบุคคล 
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 4.2.1  แผนผัง(Work Flow) การปฏิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
      4.2.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ.  
  การปฏิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ. เมื่อผู้ปฏิบัติงานเงินยืมด าเนินการสร้างฐานข้อมูล
ทะเบียนลูกหนี้เข้าในระบบ 3 มิติเรียบร้อยแล้ว หน่วยงาน/ผู้ยืมสามารถเข้าใช้งานในระบบลูกหนี้เงินยืม
เพ่ือจัดท าใบสัญญาการยืมเงินพร้อมหลักฐานประกอบการยืมเงินน าส่งด้วยระบบ e-Document ที่งาน

รับเอกสารการขอยืมเงินจากงานบรหิารทั่วไป กองคลัง จากระบบ e-Documtnt 

ตรวจสอบความครบถ้วน 
ของเอกสารประกอบการยืมเงิน 

เสนอหัวหน้างานเงินรายได้ลงนามในสญัญาการยืมเงิน 
และอนุมัติการยืมเงิน ในระบบ 3 มิติ 

การเตรยีมเอกสารการจ่าย และการจ่ายเงินยืมในระบบ 3 มติ ิ

 
 การรับชดใช้สัญญาเงินยืมในระบบ 3 มิต ิ

จัดท ารายงานรายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมในระบบ 3 มิต ิ
และน าส่งเอกสารเพื่อบันทึกรายการทางบญัชี 

เร่ิม 

แก้ไข 

ถูกต้อง 
แก้ไข 

อนุมัติ 

  ภาพที่ 4.13  แผนผัง(Work Flow) การปฏิบัติงานการยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ. 
 
 

รายงานสรปุผลการยมืเงินรายได้มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ประจ าปีงบประมาณ) 
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บริหารทั่วไป กองคลัง เพ่ือปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมเงินจากเงินรายได้ มสธ. ตามล าดับทั้งหมด  
7 ขั้นตอน  โดยจะน าเสนอวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 
 

  ขั้นตอนที่  1   รับเอกสารการขอยืมเงินจากงานบริหารทั่วไป กองคลัง    จากระบบ   
e-Document การรับเอกสารการขอยืมเงินโดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือนมีจ านวน  500 ฉบับ เมื่อหน่วยงาน/
ผู้ยืมประสงค์จะยืมเงินจากเงินรายได้เพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติ
ราชการอ่ืนใด หรือเพ่ือการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หรือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ต้องจัดท า
บันทึกขอยืมเงินจากเงินรายได้พร้อมสัญญาการยืมเงินและเอกสารประกอบการยืมเงิน น าส่งผ่านระบบ  
e-Document  ให้งานบริหารทั่วไป กองคลัง  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมจะด าเนินการตรวจรับเอกสารในใบ
ทะเบียนรับเอกสารลงลายมือชื่อผู้รับและระบุวันที่รับเอกสาร ตามตวัอย่างในภาพที่ 4.14     
ข้อสังเกต  บุคลากร มสธ. ที่สังกัดศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ทุกแห่ง   ไม่สามารถยืมเงิน
จากเงินรายได้ กองคลัง มสธ.  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดวงเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการงานภายในศูนย์ฯ ให้เรียบร้อยแล้ว    

ทะเบียนหนังสือรับ 
หน่วยงาน  :  1301020000000 กองคลัง วันที่พิมพ์  :  29/06/2564  
ประเภทเอกสาร  :  @ ทั้งหมด จ านวนข้อมูล :  2 รายการ   หน้า  :  1/1  

ทะเบียน วันที่รับ ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เร่ือง ผู้ปฏิบัต ิ
ลงชื่อ          

รับวันที่ 

 
10211 

  

 
29/06/2564 
10:22:43 
รับไปด าเนินการ 

 
อว.
0602.22/513 

 
25/06/
2564  

 
สาขาวิชาxxx  

 
ผู้อ านวยการ
กองคลัง  

 
ขอยืมเงินทดรอง
จ่ายค่าเบีย้ประชุม  
ชุดวิชา xxxxx 

 
-ดวงสมร  

เพื่อด าเนินการ    

 
.......................    
....................... 

 
10212 

  

 
29/06/2564 
10:24:27 
รับไปด าเนินการ 

 
อว. 
0602.01(07)/1
108  

 
24/06/
2564  

 
สาขาวิชาxxx  

 
ผู้อ านวยการ
กองคลัง  

 
ขออนุมัติยืมเงิน
รายได้
มหาวิทยาลัย 

 
-ดวงสมร  

เพื่อด าเนินการ    

 
.......................    
....................... 

 

  
 
 ขั้นตอนที่ 2   ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยืมเงิน  เมื่อตรวจรับเรื่อง
การขอยืมเงินรายได้ตามทะเบียนรับเอกสารจากงานบริหารทั่วไป กองคลังแล้วเสร็จ  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืม
ท าการจ าแนกเรื่องการขอยืมเงินรายได้โดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานดังนี้ 
 

 xxxx  xxx 

xxxx  xxx 

ภาพที่ 4.14  ตัวอย่างทะเบียนหนังสือรับเอกสารจากงานบริหารทั่วไป กองคลัง 
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 กรณีปกติ  หน่วยงาน/ผู้ยืม รับเงินยืมที่กองคลังได้ในวันที่ 3-5 นับจากวันที่กองคลัง
ลงทะเบียนรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และเอกสารประกอบการยืม
เงินครบถ้วน  อาท ิ
1 กุมภาพันธ์ 25XX หน่วยงาน/ผู้ยืมบันทึกเอกสารการยืมเงินในระบบ 3 มิติพร้อมเอกสาร 
 ประกอบการยืมเงินจัดส่งให้กองคลัง 
2 กุมภาพันธ์ 25XX กองคลังบันทึกทะเบียนรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Document) 

3-7 กุมภาพันธ์ 25XX ผู้ยืมรับเงินตามสัญญายืมเงินที่กองคลัง  
 
       กรณีเร่งด่วน  หน่วยงาน/ผู้ยืม  รับเงินยืมที่กองคลังได้ในวันที่ 1-2 นับจากวันที่กองคลัง

ลงทะเบียนรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Document)  และเอกสารประกอบการ 
ยืมเงินครบถ้วน โดยให้หน่วยงาน/ผู้ยืมประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานยืมเงิน กองคลัง ก่อนการจัดส่ง
เอกสารให้กองคลังเพ่ือเตรียมด าเนินการในกรณีเร่งด่วน อาทิ 

1 กุมภาพันธ์ 25XX -หน่วยงาน/ผู้ยืม ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานยืมเงิน กองคลัง เพื่อแจ้ง 
  ระดับความเร่งด่วน 
 -บันทึกเอกสารการยืมเงินในระบบ 3 มิติพร้อมเอกสารประกอบการยืมเงิน 
  จัดส่งให้กองคลัง 

2 กุมภาพันธ์ 25XX กองคลังบันทึกทะเบียนรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) 

3-4 กุมภาพันธ์ 25XX ผู้ยืมรับเงินตามสัญญายืมเงินที่กองคลัง  
ข้อสั งเกต  รายการที่ ไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ ายได้  คื อ งบลงทุน  และค่ าสาธารณู ป โภค 
(ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าน้ าประปา)     
 

เมื่อจ าแนกเรื่องการขอยืมเงินตามแต่ละกรณีแล้วเสร็จ จึงเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารสัญญา
การยืมเงินและเอกสารประกอบการยืมเพ่ือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2563 หมวด  4 การเบิกจ่ายเงินยืมต้องมีหลักฐานประกอบเพ่ือประโยชน์ในการอนุมัติการเบิกและ
ตรวจสอบ ค าสั่ง/หนังสืออนุมัติการปฏิบัติราชการต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ กรณีใช้ส าเนาต้องระบุเหตุผล
ความจ าเป็นและระบุแหล่งที่อยู่ของเอกสารต้นฉบับเพ่ือประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ  การ
ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินรายได้จ าแนกได้เป็น  2  ส่วน ดังนี้ 



35 
 

 
 

1)  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการยืมเงินเพ่ือทดรองจ่ายส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  -ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการการศึกษา   
ปริญญาตรี/ปริญญาโท/เฉพาะกิจ/โครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับกระทรวงมหาดไทย  
ค่าใช้จ่ายการผลิตรายการ/สื่อการเรียนการสอน 
  หลักฐานประกอบการยืม  บันทึกขออนุมัติยืมเงิน/ใบจองงบประมาณ/สัญญาการ 
ยืมเงิน(2 ฉบับ)/ประมาณการค่าใช้จ่ายการยืมเงิน     
  -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  อาทิ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สวัสดิการค่ารักษา 
พยาบาล/การศึกษาของบุตร 
   หลักฐานประกอบการยืม  บันทึกขออนุมัติยืมเงิน/ใบจองงบประมาณ/สัญญาการยืม
เงิน(2 ฉบับ)/ประมาณการค่าจ้างเบิกจ่าย/ส าเนาค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/ใบนัดพบแพทย์หรือ 
ใบนัดตรวจจากโรงพยาบาล/ใบรายละเอียดค่าเล่าเรียนของสถาบันการศึกษา 
  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ/
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน 
   หลักฐานประกอบการยืม  บันทึกขออนุมัติยืมเงิน/ใบจองงบประมาณ/สัญญาการยืม
เงิน(2 ฉบับ)/ประมาณการค่าใช้จ่ายการยืมเงิน/หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ(ฉบับจริง)/ค าสั่ง 
บันทึกอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/รายละเอียดโครงการ/มติคณะกรรมการกองทุน มสธ.12 ปี/ใบ
ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง(PR)(ถ้ามี) 
  -ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ   อาทิ  ค่าเบี้ยประชุม   ยืมเงินเพ่ือจัดซื้อ/จัดจ้าง   
ค่าด าเนินการอื่น ๆ 
   หลักฐานประกอบการยืม  บันทึกขออนุมัติยืมเงิน/ใบจองงบประมาณ/สัญญาการยืม
เงิน(2 ฉบับ)/ค าสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/ประมาณการค่าใช้จ่ายการยืมเงิน/ใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
(PR)/บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  -เงินรับฝากหน่วยงาน/โครงการ 
   หลักฐานประกอบการยืม  บันทึกขออนุมัติยืมเงิน/สัญญาการยืมเงินนอกระบบ 3 มิติ
(2 ฉบับ)/หนังสืออนุมัติโครงการ/เอกสารโครงการ/ประมาณการค่าใช้จ่าย  

2)  ตรวจสอบใบสัญญาการยืมเงินตามประเภทเอกสารการยืมเงิน  ซึ่งการจัดท าใบสัญญา
การยืมเงินจ าแนกได้ดังนี้ 
  กรณีใบสัญญาการยืมเงินในระบบ 3 มิติ  คือการยืมเงินจากเงินรายได้เพ่ือปฏิบัติ
ราชการโดยหน่วยงานใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรและตั้งไว้ในระบบ 3 มิติ  ซึ่ง
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หน่วยงาน/ผู้ยืมจะต้องจัดท าใบจองงบประมาณในระบบ3 มิติ  และอ้างอิงเลขที่ใบจองงบประมาณเพ่ือ
จัดท าใบสัญญาการยืมเงินในระบบลูกหนี้เงินยืมตามเงื่อนไขในใบจองงบประมาณและประเภทเอกสาร
ตามตารางที่ 4.1  และตัวอย่างใบจองงบประมาณในภาพที่ 4.14  
 

ตารางท่ี 4.1  เงื่อนไขใบจองงบประมาณและประเภทเอกสารการยืมเงิน 
เงื่อนไขใบจองงบประมาณ ประเภทเอกสาร รายการเงินยืม 

หมวดรายจ่ายเดียว บันทึกเอกสารการยืมเงิน -ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน   
  -ค่ารักษาพยาบาล   
  -สวัสดิการศึกษาบุตร   
  -ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
มากกว่า 1 หมวดรายจ่าย  บันทึกเอกสารการยืมเงิน(3 มิต ิ -ค่าเบี้ยประชุม  
หรือมีการจัดซื้อ/จัดจ้างรวมด้วย มากกว่า 1 ชุด) -ค่าพาหนะเหมาจา่ย   
  -ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปปฏิบตัิราชการ   
  -ค่าใช้จ่ายการจัดสอบ   
  -ค่าใช้จ่ายบริการการสอน(สอนเสริม) 
เฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้าง บันทึกเอกสารการยืมเงิน -ซื้อวัสดุ    
จากระบบงานพัสด ุ กรณีจัดซื้อ/จัดจ้าง -ค่าจ้างท าชิน้งาน 

 

 

 
 

 
ข้อสังเกต  ใบสัญญาการยืมเงินในระบบ 3 มิติ  จะต้องมีการจัดท าใบจองงบประมาณเพ่ือผูกพัน
งบประมาณค่าใช้จ่าย  ซึ่งในใบสัญญาการยืมเงินจะแสดงเลขที่ใบจองงบประมาณ   ตามตัวอย่างใน 
ภาพที่ 4.16 
 

ภาพที่ 4.15  ตัวอย่างใบจองงบประมาณในระบบ 3 มิติ 

xxxxx  xxxxxxx 

xxxxx  xxxxxxx 
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ภาพที่ 4.16  ตัวอย่างใบสัญญาการยืมเงินในระบบ 3 มิติ 
 

 เมื่อผู้ปฏิบัติงานเงินยืมตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารประกอบการยืมเงินไม่ครบถ้วน
ถูกต้องจะประสานงานกับหน่วยงาน/ผู้ยืมเพ่ือท าการแก้ไข  หากไม่ได้รับการติดต่อเพ่ือด าเนินการ 
ภายใน 1 วันท าการ  กองคลังจะน าส่งเอกสารการขอยืมเงินกลับคืนให้หน่วยงานผู้ยืมต่อไป   

