
 คูมือการปฏิบัติงาน :  
การขออนุมัติไปปฏิบัตงิานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบรหิาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 
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การปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน 
(Standard  Operating Procedure) 

 
 
 
 
 

การขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 
 
 
 
 

 
 
                                   นางสาวณัฐกฤตา  ศรีอนันต 
                                              ผูจัดทํา 
 
       นางอรัญญา  ศิลารักษ                             นางสาวสุภาภรณ  สุวรรณบุรี        
หัวหนางานประชุมและชวยนักบรหิาร                หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ 

 

 

สารบัญ 
 

              หนา 

1. วัตถุประสงค          3 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 2 จาก 13 

 

 

2. ขอบเขต           3 

3. คําจํากัดความ          3-4 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ         5 

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)        6-7 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         10 

7. ระบบติดตามประเมินผล         12 

8. เอกสารอางอิง          12 

9. แบบฟอรมที่ใช          12 

10. ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา 13 

 

ภาคผนวก 

 ก. ตัวอยางแบบฟอรม 

 ข. กฎระเบียบ/คําสั่ง 

 ค. บันทึกที่เก่ียวของ 

 

  



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 3 จาก 13 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อใหงานประชุมและชวยนักบริหาร มีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณ
อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสราง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐาน
เปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบรกิารที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอก หรอืผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพื่อขอการรับบริการที่
ตรงกับความตองการ 
 1.3 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการ กระบวนการขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัยของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง  
 
2. ขอบเขต 
 ขั้นตอนการดําเนินงานนี้เปนการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
3. คําจํากัดความ 
“มหาวิทยาลัย”            หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

“หนวยงาน”                 หมายถึง  หนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดแก สํานักงาน 

อธิการบดี สํานักวิชา ศูนย สวนงานหรือหนวยงานอ่ืนที่เรียกชื่อ    

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 

“หนวยงานภายนอก”       หมายถึง  หนวยงานอ่ืนที่ไมใชหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และใหหมายถึงบุคคลหรือคณะ 

“ผูบริหาร”                            หมายถึง  ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารของหนวยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ

สถาบัน/ศูนย หรือ หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการพัฒนาข้ึนเพื่อใชสําหรับ

การรับ การสงหนังสือ และงานธุรการ ใชในการบริหารเอกสารใน

สวนของการรับ การสงหนังสือ 

 

“หนังสือ”   หมายถึง หนงัสือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดทํา และรวมถึงหนังสือท่ีมี 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 4 จาก 13 

 

 

ไปมาระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหนวยงานหรือ

บุคคลภายนอก 

“หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหจัดทําตามแบบที่มหาวิทยาลัย 

กําหนด 

“หนังสือรับ” หมายถึง  หนังสือที่ไดรับเขามาจากหนวยงานภายนอกใน ใหเจาหนาที่ของ 

 หนวยงานปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

“หนังสือสง”  หมายถึง หนังสือที่ไดสงออกไปภายนอกหนวยงานและหนวยงานภายนอกให 

ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้  

“การกลั่นกรอง”  หมายถึง การตรวจเสนอพิจารณารายละเอียดของเอกสารอยางรอบคอบถ่ีถวน 

ครบสมบูรณ พรอมนําเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 

“การนัดหมาย” หมายถึง  การลงกําหนดการนัดหมาย วันที่ เวลา สถานที่ ในการประชุมเมื่อมี 

 หนังสือเชิญประชุมหรือประสานทางโทรศพัท ทั้งจากหนวยงาน 

 ภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

“Standard  Operating   หมายถึง  เอกสารที่แนะวิธีการปฏิบัติงานตางๆที่ทําเปนประจําเพ่ือใหมี 

Procedure (SOP) การปฏิบัติอยางถูกตอง โดยจะตองระบุวิธีปฏิบัตงานใหเปน 

ขั้นตอน(Step-by-Step) โดยละเอียดซึ่งผูปฏิบัติงานนั้นๆ ไดผล

ออกมาอยางนาเชื่อถือและมีความสมํ่าเสมอ ไมวาจะเปนการ

ปฏิบัติงานโดยผูใด 

 

 

 หมายถึง  จุดเร่ิมตน/สิ้นสุด 

 

 

  หมายถึง   แสดงกิจกรรม หรือ ขั้นตอน 

 

 

