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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้งานส านักวิชามีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ  

1.2 เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่

ส าคัญของกระบวนการ   

1.3 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตาม

ขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส าหรับถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน

ใหม่ พัฒนาให้ท างานเป็นมืออาชีพ 

1.4 เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ

บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือ

ขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

2. ขอบเขต 
 เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขออนุมัติเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติที่จัดใน
ต่างประเทศ หรือเวียนต่างประเทศ รวมถึงเวียนมาจัดในประเทศไทย ต่างประเทศ และการเขียนรายงานการ
เดินทาง การยืมและคืนเงินทดรองจ่าย 
3. ค าจ ากัดความ 
 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การประชุมวิชาการระดับระดับนานาชาติที่จัดใน 

  ต่างประเทศ หรือจัดเวียนต่างประเทศ รวมถึงที่เวียนมา 
  จัดในประเทศไทย ด้วย หรือท่ีมีคณะกรรมการด้าน 
  วิชาการท่ีเป็นชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 ผลงานทางวิชาการ  หมายถึง  ข้อเขียนทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของผู้ที่จะเดินทางไป 
        เสนอผลงาน 
 ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ   หมายถึง  อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 คณบดี    หมายถึง  คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 หัวหน้าสาขาวิชา   หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาในส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 หัวหน้าสถานวิจัย  หมายถึง  หัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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 ผู้เดินทาง     หมายถึง  อาจารย์หรือหัวหน้าหน่วยงาน ของส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายถึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชาและสถานวิจัย ส านักวิชา
          สาธารณสุขศาสตร์  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล  
     รับผิดชอบ  พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปเสนอ 
       ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ 
       นานาชาติ 
 คณบดี    รับผิดชอบ พิจารณาลงนามในบันทึกข้อความขออนุมัติ 

เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ และพิจารณา 
ให้ความเห็นในแบบขออนุญาตไปต่างประเทศ  

หัวหน้าสาขาวิชา   รับผิดชอบ  ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะ
       ได้รับจากการเดินทางไปน าเสนอผลงานทาง 
       วิชาการ ในแบบรับรองการไปเสนอผลงานวิชาการ
       ในการประชุมระดับระดับนานาชาติ และลงนามใน
       บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปเสนอผลงาน
       ทางวิชาการ 

หัวหน้าสถานวิจัย  รับผิดชอบ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
       อนุมัติ 
 ผู้เดินทาง   รับผิดชอบ  ท าบันทึกขออนุมัติ เดินทาง เขียนรายงานการ
       เดินทาง ยืมและคืนเงินทดรองจ่าย 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รับผิดชอบ   ลงทะเบียนส่งเอกสาร ตรวจสอบบันทึกข้อความขอ
 สาขาวิชา     อนุมัติ น าเสนอหัวหน้าสาขาพิจารณาลงนาม ให้
       ความเห็นในบันทึกขออนุมัติและแบบรับรองการไป
       เสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รับผิดชอบ   บันทึกข้อความขออนุมัติ และน า เสนอหั วหน้ า
 สถานวิจัย     สถานวิจัยให้ความเห็นและลงนามในแบบรับรอง
       การไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับ
       นานาชาติ 
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ล าดับ ผังการปฏบิัติงาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้เดินจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ ได้แก่  

-  แบบให้ค ารับรองการไปเสนอ
ผลงานที่ลงนามโดยผู้เดินทาง 

-  แบบรับรองการไปน าเสนอ
ผลงาน และผลงานที่จะไป
น าเสนอ 

-  เอกสารที่เห็นวา่เป็นการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

-  หนังสือเชิญหรือหลักฐานการ
ตอบรับจากผูจ้ัดประชุม พิมพ์
บันทึกข้อความขออนุมัต ิ
พร้อมแนบหนังสือตอบรับจาก
หน่วยงานทีจ่ัด 

2. ผู้เดินทางค านวณค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ได้แก ่

ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเล้ียง  
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ  

3. ผู้เดินทางจัดท าบันทึกข้อความ
ขออนุมัติเดินทาง 

- ข้อความใน

บันทึกข้อความมี
รายละเอียดการ
เสนอให้พิจารณา
ชัดเจนและ
ถูกต้อง 

- เอกสาร

ประกอบบันทกึ
ข้อความมีความ
ครบถ้วนและ
ถูกต้องตาม
ประกาศ 

 