 กรณีใบสัญญาการยืมเงิน(บันทึกตรง) ไม่มีการจัดท าใบจองงบประมาณในระบบ 
3 มิติ เป็นการยืมเงินจากเงินรายได้โดยมีเงินรับฝากของหน่วยงาน/โครงการตั้งฝากไว้ที่กองคลัง มสธ.  
และมีความประสงค์จะขอยืมเงินจากเงินรายได้เพ่ือส ารองจ่ายในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน/
โครงการ  โดยมีข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียดดังนี้  
  (1)  หน่วยงาน/ผู้ยืม จัดท าบันทึกเสนอท่านอธิการบดี เพ่ือขออนุมัติให้ยืมเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในกิจกรรม/โครงการจากเงินรับฝาก 
  (2)  หน่วยงาน/ผู้ยืม จัดท า(แบบ 261 ใบสัญญาการยืมเงิน)ตามแบบฟอร์มที่กองคลัง
ก าหนด ด้วยการดาว์นโหลดแบบฟอร์มจากระบบบริการสารสนเทศ มสธ. e-Service.STOU  โดย
ด าเนินการดังนี้   ให้เลือก  “สารสนเทศหน่วยงาน”  จะปรากฎหน้าจอรายการในระบบ   เลือก  
“ส านักงานอธิการบดี”  จะปรากฎรายชื่อหน่วยงานในสังกัด   เลือก  “กองคลัง” ตามตัวอย่าง 
ในภาพที่ 4.17 
 

ใบสัญญาการยมืเงินในระบบ 3 มติิ 
จะแสดงเลขท่ีใบจองงบประมาณ 

xxxxxx  xxxxxx 
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(3)  จากภาพที่ 17  เมื่อเข้าถึงส านักงานอธิการบดี/กองคลังแล้วเสร็จ จะปรากฎ
หน้าจอกองคลัง เพ่ือดาว์นโหลดแบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน(แบบ 261)  โดยเลือก  “เอกสารส าคัญ”  
ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.18 

 
 

 
  

(4)  จากภาพที่  4.18  เมื่อเข้าถึงแบบฟอร์ม – การเบิกจ่าย  จะปรากฎหน้าจอ
แบบฟอร์ม – การเบิกจ่าย เพ่ือให้ผู้ยืมท าการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  โดยเลือก “ดาวน์โหลด แบบ 216 
สัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้)”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.19 

 

 เลือก  สารสนเทศหน่วยงาน 

 เลือก  ส านักงานอธิการบด ี
 เลือก  กองคลัง 

เลือก  แบบฟอร์ม – การเบิกจ่าย 

สารสนเทศหน่วยงาน 

ส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง 

แบบฟอร์ม – การเบิกจ่าย 

ภาพที่ 4.18  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงแบบฟอร์ม – การเบิกจ่าย 
 

 

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

แบบฟอร์ม – สวัสดิการ 

กองแผนงาน 

กองกลาง 

สถานตรวจสอบภายใน 

กองพัสดุ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

ส านักวิชาการ 

 ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ     สรุปมติที่ประชมุต่างๆ     สารสนเทศนักศึกษา 

หน้าหลัก     เกี่ยวกับกองคลัง     คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพยส์ิน    ค ารับรองการปฏิบัติราชการ    เอกสารส าคัญ     ติอต่อ
เรา  

ภาพที่ 4.17  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงระบบบริการสารสนเทศ/ส านักงานอธิการบดี/กองคลัง 
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(5)  จากภาพที่ 4.19  เมื่อท าการดาวน์โหลดแล้วเสร็จ  จะปรากฎแบบ 216 สัญญา
การยืมเงิน(เงินรายได้) ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.20 และภาพที่ 4.21 

เลือก  ดาวน์โหลด แบบ 261 สัญญาการยมืเงิน(เงินรายได้)  

ภาพที่ 4.19  ตัวอย่างหน้าจอการดาวน์โหลดแบบ 216 สัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้) 
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ภาพที่ 2.20  ตัวอย่างแบบ 216 สัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้)  แผ่นหน้า 
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ภาพที่ 4.21  ตัวอย่างแบบ 216 สัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้)  แผ่นหลัง 
 

(6)  หน่วยงาน/ผู้ยืม  จัดท าบันทึกขอยืมเงินรายได้เสนอผู้อ านวยการกองคลัง ผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของหน่วยงานผู้ยืม  

(7)  หน่วยงาน/ผู้ยืมน าส่งเอกสารการขอยืมเงินและหลักฐานประกอบการยืม อาทิ 
บันทึกอนุมัติให้ยืมเงินรายได้ลงนามโดยท่านอธิการบดี  แบบ 216 ใบสัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้) 
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เอกสารโครงการ  ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  น าส่งผ่านระบบ e-Document  ให้งานบริหาร
ทั่วไป กองคลัง  

(8)  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมตรวจรับเอกสารการขอยืมเงินตามรายการในใบทะเบียนรับ
เอกสารจากงานบริหารทั่วไป กองคลัง 

(9)  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขอยืมเงินและหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน  และน าส่งงานบัญชีเพ่ือตรวจสอบและยืนยันจ านวนเงินตั้งฝากคงเหลือ กรณีเงินตั้ง
ฝากคงเหลือไม่เพียงพอต้องด าเนินการประสานงานแจ้งหน่วยงาน/ผู้ยืมเพ่ือทราบ  

(10)  เงินตั้งฝากคงเหลือเพียงพอ  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมท าการบันทึกเอกสารการยืมเงิน
(บันทึกตรง)เพ่ือน าข้อมูลลูกหนี้เงินยืมจากเงินตั้งฝากเข้าสู่ระบบลูกหนี้เงินยืมในระบบ 3 มิติ   โดย
ด าเนินการดังนี้   เลือก“กลุ่มงานบัญชี – การเงิน” จะปรากฎรายการระบบงาน   เลือก “ระบบ
ลูกหนี้เงินยืม” จะปรากฎรายการย่อย   เลือก “รายการประจ าวัน” จะปรากฎรายการบันทึก   
“บันทึกเอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง)” ตามตัวอย่างในภาพที่  4.22 
 

 
 

ภาพที่ 4.22  ตัวอย่างหน้าจอแสดงการเข้าถึงการบันทึกเอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง) 
 

(11)  จากภาพที่ 4.22   หลังจากเข้าถึงบันทึกเอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง)แล้วเสร็จ  
จะปรากฎหน้าจอการท างาน บันทึกเอกสารการยืมเงิน (บันทึกตรง)  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก 
“ประเภทสัญญา” จะปรากฎกล่องข้อความรหัสและประเภทสัญญา  เลือก “ประเภทสัญญา 301 
เงินยืมยืมจากเงินรับฝาก”   เลือก “OK” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.23 
 

 เลือก  กลุ่มงานบัญชี-การเงิน 

 เลือก  ระบบลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  รายการประจ าวัน 

 เลือก  บันทึกเอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง) 
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  (12)  จากภาพที่ 4.23  เมื่อด าเนินการเลือกประเภทสัญญาแล้วเสร็จ จะเข้าสู่ขั้นตอน
การเลือกลูกหนี้เงินยืม เป็นการระบุชื่อของผู้ยืมเงิน  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “ลูกหนี้เงินยืม” 
จะปรากฏกล่องข้อความ รหัสลูกหนี้เงินยืม ชื่อลูกหนี้เงินยืม    เลือก “ชื่อลูกหนี้เงินยืม” ที่จะจัดท า
ใบสัญญาการยืมเงิน   เลือก “OK”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.24 

 

 เลือก  ประเภทสัญญา 

 เลือก  301 เงินยืมยืมจากเงินรับฝาก
ยืม/////////////////////ย ื

 เลือก  OK 

 เลือก  ลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  ช่ือลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  OK 

ภาพที่ 4.24  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกชื่อลูกหนี้เงินยืม 
 

xxxx  xxxxx 
xxxx  xxxxx 
xxxx  xxxxx 
xxxx  xxxxx 
xxxx  xxxxx 
xxxx  xxxxx 
xxxx  xxxxx 
xxxx  xxxxx 
xxxx  xxxxx 

ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกประเภทสัญญาเงินยืม 
 

301 



44 
 

 
 

 (13)  จากภาพที่ 4.24  เมื่อด าเนินการเลือกลูกหนี้เงินยืมแล้วเสร็จ จะเข้าสู่ขั้นตอน
การเลือกชื่อสังกัดลูกหนี้เงินยืม โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “สังกัด” จะปรากฏกล่องข้อความ รหัส
สังกัด ชื่อสังกัด   เลือก “ชื่อสังกัดลูกหนี้เงินยืม”    เลือก “OK” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.25 

 
 

ภาพที่ 4.25  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกสังกัดลูกหนี้เงินยืม 
 

 (14)  จากภาพที่ 4.25  เมื่อด าเนินการเลือกสังกัดลูกหนี้เงินยืมแล้วเสร็จ  จะเข้าสู่
ขั้นตอนการเลือกปีงบประมาณ โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “รายการ” จะปรากฏกล่องข้อความ  
ปีงบประมาณ... รายละเอียด    เลือก “ปีงบประมาณปัจจุบัน”   เลือก “OK” ตามตัวอย่างใน
ภาพที่ 4.26 

 
 

 

 เลือก  สังกัด 

 เลือก  ช่ือสังกัดลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  OK 

xxxxxx  xxxxxx 

 เลือก  ปีงบประมาณปัจจุบัน 

 เลือก  ปีงบประมาณ 

 เลือก  OK 

ภาพที่ 4.26  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกปีงบประมาณ 
 

xxxxxx  xxxxxx 
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 (15) จากภาพที่ 4.26  เมื่อด าเนินการเลือกปีปัจุบันแล้วเสร็จ จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือก
หน่วยงานที่ใช้งบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามการขออนุมัติยืมเงิน โดย
ด าเนินการดังนี้   เลือก “หน่วยงานที่ใช้งบ” จะปรากฏกล่องข้อความ รหัสหน่วยงานที่ใช้งบ ชื่อ
หน่วยงานที่ใช้งบ    เลือก “ชื่อหน่วยงานที่ใช้งบ” เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามการขอยืมเงิน   เลือก 
“OK” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.27 
 

 
 

ภาพที่ 4.27  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกหน่วยงานที่ใช้งบ 
 

(16)  จากภาพที่ 4.27  เมื่อด าเนินการเลือกหน่วยงานที่ใช้งบแล้วเสร็จ  จะเข้าสู่
ขั้นตอนการเลือกหน่วยงานควบคุม ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “หน่วยงานควบคุมงบ” จะปรากฏกล่องข้อความ รหัสหน่วยงานควบคุม
งบ ชื่อหน่วยงานควบคุมงบ   เลือก “ชื่อหน่วยงานควบคุมงบ” ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   
 เลือก “OK”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.28 
 

 เลือก  หน่วยงานท่ีใช้งบ 

 เลือก  ช่ือหน่วยงานท่ีใช้งบ 

 เลือก  OK 

xxxxxx  xxxxxx 
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ภาพที่ 4.28  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกหน่วยงานควบคุมงบ 
 

(17)  จากภาพที่ 4.28  เมื่อด าเนินการเลือกหน่วยงานควบคุมงบแล้วเสร็จ  จะเข้าสู่
ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมหลัก ตามรหัสกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ.... โดยด าเนินการดังนี้ 
 เลือก “กิจกรรมหลัก” จะปรากฏกล่องข้อความ รหัสกิจกรรมหลัก ชื่อกิจกรรมหลัก  
เลือก “ชื่อกิจกรรมหลัก”   เลือก “OK” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.29 

 

 เลือก  หน่วยงานควบคุมงบ  

 เลือก  ช่ือหน่วยงานควบคุมงบ  

 เลือก  OK  

 เลือก  กิจกรรมหลัก 

Find OK Cancel 

 เลือก  ช่ือกิจกรรมหลัก 

 เลือก  OK
กิจกรรมหลัก 

ภาพที่ 4.29  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกกิจกรรมหลัก 
 

xxxxxx  xxxxxx 

xxxxxx  xxxxxx 
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(18)  จากภาพที่ 4.29  เมื่อด าเนินการเลือกกิจกรรมหลักแล้วเสร็จ จะเข้าสู่ขั้นตอน
การเลือกหมวดรายจ่าย  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “หมวดรายจ่าย”จะปรากฏกล่องข้อความ รหัส
หมวดรายจ่าย ชื่อหมวดรายจ่าย   เลือก “ชื่อหมวดรายจ่าย”   เลือก “OK” ตามตัวอย่างใน 
ภาพที่ 4.30  
 

 
 

ภาพที่ 4.30  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกหมวดรายจ่าย 
 

(19)  จากภาพที่ 4.30  เมื่อด าเนินการเลือกหมวดรายจ่ายแล้วเสร็จ จะเข้าสู่ขั้นตอน
การระบุจ านวนเงินยืม  โดยด าเนินการดังนี้   ให้พิมพ์ “จ านวนเงินยืม”  ตามจ านวนเงินยืมที่ขออนุมัติ
ยืมเงินในแบบ 216 ใบสัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้) ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.31   
 

 
 

ภาพที่ 4.31  ตัวอย่างหน้าจอการใส่จ านวนเงินยืม 
 

 เลือก  หมวดรายจ่าย 

 เลือก  ช่ือหมวดรายจ่าย 

 เลือก  OK 

พิมพ์  จ านวนเงินยืม 

xxxxxx  xxxxxx 

xxxxxx  xxxxxx 
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(20)  จากภาพที่ 4.31  เมื่อด าเนินการระบุจ านวนเงินยืมแล้วเสร็จ จะเข้าสู่ขั้นตอนการ
เลือกรายการสั่งจ่าย เพ่ือด าเนินการสั่งจ่ายให้กับผู้ยืมตามสัญญาการยืมเงินและก าหนดประเภทการจ่าย  
โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “รายการสั่งจ่าย” จะปรากฏหน้าจอ รหัสผู้รับ และสั่งจ่ายนาม โดย
อัตโนมัติ   เลือก “ประเภทการจ่าย” จะปรากฎกล่องข้อความ รหัสประเภทการจ่าย และชื่อ
ประเภทการจ่าย   เลือก “ชื่อประเภทการจ่าย” ตามประเภทการจ่ายเงินให้ผู้ยืมเป็น“เงินสด” หรือ 
“เช็ค”   เลือก “บันทึก” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.32 

 

 
 

ภาพที่ 4.32  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกประเภทการจ่าย 
 

 (21)  จากภาพที่ 4.32  หลังการบันทึกเอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง)แล้วเสร็จ จะ
ปรากฎเลขที่ขอยืมเงินจากการบันทึกตรง ตามข้อ   และปรากฎจ านวนเงินตั้งหนี้ตรง ตามข้อ   
จากนั้นให้  เลือก “พิมพ์” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.33 

 
 