 หมายถึง    การตัดสินใจ/การพิจารณา 

 

 

 

4. หนาท่ีความรับผดิชอบ 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
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- รับหนังสือเชิญประชุม/สัมมนา/กิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
- กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตองของหนังสือเชิญประชุม/สัมมนา/กิจกรรมตางๆ จากภายนอก  และลําดับ
ความสําคัญ และใหขอมูลเบื้องตนเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการ และนําเสนอผูบริหารกอนนําเสนอผูบริหาร
เพ่ือพิจารณาไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 
- ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยของผูบริหาร 
- ดําเนินการจัดเตรยีมคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบติงานนอกมหาวิทยาลัยของผูบริหาร 
- ดําเนินการจัดทํารายงานการเดนิทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยของผูบริหารเม่ือกลับจากการปฏิบัติงาน 
- ดําเนินการจัดเก็บเอกสารในรปูแบบ File PDF หรือ เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ลําดับ ผังการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่

เกี่ยวของ 

1  

ลงทะเบียนรับผานระบบ B-office 
 

บันทึกขอความ
ไดรับถูกตอง 

เจาหนาท่ี
บริหารทั่วไป 

0.5 นาที 1.บันทึกขอความ 
2.ระเบียบ มทส.
วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 
2553 
 

การรับ

เอกสาร

เอกสาร 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 6 จาก 13 

 

 

 
 

2 

 
- ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ

และเสนอความเห็นในเอกสาร 
 กรณีนัดหมายไวแลว 
 กรณีไมไดนัดหมายไวลวงหนา 
 

- บันทึกขอความ
ถูกตอง ทันเวลา
ตามกําหนด 
-ตรวจสอบ
ตารางนัดหมาย
ของผูบริหาร 
 

เจาหนาท่ี
บริหารทั่วไป 

2 นาที 1.บันทึกขอความ 
2.ระเบียบ มทส.
วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 
2553 
3.คําสั่ง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ท่ี 1594/2561 
เร่ือง มอบอํานาจ
ใหผูรักษาการ
แทนรอง
อธิการบดีปฏิบัติ
หนาท่ีแทน
อธิการบดี  

 

3 

 
- เสนอผูบริหารตามความเรงดวน

และความสําคัญ 
 

- บันทึกขอความ
ไดรับการ
จัดลําดับชั้น
ความเร็วตาม
ระเบียบสาร
บรรณฯ 
 

เจาหนาท่ี
บริหารทั่วไป 

1 นาที 1.บันทึกขอความ 
2.ระเบียบ มทส.
วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 
2553 
3.คําสั่ง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ท่ี 1594/2561 
เร่ือง มอบอํานาจ
ใหผูรักษาการ
แทนรอง
อธิการบดีปฏิบัติ
หนาท่ีแทน
อธิการบดี  
และ คําส่ังฯ ท่ี 
1848/2561  
 

กลั่นกรอง

ตรวจสอบความ

ถูกตอง 

นําเสนอ

ผูบริหาร

พิจารณา 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหสัเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 7 จาก 13 

 

 

4 

 
- ตรวจสอบคําส่ังการของผูบริหาร 

และบันทึกคําส่ังการของผูบริหารใน
ระบบ 
 กรณีตอบรับในการไป

ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 
 กรณีตอบปฏิเสธ 
 กรณีมอบหมายผูแทนในการ

ไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลยั 

- บันทึกขอความ
ไดรับการส่ังการ

ในระบบ B-
office ถูกตอง 
และภายใน
กําหนดเวลา 
- ลงตารางนัด
หมายผูบริหาร
ถูกตอง 
- จัดสงบันทึก
ขอความใหผูที่
ไดรับมอบหมาย
แทนถูกตอง 

 

เจาหนาท่ี
บริหารท่ัวไป 

1 นาที 1.บันทึกขอความ 
2. เอกสารอางอิง 
3. 
https://boffice.a
c.th/eplanning  
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- สงเอกสารไปยังผูเกี่ยวของ บันทึกขอความ