- ผู้เดินทาง  

- เจ้าหนา้ที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

30 นาที 
- ระเบียบ 
มหาวิทยาลัย วา่
ด้วย หลักเกณฑ์
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ไปประชุมสัมมนา
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศขอ
คณาจารย์และ
หัวหน้าหน่วยงาน 
-ประกาศ 
มหาวิทยาลัยฯ 
เร่ือง เกณฑ์
คุณภาพการ
ประชุมวิชาการ
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนการ
เดินทางไปเสนอ
ผลงานวิชาการ
ของคณาจารย์ 
และหัวหน้า
หน่วยงาน พ.ศ. 
2561 
- ประกาศ 
มหาวิทยาลัยฯ 
เร่ือง หลักเกณฑ์
และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ต่างประเทศ พ.ศ. 
2548 และฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2553  
-ประกาศ มทส 
เร่ือง หลักเกณฑ์
และอัตรา

ท าบันทึก
ข้อความขอ

อนุมัติเดินทาง 

ก 
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ล าดับ ผังการปฏบิัติงาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางใน
ประเทศ พ.ศ. 
2556  
-ประกาศ มทส 
เร่ือง หลักเกณฑ์
และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางใน
ประเทศ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2556,   
-ประกาศ มทส 
เร่ือง การใช้
รถยนต์ส่วนตัวไป
ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 
-ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดท าประกันภัย 
กรณีพนักงานไป
ปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 
2557 

2  หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณา
ความเห็นในแบบรับรองการไป
น าเสนอผลงาน 

 

แบบรับรองการ
ไปน าเสนอ
ผลงาน และ
บันทึกข้อความ
ได้รับการ
พิจารณาและลง
นาม 

-หัวหนา้
สาขาวิชา 

-เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
สาขาวิชา 

1วัน บันทึกข้อความ
การขออนุมัติ
พร้อมเอกสาร
แนบ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
ให้ความเห็น 

ก 

ข 
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ล าดับ ผังการปฏบิัติงาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

3  

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สถานวิจยัตรวจสอบ
เอกสารและรายละเอียดในเอกสาร 
ตามระเบียบ และประกาศ 
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง กอ่นเสนอ
หัวหน้าสถานวจิัยพิจารณา หากไม่
ถูกต้องให้แจ้งผู้เดินทางด าเนินการ
แก้ไข 

 

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
ระเบียบ และ
ประกาศที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการใน
การประชุม
วิชาการ 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไปสถาน
วิจัย 

3 ชม. บันทึกข้อความ
การขออนุมัติ
พร้อมเอกสาร
แนบ 

4  หัวหน้าสถานวจิัยให้ความเห็นใน
แบบรับรองการไปน าเสนอผลงาน 

แบบรับรองการ
ไปน าเสนอ
ผลงาน ได้รับ
การพิจารณา
และลงนาม 

-หัวหนา้สถาน
วิจัย 

 

1วัน บันทึกข้อความ
การขออนุมัติ
พร้อมเอกสาร
แนบ 

5  เสนอคณบดีลงนาม เอกสารที่เสนอ
ได้รับการลงนาม 

-หัวหนา้สถาน
วิจัย 

1 วัน บันทึกข้อความ
การขออนุมัติ
พร้อมเอกสาร
แนบ 

6  ออกเลขหนังสือในระบบ  
B-office 

เอกสารได้รับการ
บันทึกในระบบ 

- เจ้าหน้าที่

บริหารงาน
ทั่วไป
สาขาวิชา 

3 นาท ี บันทึกข้อความ
ขออนุมัติพร้อม
เอกสารแนบ 

7   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒา
ความเป็นสากลพจิารณาอนุมัต ิ 

เอกสารได้รับการ
พิจารณา และลง
นาม 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนา
ความเป็น
สากล 

1 วัน บันทึกข้อความ
การขออนุมัติ
พร้อมเอกสาร
แนบ อนุมัติ 

ไม
่อน

ุมัติ
 

ลง
นา

ม 

ออกเลขหนังสือ 

หัวหน้าสถานวิจัย 
ให้ความเห็น 

คณบดี 
พิจารณา 

 

ไม
่ลง

นา
ม 

ก 

รอง
อธิการบดี
พิจารณา 

 

ค 

ถูก
ต้อ

ง 

ไม
่ถูก

ต้อ
ง 

ข 

ก 

 
จ.สถานวิจยั
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ก  
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เกี่ยวข้อง 