 เลือก  ประเภทการจ่าย 

 เลือก  ช่ือประเภทการจ่าย 

 เลือก   OK 

 เลือก  บันทึก 

 เลขท่ีขอยืมเงินท่ีไดจ้ากการบนัทึกตรง 

จ านวนเงินตั้งหนี้ตรง  

ภาพที่ 4.33  ตัวอย่างหน้าจอแสดงเลขที่ขอยืมเงินและจ านวนเงินตั้งหนี้ตรง 

 เลือก  พิมพ์  

xxxxxx  xxxxxx 

xxxxxx  xxxxxx 
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(22)  จากภาพที่ 3.33  หลังการสั่งพิมพ์เอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง)แล้วเสร็จ จะ
ปรากฎแบบใบสัญญาการยืมเงินที่ได้จากการบันทึกเอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง)  เพ่ือให้ผู้ ปฏิบัติงาน
เงินยืมท าการตรวจสอบ ชื่อผู้ยืม จ านวนเงินยืม ถูกต้องตามแบบ 216 ใบสัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้) 
ตามตัวอย่างในภาพที่  4.34 
ข้อสังเกต  ใบสัญญาการยืมเงินที่ได้จากการบันทึกเอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง)จะไม่แสดงเลขที่ใบจอง
งบประมาณในระบบ 3 มิติ 

 

 
 

ภาพที่ 4.34  ตัวอย่างแบบสัญญาการยืมเงิน(บันทึกตรง) 
 

(20)  จากภาพที่ 4.34  เมื่อตรวจสอบชื่อผู้ยืม จ านวนเงินยืมถูกต้องแล้ว  ขั้นตอน
ต่อไปต้องน าเลขที่เอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง)ที่ได้ ระบุไว้ด้านบนของแบบ 216 สัญญาการยืมเงิน
(เงินรายได้)ฉบับที่ผู้ยืมลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเตรียมจัดท าใบส าคัญจ่ายในระบบการเงินรับ-จ่าย
และเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินยืม  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.35 

 

เลขท่ีเอกสารการขอยมืเงิน
ที่ได้จากการบันทึกตรงใน 
ระบบลูกหนี้เงินยืม 

 

ข้อสังเกต  การบันทึกเอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง) 
จะไม่ปรากฎเลขท่ีใบจองงบประมาณในระบบ 3 มติ ิ
 
 

xxxxxx  xxxxxx 

xxxxxx  xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

ด าเนินโครงการxxxxxxxxxxxxxx 

เงินตั้งฝากโครงการxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 

เลขที่เอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง)   302BR64090007     เลขทีใ่บส าคัญจ่าย   

ระบุเลขท่ีเอกสารการยมืเงิน 
(บันทึกตรง) ไว้ด้านบนของ 
แบบ 216 

ระบุเลขท่ีใบส าคญัจ่าย  
รอด าเนินการในระบบ
การเงินรับ-จ่าย 

xxxxxxxxxxxxx 

ภาพที่ 4.35  ตัวอย่างแบบ 216 สัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้) 
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ขั้นตอนที่ 3  เสนอหัวหน้างานเงินรายได้ลงนามในสัญญาการยืมเงินและอนุมัติการยืมเงิน
ในระบบ 3 มิติ  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมด าเนินงานตรวจสอบหลักฐานประกอบการยืมเงินและใบสัญญาการ
ยืมเงินแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมเอกสารเพ่ือเสนอขอพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญา
การยืมเงินต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  โดยมหาวิทยาลัยมอบอ านาจการอนุมัติตามวงเงินดังนี้ 

(1) หัวหน้างาน อนุมัติวงเงิน ไม่เกิน       20,000 บาท 
(2) ผู้อ านวยการกองคลัง อนุมัติวงเงิน 20,001 ถึง      50,000 บาท 
(3) รองอธิการบดี อนุมัติวงเงิน 50,001 ถึง  2,000,000 บาท 
(4) อธิการบดี อนุมัติวงเงิน มากกว่า   2,000,000 บาทข้ึนไป 

การเสนอขอพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาการยืมเงินแยกตามล าดับชั้นการมอบ
อ านาจในการอนุมัติตามวงเงินข้างต้น  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.36  

 
 
 

xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxx   xxxxxxxxxx) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

เสนอ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

     

(xxxxxxx   xxxxxxxx) 
 

(xxxxxxx   xxxxxxxxx) 
  หัวหน้างานเงินรายได้  

(xxxxxxx   xxxxxxxxxxx) 

  ภาพที่ 4.36  ตัวอย่างบันทึกเสนอขอพจิารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาการยืมเงิน 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 เมื่อเอกสารขอยืมเงินผ่านการอนุมัติและลงนามในสัญญาการยืมเงินเรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอน
ต่อไปเป็นการอนุมัติเอกสารขอยืมเงินแต่ละฉบับในระบบ 3 มิติ  โดยหัวหน้างานเงินรายได้เป็นผู้ได้รับ
การก าหนดสิทธิการใช้งานในระบบอนุมัติสัญญายืมเงิน โดยกองคลัง โดยมีวิธีการปฏิบัติงานในระบบ 3 
มิตติามล าดับ ดังนี้ 
 1)  เข้าสู่หน้าจอ Sign – In เพ่ือท าการแสดงตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ 3 มิติ โดยระบุ
สิทธิของหัวหน้างานเงินรายได้ กองคลัง  โดยด าเนินการดังนี้   ให้พิมพ์ “User Id”  ของหัวหน้างาน
เงินรายได้ กองคลัง จะปรากฏชื่อผู้ปฏิบัติงาน “User Name” อัตโนมัติ   พิมพ์  “Password” 
รหัสผ่าน   ระบบจะแสดงรหัส (Code) ของ Organization และรหัส Division อัตโนมัติ   เลือก 
“Logon”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.37 

 
 

ภาพที่ 4.37  ตัวอย่างหน้าจอการระบุรหัสผู้ใช้งานระบบ 3 มิติ 
 

2)  จากภาพที่ 4.37  เมื่อด าเนินการเข้าถึงระบบ 3 มิติโดยสิทธิของหัวหน้างานเงินรายได้ 
กองคลังแล้วเสร็จ จะปรากฏหน้าจอรายการระบบงานเพ่ือให้ด าเนินการเข้าสู่ระบบอนุมัติสัญญาเงินยืม
โดยกองคลัง  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.38 

 

xxxxxxxx.xxx 

xxxxxx  xxxxxx 

 พิมพ์  User Id. 

 พิมพ์  Password. 

 เลือก  Logon 

 เลือก  กลุ่มงานบัญชี-การเงิน 

 เลือก  ระบบลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  รายการประจ าวัน 

 เลือก  อนุมัติสญัญาเงินยมื โดยกองคลัง 

ภาพที่ 4.38  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงการอนุมัติสัญญาเงินยืม โดยกองคลัง 
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3)  จากภาพที่  4.38  เมื่อเข้าถึงการอนุมัติสัญญาเงินยืม โดยกองคลังแล้วเสร็จ จะปรากฎ
หน้าจออนุมัติสัญญาเงินยืม โดยกองคลัง ระบบจะแสดงสถานะ “อนุมัติสัญญา” และประเภทแหล่งเงิน 
“เงินนอกงบประมาณ” ให้อัตโนมัติ   เพ่ือท าการเลือกเลขที่ขอยืมเงินในระบบลูกหนี้เงินยืมที่ผ่านการ
อนุมัติและลงนามในใบสัญญาการยืมเงินเรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “ตั้งแต่ลูกหนี้เงิน
ยืม” จะปรากฏกล่องข้อความ รหัสลูกหนี้เงินยืม ชื่อลูกหนี้เงินยืม   พิมพ์ “ชื่อลูกหนี้เงินยืม” ที่
ต้องการค้นหา   เลือก “Find”  จะปรากฏรายชื่อลูกหนี้เงินยืม   เลือก “ชื่อลูกหนี้เงินยืม” ที่
ต้องการ   เลือก “OK”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.39 

 
 

ภาพที่ 4.39  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนดตั้งแต่ลูกหนี้เงินยืม 
 

4)  จากภาพที่ 4.39  เมื่อด าเนินการเลือกชื่อลูกหนี้เงินยืมแล้วเสร็จ  จะปรากฎชื่อลูกหนี้เงิน
ยืมในกล่องตั้งแต่ลูกหนี้เงินยืม  โดยต้องก าหนดสิ้นสุดการค้นหาชื่อลูกหนี้เงินยืม  โดยด าเนินการดังนี้  
 เลือก “ถึง” จะปรากฎกล่องข้อความที่มีชื่อลูกหนี้เงินยืมที่ค้นหาอยู่ในล าดับแรก   เลือก  “ชื่อ
ลูกหนี้เงินยืม”  ที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา   เลือก “OK”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.40 
 
 

 เลือก  ตั้งแต่ลูกหนีเ้งินยืม 

 พิมพ์  ช่ือลูกหนี้เงินยืมที่ต้องการค้นหา 
ตั้งแต่ลูกหนี้เงินยมื 

 เลือก  Find 

 เลือก  ช่ือลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  OK 

xxxxxx  xxxxxx 
xxxxxx  xxxxxx 
xxxxxx  xxxxxx 
xxxxxx  xxxxxx 

xxxxxx 
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ภาพที่ 4.40  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนดถึงลูกหนี้เงินยืม 
 

5)  จากภาพที่ 4.40  เมื่อด าเนินการก าหนดชื่อลูกหนี้เงินยืมแล้วเสร็จ จะปรากฎชื่อลูกหนี้
เงินยืมในกล่องตั้งแต่ลูกหนี้เงินยืม ถึง เพ่ือก าหนดขอบเขตในการค้นหา จากนั้นต้องท าการค้นหาเลขที่
ขอยืมเงินเพ่ือท าการอนุมัติในระบบ 3 มิติให้ตรงกับใบสัญญาการยืมเงินที่ผ่านการลงนามอนุมัติ  โดย
ด าเนินการดังนี้   เลือก “ค้นหา” จะปรากฎรายละเอียดเลขที่ขอยืมเงินในตาราง   เลือก  
เลขที่ขอยืมเงินที่ต้องการ   เลือก “บันทึกข้อมูล” จะปรากฎกล่องข้อความ Please confiem to 
process  เพ่ือให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล   เลือก “OK”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.41 

 

 
 

ภาพที่ 4.41  ตัวอย่างหน้าจอการอนุมัติเลขท่ีขอยืมเงิน 
 

 เลือก  ถึง 

 เลือก  ช่ือลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  OK 

 เลือก  ค้นหา 

 เลือก  เลขท่ีขอยืมเงิน 

 เลือก  OK 

 เลือก  บันทึกข้อมูล 

xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx xxxxxx  xxxxxxx 
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6)  จากภาพที่ 4.42  เมื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ  จะปรากฎกล่องข้ อความ 
Process complete เพ่ือแจ้งว่าการด าเนินการในขั้นตอนนี้ส าเร็จ  จากนั้นให้ เลือก “OK” ตาม
ตัวอย่างในภาพที่ 4.42 

 

 
 

ภาพที่ 4.42  ตัวอย่างหน้าจอการยืนยันการอนุมัติเลขท่ีขอยืมเงิน 
 
 ขั้นตอนที่ 4  การเตรียมเอกสารการจ่ายและการจ่ายเงินยืมในระบบ 3 มิติ  หลังจากการ
อนุมัติเอกสารขอยืมเงินในระบบ 3 มิติแล้วเสร็จ   ขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดท าใบส าคัญจ่ายตามสัญญา
การยืมเงินแต่ละฉบับ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการจ่ายเงินยืม  โดยมีวิธีการเข้าถึงระบบ 3 มิติ
ตามล าดับ ดังนี้ 

 1)  เมื่ออนุมัติเอกสารขอยืมเงินในระบบ 3 มิติแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปผู้ปฏิบัติงานเงินยืม
ต้องด าเนินการเตรียมเอกสารการจ่ายเงินยืม  โดยปฏิบัติงานใน “ระบบการเงิน-รับจ่าย”  และเข้าถึง 
“บันทึกจ่ายเงินยืม” เพ่ือจัดท าใบส าคัญจ่าย ตามสัญญาเงินยืมส าหรับเอกสารขอยืมเงินแต่ละฉบับ
เพ่ือให้พร้อมส าหรับขั้นตอนการจ่ายเงินยืมต่อไป  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “กลุ่มงานบัญชี – 
การเงิน” จะปรากฎรายการระบบงาน    เลือก “ระบบการเงินรับ-จ่าย” จะปรากฎรายการย่อย  
 เลือก “รายการประจ าวัน”  จะปรากฎรายการย่อย   เลือก “รายการจ่ายเงิน” จะปรากฎ
รายการบันทึก   เลือก “บันทึกจ่ายเงินยืม”  ตามตัวอย่างในภาพที่  4.43 

เลือก OK 

xxxxxx  xxxxxxx xxxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 
301 เงินยืมยืมจากเงินรับฝาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชเงินยืมยืมจากเงินรับฝาก 
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ภาพที่ 4.43  ตัวอย่างหน้าจอการเช้าถึงบันทึกจ่ายเงินยืม 
 

2)  จากภาพที่ 4.43  เมื่อเข้าถึงบันทึกจ่ายเงินยืมแล้วเสร็จ จะปรากฎหน้าจอการท างาน
บันทึกจ่ายเงินยืม ซึ่งขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดท าใบส าคัญจ่ายส าหรับเอกสารการยืมเงินแต่ละฉบับเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินยืม  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “เลขที่เอกสารการยืมเงิน” จะ
ปรากฎกล่องข้อความ เลขที่เอกสารการยืมเงิน วันที่เอกสารการยืมเงิน จ านวนเงิน   พิมพ์ “เลขที่
เอกสารการยืมเงิน”  ที่ต้องการค้นหา   เลือก “Find” จะปรากฎรายละเอียดของเลขที่เอกสารการ
ยืมเงินที่ค้นหา   เลือก “OK” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.44 

 
 

 เลือก  กลุ่มงานบัญชี -การเงิน 

 เลือก  ระบบการเงินรับ-จ่าย 

 เลือก  รายการประจ าวัน
ประ

จ าวัน 
 เลือก  รายการจ่ายเงิน
รา

รา

ยการจ่ายเงิน 

 เลือก  บันทึกจ่ายเงินยืม 

%302BR64020002 

 เลือก  เลขท่ีเอกสารการยืมเงิน 

 พิมพ์  เลขท่ีเอกสารการยืมเงินท่ีค้นหา 

 เลือก  Find  เลือก  OK 

ภาพที่ 4.44  ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารการยืมเงิน 
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3)  จากภาพที่ 4.44  เมื่อด าเนินการค้นหาเลขที่เอกสารการยืมเงินแล้วเสร็จ  จะแสดง
ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมพร้อมชื่อลูกหนี้เงินยืม ตามข้อ  และแสดงเลขที่เอกสารการยืมเงินที่น ามาจัดท า
ใบส าคัญจ่าย ตามสัญญาเงินยืม ตามข้อ   และระบบจะแสดงการสั่งจ่ายนามลูกหนี้เงินยืมตาม
เอกสารการยืมเงิน ตามข้อ    และ   เลือก “ประเภทการจ่าย” จะปรากฎกล่องข้อความ รหัส
ประเภทการจ่าย ชื่อประเภทการจ่าย   เลือก “ชื่อประเภทการจ่าย” ตามการจ่ายเงินให้กับผู้ยืม    
 เลือก “OK” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.45  ดังนี้   