สงใหหนวยงาน
ถูกตองและทัน
ตามกําหนดเวลา 

เจาหนาท่ี
บริหารงาน
ท่ัวไป 

0.5 นาที บันทึกขอความท่ี
ถูกลงนามแลว 

6 

 
- จัดทําแบบฟอรมขออนุมัติเดินทาง

ไปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศเสนอผูบริหารลง
นาม 

- เสนอผูบริหารระดับสูงขึ้นไป
พิจารณาอนุมัติ 

- ตรวจเช็คงบประมาณสํานักงาน
อธิการบดี 

- ดําเนินการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางใหผูบริหาร 

- เมื่อกลับจากปฏิบัติงานเจาหนาท่ี
จัดทํารายงานการปฏิบัตงิานนอก
มหาวิทยาลัยภายในประเทศ 

- จัดเก็บสําเนาเอกสารการ
ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศในรูปแบบ PDF 
File และจัดเก็บในทะเบียบรับ

ระบบ B-Office 

-จดัทํา
แบบฟอรมตาง ๆ 
ไดถูกตองและ
ครบถวนภายใน
เวลาท่ีกําหนด 
-ดําเนินการเร่ือง 
คาใชจายในการ
เดินทางของ
ผูบริหารถูกตอง  
 

เจาหนาท่ี
บริหารงาน
ท่ัวไป 

5 นาที 1. บันทึก
ขอความ 
2. เอกสารอางอิง 
3.ประกาศ เร่ือง 
หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายใน
การเดินทางใน
ประเทศ พ.ศ. 
2556 และ พ.ศ. 
2556(ฉบับท่ี 2)  
4.ประกาศ เร่ือง 
การใชรถยนต
สวนตัวไป
ปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 
5. แบบฟอรมขอ
อนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 
6. แบบรายงาน
การเดินทางไป

บันทึกการส่ังการ

ของผูบริหาร 

ดาํเนินการขั้นตอน

การไปปฏิบัติงาน

นอกมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศ 

ของผูบริหาร 

ตอบรับ 

ลงทะเบียน

หนังสือรับ-

สงออก 

- ปฏิเสธ 

- มอบ 

ผูแทน 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 8 จาก 13 

 

 

ปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย 
7. แบบฟอรมขอ
อนุมัติใชรถยนต
เดินทางไป
ปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย 
(ยน-01) และ 
(ยน-02) 
7. 
https://boffice.a
c.th/eplanning 
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- จัดเก็บสําเนาเอกสารการ
ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศในรูปแบบ เอกสาร 

และ PDF File/ โดยจัดเก็บใน

ทะเบียบรับระบบ B-Office   
 

จัดเก็บเอกสารได
ครบถวน 

เจาหนาท่ี
บริหารงาน
ทั่วไป 

0.5 นาที 1.แบบฟอรมการ
ขออนุมัติเดินทาง
ไปปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย
พรอมบันทึก
ขอความท่ี
เก่ียวของ 
2.รายงานการ
เดินทางไป
ปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย 
3.สําเนาใบยืม-
คืนเงินทดรอง
จาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเก็บ

เอกสาร 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 9 จาก 13 

 

 

 
 
 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1.ลงทะเบียนรับ 

 

 

2.กล่ันกรองตรวจสอบความถูกตอง 

 

 

 

3.เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 

 

 

 

 

 

 

4.บันทึกการสั่งการของผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

5. ลงทะเบียนสงออก 

 

 

 

 

 

- รับหนังสือเชิญประชุม/สัมมนา/กิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายใน และ ภายนอก

มหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 

- ประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือโดยระบุ วัน/เดือน/ป เวลา 

- ลงทะเบียนรบัหนังสือเชิญผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 

 

- กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตองของหนังสือเชิญประชุม/สัมมนา/กิจกรรมตางๆ 

จากภายนอก  และลําดับความสําคัญ กอนนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาไปปฏิบัติงาน

นอกมหาวิทยาลัย 

- ใหขอมูลเบ้ืองตนเพื่อประกอบการพิจารณาส่ังการ และนําเสนอผูบรหิาร 

 กรณีนัดหมายไวแลว ระบุวา “ลงเวลานัดหมายเรียบรอยแลว” ใหผูบริหารทราบ 

 กรณีไมไดนัดหมายไวลวงหนา ตรวจสอบวัน เวลา วาผูบริหารติดภารกิจหรือไมมี

ภารกิจ เพื่อใหผูบริหารพิจารณาส่ังการ 

 