8  

ผู้เดินทางด าเนินการดังนี้ 

1. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย ยื่น
ส่วนการเงินและบัญช ี

2. ขออนุญาตไปต่างประเทศ ยื่น
เอกสารที่ส่วนทรัพยากรบุคคล 

 

ส่งเอกสารการ
ขออนุมัติยืมเงิน
ที่ส่วนการเงิน
และบัญช ี

 และส่งแบบขอ
อนุญาตไป
ต่างประเทศที่
ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

 

 

ผู้เดินทาง 
เจ้าหน้าที่
สถานวิจยั 

1 วัน -บันทึกข้อความ
การขออนุมัติ
พร้อมเอกสาร
แนบ 
-ใบยืมเงินทดรอง
จ่าย 
-แบบขออนุมัติไป
ต่างประเทศ 

9  
 

1. ส่วนการเงินและบัญชี เสนอขอ
อนุมัติเบิกจ่าย และโอนเงินเข้า
บัญชีให้แก่ผู้เดินทาง 

2. ส่วนทรัพยากรบุคคลเสนอ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายพิจารณาอนุญาต 
และแจ้งผลการพจิารณาแก่ผู้ที่
ขอเดินทาง 

 

ผู้เดินทางได้รับ
เงินก่อนการ
เดินทาง  

เอกสารที่เสนอ
ได้รับการ
พิจารณากอ่น
การเดินทาง 

 

เจ้าหน้าที่ส่วน
การเงินและ
บัญชี  

เจ้าหน้าที่ส่วน
ทรัพยากร
บุคคล 

7 วัน 

 

1 วัน 

-แบบขออนุมัติไป
ต่างประเทศ 

10  

 

ผู้เดินทางประชุมวิชาการ/เสนอ
ผลงานวิชาการ และเก็บหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินในระหว่างการ
เดินทาง 
 
 

ผู้เดินทางเสนอ
ผลงานวิชาการ 

ผู้เดินทาง ตาม
ก าหนดการ
ประชุม
วิชาการ 

ผลงานที่น าเสนอ 

11  

 

 

 

เดินทางประชุมวิชาการและหรือ
เสนอผลงาน 

1. ผู้เดินทางเขียนใบรายงานการ
เดินทาง 

2. กรอกใบสรุปค่าใช้จ่าย และใบ
คืนเงินทดรองจ่าย พร้อมใบเสร็จ 

รายงานการ
เดินทางและ
เคลียร์เงินภายใน 
15 วัน นับจาก
วันเดินทางถึง
มทส 
 

ผู้เดินทาง 

 

1 วัน -ใบคืนเงินทดรอง
จ่าย  

-แบบรายงานการ
เดินทาง 

ขออนุญาตไป
ต่างประเทศ 

ส่วนการเงนิ
และบัญชี 
ขออนุมัติ
เบิกจ่าย 

ส่วนทรัพยากร
บุคคลเสนอ
อธิการบดี
พิจารณา
อนุญาต 

ผู้เดินทางเขียนใบ
รายงานการเดินทาง 
และสรุปค่าใช้จ่าย 

ขออนุมัติยืมเงิน 

ผู้เดินทางไปประชุม
วิชาการและหรือเสนอ
ผลงาน 

ค 

ง 
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ล าดับ ผังการปฏบิัติงาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 
 

 
- SUT-FM 
002_04_04_00 
ตรวจจ่าย04.1  

-ใบเสร็จรับเงิน 

12  
น าส่งเอกสารที่ด าเนินการแลว้ในข้อ 

11 ส่งส่วนการเงินและบัญชี

ตรวจสอบค่าใชจ่าย และคืนที่เหลือ 
(ถ้ามี) 

เอกสารการคืน
เงินถูกต้อง 

ผู้เดินทาง 1วัน -ใบคืนเงินทดรอง
จ่าย  

-แบบรายงานการ
เดินทาง 

-ใบเสร็จรับเงิน 

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1) ท าบนัทึกข้อความขออนุมัติ
เดินทาง 

 

1. ผู้เดินจัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติตามประกาศ มทส เรื่อง 
เกณฑ์คุณภาพการประชุมวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไป
เสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2561 ได้แก่  

-  แบบให้ค ารับรองการไปเสนอผลงานที่ลงนามโดยผู้เดินทาง  กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนแนบผลงานที่จะน าเสนอประกอบการพิจารณา ได้แก ่