 
    

 
4)  จากภาพที่ 4.45 เมื่อด าเนินการบันทึกจ่ายเงินยืมแล้วเสร็จ จะปรากฎเลขที่ใบส าคัญจ่าย 

บนหน้าจอการท างานแสดงว่าการบันทึกจ่ายเงินยืมเรียบร้อยแล้ว  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.46 

 
 

Find  
 รหัสประเภทการจ่าย ชื่อประเภทการจ่าย 

PCC 
PCQ เช็ค 

PCA เงินสด 
แคชเชียร์เช็ค 

 Find OK Cancel 

 แสดงข้อมูลรหัสพร้อมชื่อลูกหนี้เงินยืม 

 แสดงเลขท่ีเอกสารการยืมเงิน 

 แสดงสั่งจ่ายนามลูกหนีเ้งินยืม 
 

 

 เลือก  ประเภทการจ่าย  

 เลือก  ช่ือประเภทการจ่าย  

 เลือก  OK 

เลขท่ีใบส าคญัจ่ายทีไ่ด้จากการบันทึกจ่ายเงินยืม 

ภาพที่ 4.46  ตัวอย่างหน้าจอแสดงเลขท่ีใบส าคัญจ่ายจากการบันทึกจ่ายเงินยืม 
 

xxxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 

ภาพที่ 4.45  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกประเภทการจ่ายในบันทึกจ่ายเงินยืม 
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5)  จากภาพที่ 4.46  เมื่อบันทึกจ่ายเงินยืมและได้เลขที่ใบส าคัญจ่ายแล้ว  ผู้ปฏิบัติงานเงิน
ยืมจะน าเลขที่ใบส าคัญจ่ายระบุไว้ด้านบนของใบสัญญาการยืมเงินในระบบ 3 มิติ หรือแบบ 216  
ใบสัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้)แล้วแต่กรณีในฉบับที่ผู้ยืมลงลายมือชื่อ  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับขั้นตอน
การยืนยันการจ่ายเงินยืม ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.47 และภาพท่ี 4.48 

 
 
 

 
 
 

6)  หลังการเตรียมเอกสารการจ่ายโดยจัดท าใบส าคัญจ่ายเงินยืมให้อยู่ในสถานะพร้อมจ่าย
เรียบร้อยแล้ว  เมื่อผู้ยืมประสงค์ขอรับเงินโดยลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันที่รับเงินในใบสัญญาการยืม
เงินและยื่นให้ผู้ปฏิบัติงานเงินยืม  ขั้นตอนต่อไปผู้ปฏิบัติงานเงินยืมจะตรวจสอบความถูกต้องของการ 
ลงลายมือชื่อและวันที่รับเงิน เพ่ือจะด าเนินการในรายการจ่ายเงินและยืนยันการจ่ายเงินยืม  โดย
ด าเนินการดังนี้    เลือก “กลุ่มงานบัญชี – การเงิน” จะปรากฎรายการระบบ   เลือก “ระบบ
การเงินรับ-จ่าย” จะปรากฎรายการย่อย    เลือก “รายการประจ าวัน”  จะปรากฎรายการย่อย    

เอกสารการยืมเงิน(บันทึกตรง)   302BR64020002       ใบส าคัญจ่าย     302PV64091476 

ภาพที่ 4.47  ตัวอย่างการระบุเลขที่ใบส าคัญจ่ายบนใบสัญญาการยืมเงินในระบบ 3 มิติ 
 

ภาพที่ 4.48  ตัวอย่างการระบุเลขที่ใบส าคัญจ่ายบนแบบ 216 สัญญาการยืมเงิน(เงินรายได้) 
 

ใบส าคัญจ่าย   302PV64091375 ระบุเลขท่ีใบส าคญัจ่ายจากการบนัทึกจ่ายเงินยืม 

xxxxxx  xxxxxxx 

ระบุเลขท่ีใบส าคญัจ่ายจาก
การบันทึกจ่ายเงินยมื 
(บันทึกตรง) xxxxxxxxxxxxxxxx 

ด าเนินโครงการxxxxxxxxxxxxxxxx 

 เงินตั้งฝากโครงการxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

xxxxxx  xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
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 เลือก “รายการจ่ายเงิน” จะปรากฎรายการย่อย    เลือก “ยืนยันการจ่ายอ่ืนๆ”  ตามตัวอย่าง
ในภาพที่  4.49 

 
 

ภาพที่ 4.49  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงยืนยันการจ่ายอ่ืนๆ 
  

7)  จากภาพที่ 4.49  หลังจากเข้าถึงการยืนยันการจ่ายอ่ืนๆ แล้วเสร็จ  จะปรากฎหน้าจอ
ยืนยันการจ่ายอ่ืนๆ  เพ่ือด าเนินการค้นหาเลขที่ใบส าคัญจ่ายที่เตรียมส าหรับใบสัญญาการยืมเงินที่ผู้ยืม
ยื่นขอรับเงินยืม  โดยด าเนินการดังนี้     เลือก “สั่งจ่ายนาม” จะปรากฎกล่องข้อความ เลขที่
ใบส าคัญจ่าย วันที่ใบส าคัญจ่าย ชื่อผู้รับ   พิมพ์ “ชื่อผู้รับ”  ตามชื่อผู้ยืมที่ปรากฎในใบสัญญาการยืม
เงินฉบับที่ลงลายมือชื่อ   เลือก “Find” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.50   

 

 เลือก  กลุ่มงานบัญชี-การเงิน 

 เลือก  ระบบการเงินรับ-จ่าย 

 เลือก  รายการประจ าวัน 

 เลือก  รายการจ่ายเงิน 

 เลือก  ยืนยันการจ่ายอื่นๆ 

 เลือก  สั่งจ่ายนาม 

ภาพที่ 4.50  ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาใบส าคัญจ่าย 
 

 พิมพ์  ช่ือผู้รับเงิน(ช่ือผู้ยืมในใบสัญญาการยมืเงิน) 

 เลือก  Find 

xxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxx  xxxxxxx 
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8)  จากภาพที่ 4.50  หลังจากค้นหาชื่อผู้รับเงินยืมแล้วเสร็จ  จะปรากฎกล่องข้อความที่
แสดงรายละเอียดเลขที่ใบส าคัญจ่าย วันที่ใบส าคัญจ่าย และชื่อผู้รับที่ค้นหา เพ่ือท าการเลือกใบส าคัญ
จ่าย  โดยด าเนินการดังนี้   ตรวจสอบเลขที่ใบส าคัญจ่ายตรงกับเลขที่ระบุไว้ด้านบนของใบสัญญา
การยืมเงินท่ีผู้ยืมลงลายมือชื่อ   เลือก “OK”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.51 

 
 
 
9)  จากภาพที่ 4.51  หลังการเลือกใบส าคัญจ่ายแล้วเสร็จ  จะปรากฎเลขที่ใบส าคัญจ่ายใน

แถบ “ตั้งแต่เลขที่ใบส าคัญจ่าย” เพ่ือแสดงว่าได้เริ่มต้นการเลือกใบส าคัญจ่ายตั้งแต่เลขที่ที่ปรากฎและ
สิ้นสุดถึงเลขที่ที่ก าหนด  โดยด าเนินการดังนี้    เลือก “ถึง” จะปรากฎกล่องข้อความที่แสดง
รายละเอียดเลขที่ใบส าคัญจ่าย วันที่ใบส าคัญจ่าย ชื่อผู้รับ โดยจะแสดงเลขท่ีใบส าคัญจ่ายที่ค้นหาไว้เป็น
ล าดับแรก   เลือก “เลขที่ใบส าคัญจ่าย” ที่ต้องการ   เลือก “OK”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.52 

 

 ตรวจสอบเลขท่ีใบส าคญัจ่ายตรงกับเลขทีร่ะบไุว ้
ด้านบนของใบสัญญาการยมืเงินฉบับท่ีผู้ยืมลงลายมือช่ือ 

 เลือก  OK 

ภาพที่ 4.51  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกเลขที่ใบส าคัญจ่าย 

 เลือก  ถึง 

 เลือก  เลขท่ีใบส าคญัจ่ายทีต่อ้งการ 

ภาพที่ 4.52  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนดเลขที่ใบส าคัญจ่าย 
 

 
xxxxxx  xxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxx  xxxxxxxx 

 เลือก  OK 
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10)  จากภาพที่ 4.52  เมื่อเลือกเลขที่ใบส าคัญจ่ายแล้วเสร็จ  จะปรากฎเลขที่ใบส าคัญจ่าย
ตั้งแต่เริ่ม... ถึง...เลขที่สุดท้ายที่ก าหนด  เพ่ือท าการค้นหาโดยระบบจะแสดงรายละเอียดของใบส าคัญ
จ่ายในตารางเพ่ือท าการยืนยันใบส าคัญจ่ายและก าหนดเลขที่สัญญายืมเงินพร้อมวันครบก าหนดช าระคืน
เงินยืม  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “ค้นหา” จะปรากฎรายละเอียดของใบส าคัญจ่ายในตาราง  
เลือก   เลขที่ใบส าคัญจ่ายที่ต้องการ   เลือก “บันทึก” จะปรากฎเลขท่ีสัญญาเงินยืม ตามข้อ   
แสดงว่าขั้นตอนยืนยันการจ่ายครบถ้วน และแสดงวันที่ครบก าหนดช าระคืนเงินยืม  ตามข้อ   ตาม
ตัวอย่างในภาพที่ 4.53 
ข้อสังเกต  ก่อนบันทึกเพ่ือยืนยันการจ่าย  ต้องตรวจสอบเลขที่เอกสารการยืมเงินที่ปรากฎบนหน้าจอให้
ถูกต้องตรงกับเลขทีข่อยืมเงินในใบสัญญาการยืมเงินฉบับที่ผู้ยืมลงลายมือชื่อแล้วจึงยืนยันการจ่าย 

 

 
 
 
11)  หลังการยืนยันการจ่ายเงินยืมแล้วเสร็จ จะปรากฎเลขที่สัญญาเงินยืมและวันที่ครบ

ก าหนดช าระคืนเงินยืมบนหน้าจอ  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมด าเนินการดังนี้  ให้น าเลขที่สัญญาเงินยืมและวัน
ครบก าหนดช าระที่ได้จากระบบระบุไว้ในใบสัญญาการยืมเงินฉบับที่ผู้ยืมลงลายมือชื่อ  และส่งมอบ 
จ านวนเงินยืมในสัญญาพร้อมใบสัญญาการยืมเงินฉบับส าเนาให้ผู้รับเงินยืมเพ่ือไว้เป็นหลักฐานในการ
ชดใช้สัญญาเงินยืม  ต้นฉบับผู้ปฏิบัติงานเงินยืมเก็บเพ่ือเป็นหลักฐานรอการตรวจสอบและส่งบันทึก
รายการทางบัญชี  ตามตัวอย่างในภาพที่ 5.54   

 

 เลือก  ค้นหา 

 เลือก  บันทึก 

 เลือก  เลขท่ีใบส าคญัจ่าย 

21/64/03032 
30/07/2564 

 วันท่ีครบก าหนดช าระคืนเงินยืม 

 เลขท่ีสัญญาเงิน
ยืม 

ภาพที่ 4.53  ตัวอย่างหน้าจอการยืนยันการจ่ายเงินยืม 

ข้อสังเกต ก่อนยืนยันการจ่ายตรวจสอบเลขที่
เอกสารการยืมเงินให้ตรงกับเลขที่ขอยืมเงินใน
ใบสัญญาการยืมเงินฉบับที่ผู้ยืมลงลายมอืชื่อ 
แล้วจึงยืนยันการจา่ย 

xxxxxxx  xxxxxxxx 
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ขั้นตอนที่ 5 การรบัชดใช้สัญญาเงินยืมในระบบ 3 มิติ หลังจากขั้นตอนยืนยันการจ่ายเงินยืม

และก าหนดเลขที่สัญญาเงินยืมของลูกหนี้รายบุคคลแล้วเสร็จ  ขั้นตอนต่อไปเป็นการรับชดใช้สัญญาเงิน
ยืมเมื่อลูกหนี้เงินยืมน าส่งหลักฐานการใช้จ่ายและเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) เพ่ือชดใช้สัญญาเงินยืมภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ดังนี้ 

1) ก าหนดเวลาในการส่งชดใช้สัญญาเงินยืม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งเงินรายได้และทรัพย์สิน  
พ.ศ.2563  ข้อ 34 ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการใช้จ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป(ถ้ามี)  ภายในก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้ 

(1)  การยืมเงินเพ่ือไปปฏิบัติราชการทั้งในและต่างประเทศให้ผู้ยืมด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง 

(2) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการอ่ืนให้ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน 
(3)  การยืมเงินเพ่ือการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศที่

อธิการบดีก าหนด 
(4)  การยืมเงินเพ่ือจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเพ่ือจ่ายเป็นเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับเงิน 
2)  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมรับเอกสารชดใช้สัญญาเงินยืมและตรวจความครบถ้วนในเบื้องต้นเพื่อ

อ านวยประโยชน์ร่วมในกระบวนงานตรวจสอบใบส าคัญ  หลักฐานส่งชดใช้สัญญาเงินยืมจ าแนกตาม
รายละเอียดได้ 3 กรณี ตามรายละเอียดในตารางที่ 4.2  

  

ภาพที่ 4.54  ตัวอย่างหน้าจอการระบุเลขสัญญายืมเงินและวันที่ครบก าหนด 

เลขท่ีใบส าคญัจ่าย   302PV64091476 
302BR64020002 

21/64/03032 

30/07/2564 

 xxxxxxx  xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 

ระบุเลขท่ีสัญญา และวันท่ีครบก าหนดที่ได ้
จากการยืนยันการจ่ายตามใบส าคญัจ่าย 
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ตารางท่ี 4.2  หลักฐานชดใช้สัญญาเงินยืมในแต่ละกรณี 
หลักฐานชดใช้สัญญาเงินยืม 