- ผูบริหารส่ังการ นํามาลงทะเบียนรับ กรณีตอบรับเขารวมประชุม/ปฏิเสธเขารวม  

ประชุมหรือกรณีมอบหมายใหผูแทนเขารวมประชุม 

- กรณีตอบปฏิเสธ แจงหนวยงานตนเร่ืองตอบขัดของ หรือติดภารกิจ 

- กรณีมอบหมายใหผูแทนเขารวมประชุมแทน 

- ลงตารางนัดหมายเวลาในกรณีที่ผูบริหารตอบรับ และ แจงหนวยงานเจาของเรื่อง 

ประสานรายละเอียด และ ยีนยันกําหนดการนัดหมายอีกคร้ังเม่ือถึงกําหนด 

 

- บันทกึขอมูลในทะเบียนรับกรณีตอบรับเพ่ือดําเนินการข้ันตอนการไปขออนุมติัไป

ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 

- บันทกึขอมูลในทะเบียนรับปฏิเสธผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและประสาน

หนวยงานเจาของเรื่องใหทราบ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 10 จาก 13 

 

 

 

 

 

6. ดําเนินการข้ันตอนการไปปฏิบัตงิานนอก

มหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบรหิาร 

   6.1 การขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงาน

นอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

6.2 การเบิกคาใชจายสําหรับการเดินทาง 

 

 

 

 

    

 

 

 6.3 การจัดทํารายงานการเดินทางไปปฏบัติ

งานนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

- บันทกึขอมูลในทะเบียนรับและสงออกกรณีมอบผูแทนผานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสพรอมจัดสงหนังสือเชิญประชมุออกไปยังหนวยงานท่ีมอบหมาย 

 

 

 

- บันทกึขอมูลในทะเบียนรับและสงออกกรณีมอบผูแทนผานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสพรอมจัดสงหนังสือเชิญประชุมออกไปยังหนวยงานท่ีมอบหมาย 

- จัดทําแบบฟอรมขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 

เสนอผูบริหารลงนาม พรอมเอกสารประกอบหนังสอืเชิญประชุม/สัมมนา  

- นําเสนอผูบริหารระดับสูงข้ึนไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

- ตรวจเช็คงบประมาณสํานักงานอธิการบดีพรอมรายละเอียด PBM 

- เตรียมการเดินทางของผูบริหาร 

- กรณีเดินทางโดยรถยนตมหาวิทยาลัย ประสานหนวยงานยานพาหนะ  

โทรภายใน เบอร 4861- 4862 เพื่อตรวจสอบและจองรถยนตมหาวิทยาลัย  

- จัดทําแบบฟอรมขออนุมัติใชรถยนตมหาวิทยาลัยไปปฏิบัตงิานนอก

มหาวิทยาลัย (ยน.01) และ แบบฟอรมขอใชรถยนตสวนกลาง (ยน.02) เสนอ

ผูบริหารลงนาม พรอมเอกสารแบบฟอรมขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงานนอก

มหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบรหิารและใบเช็คงบประมาณ สงให

หนวยงานยานพาหนะ 

- กรณีเดินทางโดยรถยนตสวนตัว อางอิงหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การใชรถยนตสวนตัวไปปฏบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2556 และ เอกสารคาํณวนระยะทางโดยกรมทางหลวง   

 

- กรณีคาใชจายในการเดินทาง วงเงินไมเกิน 20,000 บาท ดําเนินการเบิกแบบเงินสด

ยอย โดยกรอกแบบฟอรมใบยืมเงินสดยอยนําไปเบิกท่ีสวนการเงินและบัญชี และ 

มอบใหผูบริหารกอนการเดินทางซ่ึงจะระบุรายการคาใชจายตางๆใหผูบริหารทราบ

ทุกครั้ง 

- กรณีคาใชจายในการเดินทาง วงเงินเกิน 20,000 บาท ดําเนินการเบิกแบบเงินยืมทด

รองจาย โดยกรอกแบบฟอรมใบยืมเงินทดรองจาย จัดสงท่ีสวนการเงินและบัญชีเพ่ือ

ดําเนินการโอนเขาบัญชีผูบริหารหรอืเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

-  
- จัดทําแบบรายงานการเดินทางไปปฏบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศเม่ือ 

ผูบริหารกลับมาปฏิบัติงานใหถูกตองและครบถวนเสนอผูบริหารลงนาม 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 11 จาก 13 

 

 

 7. จัดเก็บเอกสาร 

 

- นําสงแบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัตงิานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศพรอม

เอกสารประกอบ เชน ใบเสร็จรับเงินคาที่พักและใบเสร็จคาอ่ืนๆ ใหกับสวนการเงินและ

บัญชี ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

- จัดเก็บสําเนาเอกสารการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 
- รูปแบบ PDF File/ โดยจัดเก็บในทะเบียบรับระบบ B-Office   
- รูปแบบเอกสาร 

7. ระบบติดตามประเมินผล 
 7.1  ติดตามการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยคณะทํางานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (Internal Auditor)  

 7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช โดยหนวยตรวจสอบภายใน 

   

 
8. เอกสารอางอิง 

1) ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553 
2) คูมือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (B-office) 
(https://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/index/index.php) 
3) คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มอบอํานาจใหผูรกัษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติ

หนาที่แทนอธิการบดี  
4)  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการเดินทางใน

ประเทศ พ.ศ. 2556 
5) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใชจายในการเดินทางใน

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
6) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง การใชรถยนตสวนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2556 
 
 

9. แบบฟอรมที่ใช 
1) แบบฟอรมการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 
2) แบบฟอรมการขออนุมัติใชรถยนตไปปฏิบัติงานอกมหาวิทยาลัย (ยน-01) 
3) แบบฟอรมการขอใชรถยนตสวนกลาง (ยน-02) 
4) แบบฟอรมการยืมเงินสดยอย 
5) แบบฟอรมการยืมเงินทดรองจาย 
6) แบบฟอรมการคืนเงินทดรองจาย 
7) แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 12 จาก 13 

 

 

 
 

 

10. ปญหา/ ความเสี่ยง /ขอควรระวังสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  
 

ที่ ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวัง

สําคัญที่พบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1.  ลงทะเบียนรบั เอกสารไมเก่ียวของกับฝาย ตรวจสอบอํานาจหนาที่ของ

ฝายที่ไดรับมอบหมายจาก

อธิการบดี 

ตรวจสอบขอมูลอางอิงเรื่อง

เดิม 

2. กลั่นกรองรูปแบบความถูกตอง -เอกสารแนบไมถูกตอง 

 

-เอกสารสงมากระชั้นชิด เรงดวน 

 

-เจาหนาที่หนวยงานเจาของเรื่องไมเขาใจ

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ประสานขอมูลเพ่ิมเติมจาก

หนวยงานเจาของเรื่อง 

พิจารณาชั้นเรงดวนเสนอ

ผูบริหาร 

อธิบายข้ันตอนการดําเนินงาน

และจัดทําขั้นตอนการทํางาน

ที่ผิดพลาดบอยๆ หรอืซํ้าๆ 

3. เสนอผูบริหารพิจารณา -ตารางนัดหมายซ้ําซอน 

 

 

พิจารณาเรื่องเรงดวน และ

จําเปน 

4. บันทึกส่ังการของผูบริหาร ระบบ B-office ไมเสถียรทาํใหการทํางาน

ลาชาและผิดพลาด 

 

 

ประสานหนวยงานที่

รับผิดชอบระบบ เพื่อทราบ

ปญหาและปรบัปรุงแกไข 

 

5. ลงทะเบียนสงออก 

 

 

-เอกสารสงมากระชั้นชิด เรงดวน 

-เอกสารเลยกําหนดระยะเวลา 

ประสานหนวยงานเจาของ

เรื่องทราบ 

6. ดําเนินการขออนุมัติเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศ 

เอกสารสงมากระช้ันชิด เรงดวน 

มีการเปล่ียนแปลงรายการเดินทางและ

คาใชจายหลังจากไดรับอนุมัตไิปแลว 

ดําเนินการโดยทันที 

รีบดําเนินการเมื่อทราบวามี

การเปลียนแปลงทันที หรือ 

ดําเนินการหลังกลับจาก

ปฏิบัติงานทันที 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : 
 การขออนุมัตไิปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศของผูบริหาร 

งานประชุมและชวยนักบริหาร รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_04 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 13 จาก 13 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
ก.    แบบฟอรมเกี่ยวของการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 
ข.    ระเบียบ คําสั่ง และประกาศที่เกี่ยวของ 
ค.    ตัวอยางบันทึกขอความและเอกสารที่เก่ียวของ 
 