(1) (2) (3) 
กรณี ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง กรณี มีการจัดซ้ือจัดจ้าง กรณี ค่าใช้จ่ายเกินจากสัญญาเงินยืม 

-บันทึกขอส่งเอกสารชดใช้สัญญา -เอกสาร (1) -เอกสาร (1) 

 ยืมเงินและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน -ใบตรวจรับ/เอกสารงาน -ใบจองงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

-หลักฐานใบส าคัญ  พัสดุอื่นๆ  จากสัญญาเงินยืม (ผู้ยืมประสานงาน 

-ส าเนาใบสัญญาเงินยืม -ต้องผ่านการยืนยันจากระบบ  กับหน่วยงานควบคุมงบประมาณ เพื่อ  

-เอกสารประกอบการยืม  งานพัสดุ ซึง่ระบบ 3 มิติจะ  จัดท าใบจองงบประมาณส่วนเพ่ิม) 

-ใบจองงบประมาณ  เชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติเพื่อ   

-เงินเหลือท่ียืมไป(ถ้ามี)  ให้กองคลังสามารถบันทึกรับ   

  ช าระหนี้ตามสัญญาเงินยืมได้  

 

 หากไม่ผ่านการยืนยันดังกล่าว 
 ระบบจะปฏิเสธการบันทึกรับ 
 ช าระหนี้อัตโนมัติ  

 
3)  ส่งหลักฐานเพ่ือชดใช้สัญญาเงินยืม ผู้ยืมจัดท าบันทึกชดใช้สัญญาเงินยืม ตามแบบฟอร์ม

ที่กองคลังก าหนด  โดยวิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วยการ
เข้าระบบบริการสารสนเทศ มสธ.https://www.stou.ac.th/eservice  สารสนเทศหน่วยงาน  
ส านักงานอธิการบดี   กองคลั ง    เอกสารส าคัญ     แบบฟอร์ม – การเบิกจ่ าย     
จะปรากฎหน้าจอแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  ให้เลือก  “ดาวน์โหลดแบบชดใช้สัญญาเงินยืม”  
ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.55 

https://www.stou.ac.th/eservice
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4)  จากภาพที่ 4.55  เมื่อดาวน์โหลดแบบชดใช้สัญญาเงินยืมแล้วเสร็จ  ลูกหนี้เงินยืมจัดท า

ข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานชดใช้สัญญาเงินยืม  ตามตัวอย่างแบบฟอร์มในภาพที่ 4.56  
 

 

เลือก  แบบชดใช้สัญญาเงินยืม 

 ภาพที่ 4.55   ตัวอย่างหน้าจอการดาวน์โหลดแบบชดใช้สัญญาเงินยืม 

ภาพที่ 4.56  ตัวอย่างแบบชดใช้สัญญาเงินยืม 
 



64 
 

 
 

5)  ลูกหนี้เงินยืมด าเนินการจัดท าแบบชดใช้สัญญาเงินยืม ตามภาพที่ 4.55 แล้วเสร็จพร้อม
แนบหลักฐานชดใช้สัญญาเงินยืม  โดยน าเอกสารชดใช้สัญญาเงินยืมเพ่ือให้งานการเงิน กองคลัง 
ตรวจสอบจ านวนเงินที่เบิกจ่ายได้จริง  เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงยื่นส่งชดใช้สัญญาเงินยืมกับผู้ปฏิบัติงานเงิน
ยืมที่ช่องจ่ายเงินยืม งานเงินรายได้ กองคลัง 

6)  เมื่อผู้ปฏิบัติงานเงินยืมได้รับเอกสารชดใช้สัญญาเงินยืมจากลูกหนี้เงินยืม   ขั้นตอนต่อไป
ท าการตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานชดใช้สัญญาเงินยืมและเงินเหลือที่ยืมไป (ถ้ามี) โดยมี
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติงานดังนี้ 

 กรณีบันทึกรับช าระหนี้  ซึ่งจะบันทึกรับช าระหนี้เฉพาะจ านวนเงินที่ปรากฎในหลักฐาน
ใบส าคัญค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่ขออนุมัติยืมเงินเท่านั้น  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก 
“กลุ่มงานบัญชี – การเงิน” จะปรากฎรายการระบบ   เลือก “ระบบลูกหนี้เงินยืม” จะปรากฎ
รายการย่อย   เลือก “รายการประจ าวัน” จะปรากฎรายการบันทึก   เลือก “บันทึกรับช าระ
หนี้”  ตามตวัอย่างในภาพที่  4.57 

 
 
 
 

7)  จากภาพที่ 4.57  หลังการเข้าถึงบันทึกรับช าระหนี้แล้วเสร็จ    จะปรากฎหน้าจอบันทึก
รับช าระหนี้โดยประเภทเอกสารย่อยจะขึ้น “AVRP1 ใบตัดหนี้ โดยตรงในระบบลูกหนี้เงินยืม” และ
เลขที่เอกสารรับช าระจะขึ้น “AUTO”  แสดงถึงสถานะพร้อมใช้งานโดยเริ่มจากการค้นหาเลขที่สัญญา
เพ่ือบันทึกรับช าระหนี้เฉพาะจ านวนค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในหลักฐานใบส าคัญเท่านั้น โดยด าเนินการดังนี้  

 เลือก  กลุ่มงานบัญชี – การเงิน 

 เลือก  ระบบลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  รายการประจ าวัน 

 เลือก  บันทึกรับช าระหนี ้

ภาพที่ 4.57   ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงบันทึกรับช าระหนี้ 
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 เลือก “ลูกหนี้เงินยืม”  จะปรากฎกล่องข้อความ รหัสลูกหนี้เงินยืม ชื่อลูกหนี้เงินยืม   พิมพ์ “ชื่อ
ลูกหนี้เงินยืมที่ค้นหา”   เลือก “Find” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.58 

 
 
 
 

8)  จากภาพที่ 4.58  เมื่อค้นหาชื่อลูกหนี้เงินยืมแล้วเสร็จ จะปรากฎชื่อลูกหนี้เงินยืมที่ค้นหา
ในกล่องข้อความบรรทัดแรก  ให้เลือก  OK  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.59    

 

 
เลือก  OK 

ภาพที่ 4.59  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกชื่อลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก  ลูกหนี้เงินยืม 

 พิมพ์  ช่ือลูกหนี้เงินยืมที่ค้นหา 

 เลือก  Find 

ภาพที่ 4.58   ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาชื่อลูกหนี้เงินยืม 
 

xxxxx  xxxxxxx 

xxxxx  xxxxxxx 
xxxxx  xxxxxxx 
xxxxx  xxxxxxx 
xxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 
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9)  จากภาพที่ 4.59 หลังการเลือกลูกหนี้เงินยืมแล้วเสร็จ จะปรากฎรายละเอียดรหัสและชื่อ
ลูกหนี้เงินยืม พร้อมรหัสและชื่อสังกัด  ขั้นตอนต่อไปท าการค้นหาเลขที่สัญญาเพ่ือบันทึกรับช าระหนี้  
โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “อ้างอิงสัญญา”  จะปรากฎตารางรายละเอียดเลขที่สัญญา วันที่สัญญา 
 เลือก “เลขที่สัญญา”  จะปรากฎกล่องข้อความ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา รหัสประเภทเอกสารย่อย 
ชื่อประเภทเอกสารย่อย   พิมพ์ “เลขที่สัญญา” ที่ต้องการบันทึกรับช าระหนี้   เลือก “Find”  
จะปรากฎเลขที่สัญญาที่ค้นหาและรายละเอียดในบรรทัดแรก   เลือก “OK”  ตามตัวอย่าง 
ในภาพที่ 4.60 

 
 

 
 

10)  จากภาพที่ 4.60  เมื่อเลือกเลขที่สัญญาแล้วเสร็จ จะปรากฎรายละเอียดของเลขที่
สัญญา  วันที่สัญญา  วันที่ครบก าหนด จ านวนเงินตามสัญญาในตารางบรรทัดแรก   ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเงิน
ยืมต้องระบุจ านวนเงินรับช าระและก าหนดประเภทการรับช าระหนี้   โดยด าเนินการดังนี้   พิมพ์ 
“จ านวนเงินรับช าระ” ตามหลักฐานใบส าคัญค่าใช้จ่ายที่ลูกหนี้เงินยืมส่งชดใช้สัญญาเงินยืม   เลือก 
“ประเภทการรับ”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.61 

 
 
 
 

 เลือก  อ้างอิงสัญญา 

 เลือก  เลขท่ีสญัญา 

 พิมพ์  เลขท่ีสัญญาที่ค้นหา 

 เลือก  Find 

ภาพที่ 4.60  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกเลขที่สัญญา 

 เลือก  OK 

xxxxxx  xxxxxxx 
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11)  จากภาพที่ 4.61  เมื่อเลือกประเภทการรับแล้วเสร็จ  จะปรากฎรายละเอียดในคอลัมภ์
รหัสประเภทการรับเงินและชื่อประเภทการรับเงิน เป็น “RAV ใบส าคัญหลักล้างลูกหนี้เงินยืม” โดย
แสดงวันที่และจ านวนเงินรับช าระหนี้ให้อัตโนมัติ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนท าการบันทึก
ข้อมูล  โดยด าเนินการดังนี้    เลือก “บันทึก” สถานะเลขท่ีเอกสารรับช าระจะเปลี่ยนจาก “AUTO” 
เป็นเลขที่เอกสารรับช าระที่ได้จากระบบ ซึ่งแสดงว่าการบันทึกรับช าระหนี้ส าเร็จ   เลือก “พิมพ์”  
ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.62  

 
 
 
 
 

 พิมพ์ จ านวนเงินรับช าระ 

ภาพที่ 4.61  ตัวอย่างหน้าจอการพิมพ์จ านวนเงินรับช าระหนี้ 

 เลือก ประเภทการรับ 

 เลือก  บันทึก 

 
302RP64100001 

เปลี่ยนจาก AUTO เป็น 
เลขท่ีเอกสารรับช าระ 

 เลือก  พิมพ์
บันทึก 

ภาพที่ 4.62  ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกรับช าระหนี้ 

xxxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 
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 12)  จากภาพที่ 4.62  เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารรับช าระหนี้แล้วเสร็จ   จะปรากฎข้อมูล 
ใบรับใบส าคัญที่จอภาพ  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนท าการสั่งพิมพ์ลงในแบบฟอร์มใบรับใบส าคัญ
ของกองคลังที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงการรับช าระหนี้จากลูกหนี้เงินยืม   โดยต้นฉบับมอบให้
ลูกหนี้เงินยืม ฉบับส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานรอการตรวจสอบและบันทึกรายการทางบัญชี ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.63 และภาพท่ี 4.64 
 

 
 
 

 
 

xxxxxx  xxxxxx 

     xxxxxx  xxxxxx 

1 กรกฎาคม 2564 

302RP64100001 

21/64/03032 

1 กรกฎาคม 2564 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

xxxxxx  xxxxxx 

(      xxxxxx  xxxxxx      ) 

ภาพที่ 4.63  ตัวอย่างหน้าจอข้อความก่อนการพิมพ์ใบรับใบส าคัญ 

ภาพที่ 4.64  ตัวอย่างการพิมพ์ใบรับใบส าคัญในแบบฟอร์ม 

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

302RP64100001 

21/64/03032 
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กรณีบันทึกรับคืนเงินยืม   เป็นการบันทึกรับคืนเงินยืมตามจ านวนเงินที่ลูกหนี้ 
เงินยืมน าส่งคืนเพ่ือให้ครบตามจ านวนเงินในสัญญาเงินยืม  การน าเงินส่งคืนโดยลูกหนี้ เงินยืมมี 
2 ลักษณะดังนี้ 

(1)  คืนเงินตามใบสัญญาการยืมเงินที่มีการจองงบประมาณในระบบ 3 มิติ   มี
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติตามล าดับดังนี้ 

(1.1)  คืนเงินเหลือที่ยืมไป  เป็นขั้นตอนปฏิบัติงานต่อจากขั้นตอนบันทึกรับช าระหนี้
ตามจ านวนหลักฐานใบส าคัญค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือจ่ายจากสัญญายืมเงิน  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมต้อง
บันทึกรับคืนเงินยืมที่เหลือจ่ายจากสัญญายืมเงิน  โดยด าเนินการดังนี้    เลือก “กลุ่มงานบัญชี –  
การเงิน” จะปรากฎรายการระบบ   เลือก “ระบบการเงินรับ – จ่าย” จะปรากฎรายการย่อย     
เลือก “รายการประจ าวัน”  จะปรากฎรายการย่อย   เลือก  “รายการรับเงิน” จะปรากฎรายการ
บันทกึ   เลือก “บันทึกรับคืนเงินยืม” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.65 

 
 
 

(1.1.1)  จากภาพที่ 4.65  หลังการเข้าถึงบันทึกรับคืนเงินยืม  จะปรากฎหน้าจอ
บันทึกรับคืนเงินยืมและรายละเอียดประเภทเอกสารรับเงิน “RCAV ใบเสร็จรับเงิน คืนจากลูกหนี้เงิน
ยืม” เลขที่ เอกสารรับ เงิน เป็ น  “AUTO” แสดงถึ งความพร้อม ในการบั นทึ กรับ คืน เงิน ยื ม
วันที่เอกสารรับเงินเป็น “วันที่ท ารายการ”ให้อัตโนมัติ  ขั้นตอนต่อไปท าการค้นหาเลขที่สัญญาที่จะท า
การรับคืนเงินยืม  โดยด าเนินการดังนี้   พิมพ์ “เลขที่สัญญา” ที่จะท าการบันทึกรับคืนเงินยืม  แล้ว
เลือก “Enter”  ที่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์  จะปรากฎชื่อลูกหนี้เงินยืม   เลือก “ประเภทการรับ” จะ

 เลือก กลุ่มงานบัญชี – การเงิน 

 เลือก ระบบการเงินรับ-จ่าย 

 เลือก รายการประจ าวัน 

 เลือก รายการรับเงิน 

 เลือก บันทึกรับคืนเงินยืม 

ภาพที่ 4.65  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงบันทึกรับคืนเงินยืม 
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ปรากฎกล่องข้อความ รหัสประเภทการรับ ชื่อประเภทการรับ   เลือก “ชื่อประเภทการรับ” เป็น 
“RCA เงินสด”   เลือก “OK” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.66 

 
 

 
(1.1.2) จากภาพที่ 4.66  หลังการเลือกประเภทการรับคืนเงินยืมแล้วเสร็จ   จะ

ปรากฎรายละเอียดในคอลัมภ์ประเภทการรับและชื่อประเภทการรับ “RCA เงินสด”  โดยผู้ปฏิบัติงาน
เงินยืมจะท าการระบุจ านวนเงินรับคืนเงินยืม  โดยด าเนินการดังนี้    พิมพ์ “จ านวนเงินรับคืน” 
 เลือก “รับคนืเงินยืม”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.67 

 
 

 

Find 

 RCA 
 

รหัสประเภทการรับ             ชื่อประเภทการรับ 

RCC 
RCQ 

แคชเชียร์เช็ค 
เช็ค 

Find OK Cencel 

RCA 
RCA 

เงินสด 

 พิมพ์ เลขท่ีสัญญา 

 เลือก  OK 

 เลือก  ช่ือประเภทการรับ เงินสด 

 เลือก ประเภทการรับ
รับ 

ภาพที่ 4.66  ตัวอย่างหน้าจอการเลือกประเภทการรับ 

 พิมพ์ จ านวนเงินรับคืน 

 เลือก รับคืนเงินยืม 
      

ภาพที่ 4.67  ตัวอย่างหน้าจอการระบุจ านวนเงินรับคืน 

01/07/2564 

01/07/2564 

xxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxx  xxxxxxx 
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(1.1.3) จากภาพที่ 4.67  เมื่อเลือกรับคืนเงินยืมแล้วเสร็จ  จะปรากฎหน้าจอ

รายละเอียดของเลขท่ีสัญญา เลขที่เอกสารการยืมเงิน จ านวนเงินต้นตามสัญญา จ านวนเงินรับคืนเงินยืม  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงเข้าสู่หน้าจอการสรุปการรับเงิน โดยเลือก  “สรุปการรับเงิน” ตาม
ตัวอย่างในภาพที่ 4.68 

 
 
 

(1.1.4) จากภาพที่ 4.68  เมื่อเลือกตรวจสอบรายการรับคืนเงินยืมและเลือกสรุป
การรับเงินแล้วเสร็จ  จะปรากฎหน้าจอรายละเอียดสรุปการรับเงินในคอลัมภ์รายการ รายละเอียด 
เอกสารอ้างอิง ที่มา เดบิต เครดิต  เพ่ือตรวจสอบรายการบันทึกรับคืนเงินยืมแล้วจึงท าการบันทึกการ
ด าเนินงาน โดยเลือก “บันทึก” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.69  
 
 
 

เลือก สรปุการรบัเงิน 

ภาพที่ 4.68  ตัวอย่างหน้าจอบันทึกรับคืนเงินยืม 

01/07/2564 

xxxxxx  xxxxxxx 
xxxxxx  xxxxxxx 
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(1.1.5) จากภาพที่ 4.69  เมื่อท าการบันทึกรับคืนเงินยืมแล้วเสร็จ  จะปรากฎ

หน้าจอรายละเอียดที่มีเลขที่เอกสารรับเงินเพ่ือแสดงว่าการบันทึกรับคืนเงินยืมส าเร็จ และพร้อมให้ท า
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน คืนจากลูกหนี้เงินยืม  โดยเลือก “พิมพ์” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.70  

 
 
 

(1.1.6) จากภาพที่ 4.70  หลังเลือกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน คืนจากลูกหนี้เงินยืม
แล้วเสร็จ จะปรากฎรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนท าการพิมพ์ในแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินของกองคลังที่จัดท าขึ้น และมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ให้กับลูกหนี้เงินยืมเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงการส่งคืนเงินเหลือที่ยืมไป ฉบับส าเนาจัดเก็บเพ่ือรอการ
ตรวจสอบและส่งบันทึกรายการทางบัญชี ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.71 และภาพที่ 4.72 

เลือก  บันทึก 

ภาพที่ 4.69  ตัวอย่างหน้าจอสรุปการรับเงิน 

เลือก พิมพ์ 

ภาพที่ 4.70  ตัวอย่างหน้าจอการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน คืนจากลูกหนี้เงินยืม 

21/64/03032 

01/07/2564 

01/07/2564 

xxxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 

xxxxxx  xxxxxxx 
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xxxxxxx   xxxxxxxxx 
01/07/2564 

 ใบเสร็จรับเงิน คืนจากลูกหน้ีเงินยืม เลขที่สัญญา 21/64/03032 เงินยืมเพื่อปฏิบัติงาน เงินรายได้ 

ประเภทการรับ        - เงินสด 

-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxxxxx  xxxxxxxxxx 

xxxxxxx   xxxxxxxxx 

01/07/2564 

RCAV  2302RC64061888 

1  ใบเสร็จรับเงิน คืนจากลูกหน้ีเงินยืม เลขที่สัญญา 21/64/03032 เงินยืมเพื่อปฏิบัติงาน เงินรายได้ 

ประเภทการรับ        - เงินสด xxxx 

xxxx 

xxxx -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 

xxxxxxx  xxxxxxxxxx 

RCAV  2302RC64061888 

ภาพที่ 4.71  ตัวอย่างหน้าจอข้อความก่อนการพิมพ์ในใบเสร็จรับเงิน 

ภาพที่ 4.72  ตัวอย่างการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในแบบฟอร์ม 
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ข้อสังเกต  กรณีใบสัญญาการยืมเงินที่มีการท าใบจองงบประมาณในระบบ 3 มิติ  เมื่อลูกหนี้เงินยืมส่ง
หลักฐานชดใช้สัญญาเงินยืมและมีเงินเหลือที่ยืมไปส่งคืน  โดยผู้ปฏิบัติงานเงินยืมบันทึกรับช าระหนี้และ
บันทึกรับคืนเงินยืมแล้วเสร็จ  หลักฐานชดใช้สัญญาเงินยืมจะส่งเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายเพ่ือจัดท าใบ
ขอเบิกตามจ านวนเงินของหลักฐานใบส าคัญค่าใช้จ่าย และเมื่อใบขอเบิกดังกล่าวผ่านขั้นตอนการอนุมัติ
จ่ายในขั้นตอนสุดท้าย   ระบบ 3 มิติจะท าการโอนคืนงบประมาณโดยอัตโนมัติให้กับหน่วยงานควบคุม
งบประมาณตามจ านวนเงินที่บันทึกรับคืนเงินยืม 

(1.2)  คืนเงินยืมเต็มจ านวนตามใบสัญญาการยืมเงินภายในปีงบประมาณ  จากกรณี
มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามการขออนุมัติและไม่สามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินการได้  
โดยผู้ยืมต้องจัดท าบันทึกขอส่งชดใช้เงินยืมทั้งจ านวนระบุเหตุผลความจ าเป็นเสนอผู้อ านวยการกองคลัง
โดยแนบส าเนาใบสัญญาเงินยืมและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมจ านวนเงินส่งคืน  ยื่นได้ที่ช่องเงินยืม งาน
เงินรายได้ กองคลัง   เมื่อผู้ปฏิบัติงานเงินยืมได้รับเอกสารชดใช้สัญญาเงินยืมพร้อมจ านวนเงินส่งคืน จะ
ด าเนินการบันทึกรับคืนเงินยืมตามจ านวนเงินในใบสัญญาเงินยืมตามล าดับขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว  
โดยจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและมอบต้นฉบับให้กับลูกหนี้เงินยืม  ฉบับส าเนาจัดเก็บเพ่ือรอการตรวจสอบ
และบนัทึกรายการทางบัญชี    

ทั้งนี้ ใบสัญญาการยืมเงินดังกล่าวมีการจองงบประมาณและผูกพันค่าใช้จ่ายตาม
เลขที่สัญญาเงินยืมเรียบร้อยแล้ว   ดังนั้น เมื่อลูกหนี้เงินยืมไม่มีการใช้งบประมาณตามที่ได้ผูกพันไว้โดย
ขอคืนเงินยืมทั้งจ านวน  ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมต้องท าการคืนเงินงบประมาณในระบบ 3 มิติให้กับหน่วยงาน
ควบคุมงบประมาณในขั้นตอนบันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากสัญญาเงินยืม  โดยมีขั้นตอนการเข้าถึง
ดังนี้ จากหน้าจอระบบงานให้   เลือก “กลุ่มงานบัญชี–การเงิน”  จะปรากฎรายการระบบ   
เลือก “ระบบการเงินรับ–จ่าย” จะปรากฎรายการย่อย   เลือก “รายการประจ าวัน” จะปรากฎ
รายการย่อย    เลือก “การปรับปรุงงบประมาณ” จะปรากฎรายการบันทึก   เลือก “บันทึก
ปรับปรุงงบประมาณ จากสัญญาเงินยืม” ตามตัวอย่างในภาพที่  4.73 
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(1.2.1)  จากภาพที่ 4.73  เมื่อเข้าถึงบันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากสัญญาเงิน
ยืมแล้วเสร็จ  จะปรากฎหน้าจอการท างานบันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากสัญญาเงินยืม  และเลขที่
ปรับปรุงงบประมาณเป็น “AUTO”  แสดงถึงสถานะพร้อมส าหรับการด าเนินงานโดยการอ้างอิงเลขที่
สัญญายืมเงินในระบบลูกหนี้เงินยืม เพ่ือโอนคืนงบประมาณให้กับหน่วยงานควบคุมงบประมาณตาม
สัญญาเงินยืม  โดยด าเนินการดังนี้   พิมพ์เลขที่สัญญาเงินยืมที่จะท าการปรับปรุง ใน “อ้างอิงเลขที่
สัญญายืมเงิน”   พิมพ์เหตุผลการส่งคืนเงินยืม  ใน “หมายเหตุ”   เลือก “ดึงข้อมูลตามสัญญา
เงินยืม”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.74 

 
 

 เลือก กลุ่มงานบัญช-ีการเงิน 

 เลือก ระบบการเงินรับ-จ่าย 

 เลือก รายการประจ าวัน 

 เลือก การปรับปรุงงบประมาณ 

 เลือก บันทึกปรับปรุงงบประมาณ  
     จากสัญญาเงินยืม 

ภาพที่ 4.73  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงบันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากสัญญาเงินยืม 
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(1.2.2) จากภาพที่ 4.74  เมื่อการอ้างอิงเลขที่สัญญาเงินยืมแล้วเสร็จ  จะปรากฎ
ข้อมูลรายละเอียดในคอลัมภ์ปีงบประมาณ หน่วยงาน กองทุน กิจกรรมหลัก หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
จ านวนเงินที่ปรับปรุงให้  และแสดงชื่อลูกหนี้เงินยืมอัตโนมัติ  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมตรวจสอบความ
ถูกต้องและท าการยืนยันเอกสาร  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก “ยืนยันเอกสาร” จะปรากฎชื่อ 
ผู้ยืนยันและวันที่ยืนยัน   เลือก “บันทึก”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.75 

 
 
 

(1.2.3)  จากภาพที่ 4.75  หลังการบันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากสัญญาเงินยืม
แล้วเสร็จ  จะปรากฎเลขท่ีปรับปรุงงบประมาณ และสถานะจะเปลี่ยนจาก “รอยืนยัน”  เป็น  “ยืนยัน” 
แสดงว่าบันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากสัญญาเงินยืมส าเร็จ ระบบจะโอนงบประมาณคืนให้หน่วยงาน

AUTO รอยืนยัน  พิมพ์ เลขท่ีสัญญายืมเงินท่ีจะท าการปรับปรุง 

 พิมพ์ เหตุผลการส่งคืนเงินยืม 

 เลือก ดึงข้อมูลตามสญัญาเงินยืม 

ภาพที่ 4.74  ตัวอย่างหน้าจอการอ้างอิงเลขที่สัญญาเงินยืม 

AUTO 

 
xxxxxxx  xxxxxxxxx  

 เลือก ยืนยันเอกสาร 

xxxxxxxx 10/07/2561 

 เลือก บันทึก 

ภาพที่ 4.75  ตัวอย่างหน้าจอบันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากสัญญาเงินยืม 

รอยืนยัน 
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ควบคุมงบประมาณโดยอัตโนมัติ  จากนั้นให้  เลือก “ออก” เพ่ือออกจากหน้าจอบันทึกปรับปรุง
งบประมาณ จากสัญญาเงินยืม ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.76 

 
  

 
(1.3)  คืนเงินยืมเต็มจ านวนตามใบสัญญาการยืมเงินข้ามปีงบประมาณ  จากกรณี

ลูกหนี้เงินยืมส่งเอกสารชดใช้สัญญาเงินยืมไม่ทันภายในปีงบประมาณ(30 กันยายน 25XX)  โดยมี 
วิธีปฏิบัติงานดังนี้   

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ของปีงบประมาณถัดไป 

 ลูกหนี้เงินยืม จัดท าข้อมูลตามแบบขออนุมัติค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ 
เพ่ือเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากท่านอธิการบดี  โดยประสานงานกับงานงบประมาณ กองคลัง พร้อม
แนบใบจองงบประมาณปีปัจจุบันจ านวนเงินในหลักฐานใบส าคัญค่าใช้จ่าย(ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.77) 

 ลูกหนี้เงินยืม จัดท าบันทึกขอเบิกเงินรายได้พร้อมแนบเอกสารการขอเบิก 
ในระบบ 3 มิติ/ใบจองงบประมาณปีปัจจุบัน/เอกสารการอนุมัติค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี/ 
หลักฐานใบส าคัญค่าใช้จ่าย ส่งงานบริหารทั่วไป กองคลัง เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่าย 

 วันที่รับเงินตามใบขอเบิก  

 ลูกหนี้เงินยืม ลงลายมือชื่อรับเงินตามใบขอเบิกที่งานรับ-จ่าย เงินรายได้ 
กองคลัง โดยผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินรายได้ท าการหักเงินเพ่ือส่งชดใช้สัญญาเงินยืม  โดยแจ้งให้ 
ลูกหนี้เงินยืมติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานเงินยืมเพ่ือรับหลักฐานการชดใช้สัญญาเงินยืม 

 ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมบันทึกรับคืนเงินยืมเต็มจ านวนตามใบสัญญาเงินยืมและมอบ 
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้กับลูกหนี้เงินยืมเพ่ือเป็นหลักฐานการส่งคืนเงินยืมท้ังจ านวน 

xxxxxxxxx 

xxxxxx   xxxxxxxxx 

ภาพที่ 4.76  ตัวอย่างหน้าจอแสดงเลขที่ปรับปรุงงบประมาณ จากสัญญาเงินยืม 

เลือก ออก 
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ภาพที่ 4.77  ตัวอย่างแบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ 
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 (2)  คืนเงินตามใบสัญญาการยืมเงิน(บันทึกตรง)ไม่มีการจองงบประมาณในระบบ 3 มิติ 
โดยมีเงินตั้งฝากของหน่วยงาน/โครงการ  ซึ่งผู้ยืมต้องคืนเงินยืมเต็มจ านวนตามใบสัญญาเงินยืมภายใน 
30 วันนับจากวันที่รับเงินยืมไม่จ ากัดภายในสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวิธีปฏิบัติงานดังนี้ 
 ภายในก าหนดเวลาการชดใช้สัญญาเงินยืม 

 ลูกหนี้เงินยืม จัดท าบันทึกขอเบิกเงินตั้งฝากของหน่วยงาน/โครงการแนบหลักฐาน 
ใบส าคัญค่าใช้จ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุเพ่ือชดใช้สัญญาเงินยืมระบุเลขท่ีสัญญาเงินยืม 
และจ านวนเงิน เสนอผู้อ านวยการกองคลัง โดยน าส่งงานบริหารทั่วไป กองคลัง เพ่ือน าเข้าสู่ 
กระบวนการเบิกจ่าย 
 วันที่รับเงินตามใบขอเบิก  

 ลูกหนี้เงินยืม ลงลายมือชื่อรับเงินตามใบขอเบิกที่งานรับ-จ่าย เงินรายได้ 
กองคลัง โดยผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินรายได้ท าการหักเงินเพ่ือส่งชดใช้สัญญาเงินยืม  โดยแจ้งให้ 
ลูกหนี้เงินยืมติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานเงินยืมเพ่ือรับหลักฐานการชดใช้สัญญาเงินยืม 

 ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมบันทึกรับคืนเงินยืมเต็มจ านวนตามใบสัญญาเงินยืมและมอบ 
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้กับลูกหนี้เงินยืมเพ่ือเป็นหลักฐานในการส่งคืนเงินยืมทั้งจ านวน 

 
ขั้นตอนที่ 6  จัดท ารายงานรายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมในระบบ 3 มิติ  และน าส่ง

เอกสารเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานการจ่ายและรับคืนเงินยืม
ประจ าวัน ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมต้องจัดท าใบรายงาน 2 ฉบับเพ่ือตรวจสอบและสรุปการรับ-จ่ายเงินยืม
ประจ าวันก่อนส่งมอบเพื่อท าการบันทึกรายการทางบัญชี โดยมีวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียดดังนี้ 

1)  รายงานสรุปความเคลื่อนไหวตามเลขที่สัญญา(สรุปสิ้นวัน) เป็นรายงานที่แสดง
รายละเอียดตามเลขที่สัญญาเงินยืมที่มีความเคลื่อนไหวประจ าวัน ทั้งในด้านการจ่ายเงินยืมและการส่ง
หลักฐานชดใช้สัญญาการยืมเงิน/ส่งคืนเงินเหลือที่ยืมไปประจ าวัน โดยมีขั้นตอนการเข้าถึงดังนี้ จาก
หน้าจอระบบงาน   เลือก “กลุ่มงานบัญชี – การเงิน” จะปรากฎรายการระบบ   เลือก “ระบบ
ลูกหนี้เงินยืม”  จะปรากฎรายการย่อย   เลือก “รายงาน” เมื่อปรากฎเอกสารและรายงาน   
เลือก “รายงาน” จะปรากฎประเภทรายงาน    เลือก“รายงานสรุปการเคลื่อนไหวตามเลขที่สัญญา
(สรุปสิ้นวัน)” ตามตัวอยา่งในภาพที่  4.78 
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1.1)  จากภาพที่ 4.78  หลังการเข้าถึงรายงานสรุปการเคลื่อนไหวตามเลขที่สัญญา(สรุป
สิ้นวัน)แล้วเสร็จ  จะปรากฎหน้าจอรายงานฯ เพ่ือก าหนดประเภทแหล่งเงินเป็น “เงินนอกงบประมาณ” 

โดยด าเนินการดังนี้   เลือก  ประเภทแหล่งเงิน  จะปรากฎกล่องข้อความ   เลือก “เงินนอก
งบประมาณ”  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.79     

 

 เลือก กลุ่มงานบัญช-ีการเงิน 

 เลือก ระบบลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก รายงาน 

 เลือก รายงานสรุปการเคลื่อนไหว 
     ตามเลขท่ีสัญญา(สรุปสิ้นวัน) 

 เลือก รายงาน 

ภาพที่ 4.78  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงรายงานสรุปการเคลื่อนไหวตามเลขที่สัญญา(สรุปสิ้นวัน) 

ท้ังหมด 
-เงินงบประมาณแผ่นดนิ 
-เงินนอกงบประมาณ 

 เลือก  ปรเภทแหล่งเงิน 

 เลือก เงินนอกงบประมาณ 

ภาพที่ 4.79  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนดประเภทแหล่งเงิน 
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1.2)  จากภาพที่ 4.79  หลังการก าหนดประเภทแหล่งเงินแล้วเสร็จ  จะปรากฎชื่อ
ประเภทแหล่งเงินเป็น “เงินนอกงบประมาณ”  โดยผู้ปฏิบัติงานเงินยืมต้องก าหนดเงินที่ขอยืมเป็น “เงิน

รายได้” โดยด าเนินการดังนี้   เลือก  เงินที่ขอยืม  จะปรากฎกล่องข้อความ   เลือก “เงิน
รายได”้  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.80 

 
 
 

1.3)  จากภาพที่ 4.80  หลังการก าหนดประเภทเงินที่ขอยืมแล้วเสร็จ  จะปรากฎชื่อ
ประเภทแหล่งเงิน “เงินนอกงบประมาณ” และเงินที่ขอยืม “เงินรายได”้  ขั้นตอนต่อไปก าหนดวันที่เพ่ือ
จัดท ารายงานสรุปการเคลื่อนไหวตามเลขที่สัญญา(สรุปสิ้นวัน) และท าการสั่งพิมพ์  โดยด าเนินการดังนี้  
 พิมพ์ วันที่เพ่ือจัดท ารายงานฯ ตั้งแต่วันที่.....  ถึงวันที่.....   เลือก “พิมพ์” จะปรากฎกล่อง
ข้อความ    เลือก “View downloads” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.81 

 

เงินนอกงบประมาณ 

ท้ังหมด 
-เงินในงบประมาณ(วางฎีกา) 

-ส ารองจ่ายจากเงินรายได ้
-เงินทดรองราชการ 

-เงินรายได ้

 เลือก  เงินท่ีขอยืม 

 เลือก  เงินรายได ้

ภาพที่ 4.80  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนดประเภทเงินที่ขอยืม 

 พิมพ์ วันที่เอกสารเพื่อจัดท ารายงานตั้งแต่วันท่ี.... ถึงวันท่ี.... 

 เลือก พิมพ์ 

ภาพที่ 4.81  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนดวันที่จัดท ารายงานสรุปการเคลื่อนไหวตามเลขที่สญัญา(สรปุสิ้นวัน) 

 เลือก View downloads 

10/09/2563 10/09/2563 
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1.4)  จากภาพที่ 4.81  หลังจากเลือก View Downloads แล้วเสร็จ  จะปรากฎกล่อง
ข้อความ View Downloads – Internet Explorer   ให้เลือก “Open” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.82 

 
 
 

1.5)  จากภาพที่ 4.82  หลังการเลือก Open แล้วเสร็จ จะปรากฎรายละเอียดรายงาน
สรุปการเคลื่อนไหวตามเลขท่ีสัญญา(สรุปสิ้นวัน) เพ่ือพิมพ์เป็นเอกสารตามตัวอย่างในภาพที่ 4.83 

 

เลือก  Open 

ภาพที่ 4.82  ตัวอย่างหน้าจอการเปิดภาพเพื่อพิมพ์รายงานสรุปการเคลื่อนไหวตามเลขท่ีสัญญา(สรุปสิ้นวัน) 

ภาพที่ 4.83  ตัวอย่างหน้าจอรายงานสรุปการเคลื่อนไหวตามเลขที่สัญญา(สรุปสิ้นวัน) 

 SOAVOR21 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด สิ้นสุด 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

เริ่มต้น  10/09/25XX  10/09/25XX 

เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ 

8 / 8 

10/10/25XX  17:23 
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70 รายการ 

70 รายการ 1,124,832.00     529,341.00              0.00               0.00              0.00             0.00              0.00               0.00      957,360.00    529,341.00         0.00           0.00       4,320.00   1,196,252.00      502,361.00  

1,124,832.00     529,341.00              0.00               0.00              0.00             0.00              0.00               0.00      957,360.00    529,341.00         0.00           0.00       4,320.00   1,196,252.00      502,361.00  
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 2)  รายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสาร เป็นรายงานประจ าวันที่
แสดงรายละเอียดเฉพาะด้านการรับช าระหนี้ตามจ านวนค่าใช้จ่ายในหลักฐานชดใช้สัญญาการยืมเงิน
และการรับคืนเงินยืมตามจ านวนเงินเหลือที่ยืมไปของสัญญาเงินยืมแต่ละฉบับ  โดยมีขั้นตอนการเข้าถึง 
ดังนี้  จากหน้าจอระบบงานให้   เลือก “กลุ่มงานบัญชี–การเงิน” จะปรากฎรายการระบบ   
เลือก “ระบบลูกหนี้เงินยืม”  จะปรากฎรายการย่อย   เลือก “รายงาน”  จะปรากฎเอกสารและ
รายงาน   เลือก “รายงาน” จะปรากฎประเภทรายงาน   เลือก “รายงานรายละเอียดการรับ
ช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสาร” ตามตัวอย่างในภาพที่  4.84 

 

 
 

 
2.1) จากภาพที่ 4.84   หลังการเข้าถึงรายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันตาม

เลขที่เอกสาร  จะปรากฎหน้าจอการรายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่  ซึ่งแสดง
สถานะอัตโนมัติที่ระบบงาน “ทั้งหมด” สถานะเอกสาร “ปกติ” สถานะการรับช าระ “ทั้งหมด” โดย
ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมจะท าการก าหนดประเภทแหล่งเงินเป็น “เงินนอกงบประมาณ” โดยด าเนินการดังนี้  

 เลือก  ประเภทแหล่งเงิน   จะปรากฎกล่องข้อความ   เลือก “เงินนอกงบประมาณ”  ตาม
ตัวอย่างในภาพที่ 4.85     

 เลือก กลุ่มงานบัญช-ีการเงิน 

 เลือก ระบบลูกหนี้เงินยืม 

 เลือก รายงาน  

 เลือก รายงาน 

 เลือก รายงานรายละเอียดการรับ 
     ช าระหนี้ประจ าวันตามเลขท่ีเอกสาร 

ภาพที่ 4.84  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงรายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสาร 
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2.2)  จากภาพที่ 4.85  หลังการก าหนดประเภทแหล่งเงินแล้วเสร็จ  จะปรากฎชื่อประเภท

แหล่งเงินเป็น “เงินนอกงบประมาณ”  โดยผู้ปฏิบัติงานเงินยืมต้องก าหนดแหล่งเงินที่ขอยืมเป็น “เงิน

รายได้”  โดยด าเนินการดังนี้   เลือก  แหล่งเงินที่ขอยืม  จะปรากฎกล่องข้อความ   เลือก 
“เงินรายได”้  ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.86 

 
 

 
2.3)  จากภาพที่ 4.86  หลังจากก าหนดแหล่งเงินที่ขอยืมแล้วเสร็จ  จะปรากฎชื่อ

ประเภทแหล่งเงิน “เงินนอกงบประมาณ” และแหล่งเงินที่ขอยืม “เงินรายได้”  ขั้นตอนต่อไปก าหนด

 เลือก  ประเภทแหล่งเงิน 

 เลือก เงินนอกงบประมาณ 

ภาพที่ 4.85  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนดประเภทแหล่งเงินในรายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ฯ 

 เลือก แหล่งเงินท่ีขอยืม 

 เลือก เงินรายได ้

ภาพที่ 4.86  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนดแหล่งเงินที่ขอยืม  
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วันที่เพ่ือจัดท ารายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสาร และท าการสั่งพิมพ์  โดย 
ด าเนินการดังนี้   พิมพ์ วันที่รับช าระหนี้ ตั้งแต่วันที่... ถึงวันที่...   เลือก“พิมพ์” จะปรากฎกล่อง
ข้อความ   เลือก “Open” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.87 

 
 
 

2.4)  จากภาพที่ 4.87  หลังจากเลือก Open แล้วเสร็จ  จะปรากฎกล่องข้อความ View 
Downloads – Internet Explorer   ให้เลือก “Open” ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.88 

 

22/10/2563 

 พิมพ์ วันท่ีรับช าระหนี้ ตั้งแต่... ถึงวันท่ี... 

 เลือก Open 

 เลือก พิมพ์ 

ภาพที่ 4.87  ตัวอย่างหน้าจอการก าหนดวันรับช าระหนี้ 

เลือก Open 

ภาพที่ 4.88  ตัวอย่างหน้าจอการเปิดภาพเพื่อพิมพ์รายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสาร 
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 2.5)  จากภาพที่ 4.88  หลังการ Open แล้วเสร็จ  จะปรากฎรายงานรายละเอียดการ

รับช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสารเพ่ือพิมพ์เป็นเอกสารตามตัวอย่างในภาพที่ 4.89 

 
 

 
การน าส่งเอกสารเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานการ

จ่ายและรับคืนเงินยืมประจ าวัน ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดท ารายงานสรุปความเคลื่อนไหวตามเลขที่สัญญา(สรุปสิ้นวัน) 
2) จัดท ารายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสาร 
3) ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงินยืมเพ่ือท าการกระทบยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
4) น าส่งรายงานในข้อ 1) และ 2) พร้อมเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
 ให้กับหัวหน้างานเงินรายได้เพ่ือสรุปยอดเงินสดหมุนเวียนประจ าวัน 
5) น าส่งต้นฉบับใบสัญญาเงินยืม /ส าเนาใบส าคัญรับจากการบันทึกรับช าระหนี้ / 
 ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากการรับคืนเงินยืม ให้งานบัญชี กองคลัง 
 เพ่ือบันทึกรายการทางบัญชี 
6) จัดเก็บต้นฉบับใบสัญญาเงินยืมที่ผ่านการบันทึกรายการทางบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
 เพ่ือรอการตรวจสอบ 

 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

ภาพที่ 4.89  ตัวอย่างหน้าจอรายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันตามเลขที่เอกสาร 
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ขั้นตอนที่ 7  รายงานสรุปการยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช(ประจ าปี

งบประมาณ)  โดยการรายงานข้อมูลสัญญาเงินยืมรายได้ของผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรสังกัด 
ในส่วนกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ที่ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เป็นการรวบรวมข้อมูลเลขที่สัญญาเงินยืมที่ด าเนินการภายในปีงบประมาณตั้งแต่
(1 ตุลาคม – 30กันยายน ปีถัดไป) และเพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งด้านจ านวนของสัญญาเงินยืมและจ านวน
เงินที่ยืมจ าแนกตามประเภทสัญญาเงินยืม โดยแสดงข้อมูลการยืมเงินเป็นรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสแรก 
(ตุลาคม – ธันวาคม 256X) แสดงได้ดังตารางที่ 4.3     ไตรมาสสอง (มกราคม – มีนาคม 256X) แสดง
ไดด้ังตารางที่ 4.4     ไตรมาสสาม (เมษายน – มิถุนายน 256X) แสดงได้ดังตารางที่ 4.5  และไตรมาสสี่ 
(กรกฎาคม – กันยายน 256X) แสดงได้ดังตารางที่ 4.6  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.3  การยืมเงินรายได้จ าแนกตามประเภทสัญญา  ไตรมาสแรก 

ประเภท การยืมเงินรายไดม้หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไตรมาสแรก รวม 

สัญญายืม ตุลาคม 256X พฤศจิกายน 256X ธันวาคม 256X ไตรมาสแรก 

เงินรายได ้ ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน 

เพื่อ 
544 15,466,182.88 677 8,459,961.00 669 19,455,452.20 1,890 43,381,596.08 

ปฏิบตัิงาน 

เพื่อเดินทาง 
        

ไปราชการ 412 9,548,815.00 628 5,760,558.00 334 2,475,143.00 1,374 17,784,516.00 

ในประเทศ 
        

เพื่อเดินทาง 
        

ไปราชการ 18 962,885.00 14 427,890.00 7 94,675.00 39 1,485,450.00 

ต่างประเทศ 
        

ยืมจาก 
6 1,174,000.00 4 184,405.00 5 698,700.00 15 2,057,105.00 

เงินรับฝาก 

รวม 980 27,151,882.88 1,323 148,328.14 1,015 22,723,970.20 3,318 64,708,667.08 
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ตารางที่ 4.4  การยืมเงินรายได้จ าแนกตามประเภทสัญญา  ไตรมาสสอง 

ประเภท การยืมเงินรายไดม้หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไตรมาสสอง รวม 

สัญญายืม มกราคม 256X กุมภาพันธ์ 256X มีนาคม 256X ไตรมาสสอง 

เงินรายได ้ ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน 

เพื่อ 
647 9,695,106.23 441 5,790,404.48 314 3,566,330.05 1,402 19,051,840.76 

ปฏิบตัิงาน 

เพื่อเดินทาง 
        

ไปราชการ 472 13,221,778.26 111 636,874.00 28 139,952.00 611 13,998,604.26 

ในประเทศ 
        

เพื่อเดินทาง 
        

ไปราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ต่างประเทศ 
        

ยืมจาก 
10 288,700.00 8 594,520.00 10 57,834.00 28 941,054.00 

เงินรับฝาก 

รวม 1,129 23,205,584.49 560 7,021,798.48 352 3,764,116.05 2,041 33,991,499.02 

 
 
ตารางที่ 4.5  การยืมเงินรายได้จ าแนกตามประเภทสัญญา  ไตรมาสสาม 

ประเภท การยืมเงินรายไดม้หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไตรมาสสาม รวม 

สัญญายืม เมษายน 256X พฤษภาคม 256X มิถุนายน 256X ไตรมาสสาม 

เงินรายได ้ ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน 

เพื่อ 
17 850,110.00 151 3,616,047.00 231 2,916,369.00 399 7,382,526.00 

ปฏิบตัิงาน 

เพื่อเดินทาง 
        

ไปราชการ 1 36,250.00 0 0 10 48,400.00 11 84,650.00 

ในประเทศ 
        

เพื่อเดินทาง 
      

  
 

ไปราชการ 0 0 0 0 1 60,000.00 1 60,000.00 

ต่างประเทศ 
        

ยืมจาก 
0 0 5 366,160.00 6 315,660.00 11 681,820.00 

เงินรับฝาก 

รวม 18 886,360.00 156 3,982,207.00 248 3,340,429.00 422 8,208,996.00 
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ตารางที่ 4.6  การยืมเงินรายได้จ าแนกตามประเภทสัญญา  ไตรมาสสี่ 
ประเภท การยืมเงินรายไดม้หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไตรมาสสี ่ รวม 

สัญญายืม กรกฎาคม 256X สิงหาคม 256X กันยายน 256X ไตรมาสสี ่

เงินรายได ้ ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน 

เพื่อ 
408 8,282,778.38 501 9,738,004.20 426 7,646,950.54 1,335 25,667,733.12 

ปฏิบตัิงาน 

เพื่อเดินทาง 
        

ไปราชการ 255 7,760,256.89 67 1,733,484.00 317 12,992,505.74 639 22,486,246.63 

ในประเทศ 
        

เพื่อเดินทาง 
        

ไปราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ต่างประเทศ 
        

ยืมจาก 
7 324,690.00 8 27,840.00 9 138,000.00 24 490,530.00 

เงินรับฝาก 

รวม 670 16,367,725.27 576 11,499,328.20 752 20,777,456.28 1,998 48,644,509.75 

 
จากการแสดงข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเลขที่สัญญาและจ านวนเงินยืมจากเงินรายได้เป็นรายไตรมาส 

เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนและเห็นภาพรวมของการยืมเงินรายได้ตลอดปีงบประมาณโดยและการค านวณ
อัตราร้อยละของการยืมเงินรายได้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แสดงได้ดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7   แสดงอัตราร้อยละของการยืมเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 256X 

                
ประเภท 

การยืมเงินรายไดม้หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปีงบประมาณ 256X รวมทุกไตรมาส 

สัญญายืม ไตรมาสแรก ไตรมาสสอง ไตรมาสสาม ไตรมาสสี ่ ปีงบประมาณ 256X 

เงินรายได ้ ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน ฉบับ จ านวนเงิน % 

เพื่อ
ปฏิบตัิงาน 

1,890 43,381,596.08 1,402 19,051,840.76 399 7,382,526.00 1,335 25,667,733.12 5,026 95,483,695.96 61.4 

เพื่อเดินทาง 
          

 

ไปราชการ 1,374 17,178,516.00 611 13,998,604.26 11 84,650.00 639 22,486,246.63 2,635 53,748,016.89 35.0 

ในประเทศ 
          

 

เพื่อเดินทาง 
          

 

ไปราชการ 39 1,485,450.00 0 0 1 60,000.00 0 0 40 1,545,450.00 1.0 

ต่างประเทศ 
          

 

ยืมจาก 
เงินรับฝาก 

15 2,057,105.00 28 941,054.11 11 681,820.00 24 490,530.00 78 4,170,509.00 2.6 

รวม 3,318 64,708,667.08 2,041 33,991,499.02 422 8,208,996.00 1,998 48,644,509.75 7,779 154,947,671.85 100 
 



บทท่ี 5 
การวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

 
 การยืมเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและการรับคืนเงินยืมของบุคลากรทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดปีงบประมาณ มีประมาณ  6,000 ฉบับ ซึ่งในกระบวนการด าเนินงาน
ย่อมมีปัญหาและเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมได้รวบรวมประเด็น
ปัญหา ข้อควรปฏิบัติจากการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นและอุปสรรคต่างๆ  ตลอดจนแนวทางการแก้ไขเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาให้ได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้   
 
5.1    ปญัหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน/ผู้ยืม 

5.1.1  หน่วยงาน/ผู้ยืม บันทึกเอกสารการยืมเงิน ในระบบ 3 มิติ ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ไม่
ทราบขั้นตอนในการจัดการด้านเอกสารการยืมเงินท าให้ยืมเงินล่าช้าหรือไม่ทันต่อการใช้จ่าย 

        แนวทางการแก้ปัญหา 
        -จัดบริการให้ค าปรึกษาและประสานงานผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์

ส านักงาน โทรศัพท์มือถือ Application Line เพ่ือให้หน่วยงาน/ผู้ยืมสามารถติดต่อประสานงานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและคล่องตัวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.1.2  หน่วยงาน/ผู้ยืม บันทึกเอกสารการยืมเงินในระบบ 3 มิติแล้วและขอรับเงินยืมแบบกรณี
เร่งด่วน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กองคลังก าหนดหลังบันทึกรับเรื่องในระบบ e-Document  จะได้รับ
เงินภายใน 3 วันท าการ ท าให้การปฏิบัติงานมีผลกระทบกับงานประจ า 

        แนวทางการแก้ปัญหา 
         1) จัดท าแนวปฏิบัติการยืมเงินและเอกสารประกอบการยืมเงิน เพ่ือให้หน่วยงาน/ผู้ยืม

ใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแยกเป็นกรณีปกติ  และกรณีเร่งด่วน 
  2) เผยแพร่ เสนอแนะแนวปฏิบัติการยืมเงินผ่านระบบบริการสารสนเทศ มสธ. 

(e-Service) กองคลัง 
5.1.3  ผู้ยืมส่งเอกสารชดใช้สัญญายืมเงินไมท่ันสิ้นปีงบประมาณ(30 กันยายน ของทุกปี)  
        แนวทางการแก้ปัญหา 
        1) จัดท าแนวปฏิบัติการชดใช้สัญญายืมเงินไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงาน/ผู้

ยืมใช้ในการปฏิบัติได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
  2) เผยแพร่เสนอแนะแนวปฏิบัติการชดใช้สัญญายืมเงินไม่ทันสิ้นปีงบประมาณผ่านระบบ

บริการสารสนเทศ มสธ.(e-Service) กองคลัง 
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5.2  ข้อเสนอแนะด้านผู้ปฏิบัติงาน 
  5.2.1 ศึกษาและทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานสม่ า เสมอ  เพ่ื อ เพ่ิ มทั กษะความ 
ช านาญและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถปรับปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.2  รวบรวมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือง่ายต่อการค้นคว้าหรือใช้ในการอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานและเป็นการพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 5.2.3  ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน  โดยพิจารณาร่วมกัน
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
 5.2.4 จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานในทุกต าแหน่งเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานส าหรับพนักงานใหม่และสามารถท างานทดแทนกันได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
5.3  ข้อเสนอแนะภาพรวมการบริหารจัดการของกองคลัง 
 5.3.1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่อง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใน
ปัจจุบัน 
 5.3.2  จัดท าแนวปฏิบัติ แนะน าขั้นตอนรายละเอียดเพ่ืออ านวยความสะดวกในการยืมเงินและ
การส่งชดใช้เงินยืมของแต่ละกรณี และให้บริการด้านข้อมูลกับผู้ยืมเงิน เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ 
e-Service กองคลัง 
 5.3.3  เพ่ิมวิธีการขอเบิกเงินทดรองเงินรายได้ส าหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการ
ค่าเล่าเรียนของบุตร โดยน าใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเพ่ือขอรับเงินสวัสดิการ เมื่อผ่านการ
ตรวจหลักฐานถูกต้องสามารถยื่นขอรับเงินทดรองโดยตรงที่กองคลังได้ภายใน 1 วันท าการ เพ่ือลด
จ านวนผู้ยืมเงินและบุคลากรสามารถรับเงินสวัสดิการได้รวดเร็วขึ้น 
 
5.4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 เนื่องจากการยืมเงินจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้องปฏิบัติงานภายใต้
ระบบ 3 มิติ   ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้น าระบบ 3 มิติเพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นต้นมา  ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่มหาวิทยาลัยฯ อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ตามการพัฒนาของเทคโนโลยี เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมพร้อมด้านข้อมูลและการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
 
 -แนวปฏิบัติการชดใช้สัญญายืมเงิน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง    

  (โดยมีค่าปรับ / ปรับลดจากสัญญาจ้าง) 
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แนวปฏิบัติการชดใช้สญัญายืมเงิน กรณีจัดซือ้จัดจ้าง  
(โดยมีค่าปรับ / ปรับลดจากสัญญาจ้าง)    

 
         เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนดในเอกสารหลักฐานกรณีมีค่าปรับ / ปรับลดจากสัญญา 
จ้าง  โดยหน่วยงาน/ผู้ยืมต้องจัดท าใบตรวจรับพัสดุบนระบบ 3 มิติ ให้ตรงกับจ านวนเงินตามกรณีที่
ก าหนด  ซึ่งระบบลูกหนี้เงินยืมจะท าการอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจรับพัสดุโดยอัตโนมัติเพ่ือท ารายการ
รับช าระหนี้ต่อไป   โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้ 
       

แนวปฏิบัติ ค่าปรับ ปรับลดจากสัญญาจ้าง 

หลักฐานการเงิน -ใบเสร็จรับเงิน ของผู้รับจ้างระบุ -ใบเสร็จรับเงิน ของผู้รับจ้างระบุ 
 จ านวนเงินตามสัญญาจ้าง   จ านวนเงินที่ได้รับหลังหักปรับลด 
  จากสัญญาจ้าง 
   

การจ่ายเงิน -จ่ายเงินตามสัญญาจ้าง  โดยหัก -จ่ายเงินตามสัญญาจ้างหลังหัก 
 เงินตามจ านวนค่าปรับ  ปรับลดจากสัญญาจ้างแล้ว 
 -น าส่งเงินค่าปรับ ณ งานเงินรายได้ -ไม่มีการน าส่งเงิน 
 กองคลัง (ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ  
 มอบให้ผู้รับจ้าง)  
   

ใบตรวจรับ -ตรวจรับเต็มจ านวนเงินตามสัญญาจ้าง -ตรวจรับตามจ านวนเงินหลังหัก 
  ปรับลดจากสัญญาจ้าง 
   

เอกสารประกอบ -ใบเสร็จรับเงิน ของผู้ว่าจ้าง -ใบเสร็จรับเงิน ของผู้ว่าจ้าง 
ชดใช้สัญญายืมเงิน -ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ -เงินสดเหลือยืมไป ตามจ านวนเงิน 

  ปรับลด 
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