 1. ฉบับเต็ม (Full paper) หรือ 
 2. ฉบับย่อ (Abstract) พร้อม (ร่าง) ต้นฉบับบทความส าหรับสง่ 

พิจารณาตีพิมพ์ (Manuscript) หรือ 
 3. ส าเนา Poster ที่จะน าไปเสนอขนาด A3 หรือ 
 4. ส าเนาภาพนิ่ง (PowerPoint Presentation) ผลงานที่จะไปน าเสนอ 
    แล้วลงนาม ตัวอย่างปรากฏดังภาคผนวก 
-  แบบรับรองการไปน าเสนอผลงาน (ตัวอย่างปรากฏดังภาคผนวก) และ

ผลงานที่จะไปน าเสนอ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยแนบแบบให้
ค ารับรองการไปน าเสนอผลงานที่ผู้เดินทางลงนาม 

-  หนังสือเชิญหรือหลักฐานการตอบรับจากผู้จัดประชุม พิมพ์บันทึก
ข้อความขออนุมัติ พร้อมแนบหนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่จัด 

น าส่งรายงานการเดินทาง
พร้อมคืนเงินทดรองจ่าย 

ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

-  เอกสารที่เห็นว่าเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  เช่น หนังสือ
เชิญประชุม หรือแบบตอบรับอย่างเป็นทางการจากผู้จัดประชุมเป็นลาย
ลักษณ์ อักษรโดยระบุชื่ อผลงานที่ น า เสนอ  ก าหนดการ และ
ค่าลงทะเบียน 

2. ผู้ เดินทางค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามประกาศ มทส เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ,  
ประกาศ มทส เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553, ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางในประเทศ พ.ศ. 2556 , ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 , ประกาศ มทส 
เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และ 
ประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายการจัดท า
ประกันภัย กรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พ.ศ.2557 

  ตัวอย่างการค านวณ เช่น 

3. ผู้เดินทางจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางเรียนรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รายละเอียดที่ระบุในบนัทึกข้อความ
ประกอบด้วย 

1) ชื่อประชุมวชิาการ วันที่ เดือน พ.ศ. 
2) เสนอผลงานวชิาการแบบ oral หรือ poster 
3) รายละเอียดค่าใช้จา่ย 

 (ตัวอย่างบนัทึกข้อความดังปรากฏในภาคผนวก) 

2) หัวหน้าสาขาวิชาให้ความเห็น 
 

น าแบบรับรองการไปน าเสนอผลงาน พร้อมด้วยแบบให้ค ารับรองการไป
เสนอผลงานทีล่งนามโดยผู้เดินทาง และบันทึกข้อความ เสนอหัวหน้า
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

สาขาวชิาทีผู่้ขอเดินทางสังกัด หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาให้ความเห็น ซึ่ง
หัวหน้าสาขาวิชาจะลงนามในแบบรับรองการไปน าเสนอผลงาน และ
บันทึกข้อความ 

3) เจ้าหน้าที่สถานวิจยัตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่สถานวิจัยตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ มทส ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้ง
ในและต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2553 และ
ประกาศ มทส เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการประชุมวิชาการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิชาการทางคณาจารย์และ
หัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ถ้าไม่ครบถ้วนถูกต้องแจ้งให้ผู้เดินทางแก้ไข
ก่อนน าเสนอหัวหน้าสถานวิจัยให้ความเห็น  

 

4) หัวหน้าสถานวิจัยให้ความเห็น น าแบบรับรองการไปน าเสนอผลงาน พร้อมด้วยแบบให้ค ารับรองการไป
เสนอผลงานที่ลงนามโดยผู้ เดินทาง และบันทึกข้อความ ที่ หัวหน้า
สาขาวิชาให้ความเห็นและลงนามแล้ว เสนอหัวหน้าสถานวิจัยเพื่อให้
ความเห็น ซึ่งหัวหน้าสถานวิจัยจะลงนามในแบบรับรองการไปน าเสนอ
ผลงาน  

5) เสนอคณบด ี น าแบบรับรองการไปน าเสนอผลงาน พร้อมด้วยแบบให้ค ารับรองการไป
เสนอผลงานที่ลงนามโดยผู้ เดินทาง และบันทึกข้อความ ที่ หัวหน้า
สาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัยให้ความเห็นและลงนามแล้ว เสนอคณบดี
เพื่อพิจารณาลงนาม 
 

6) ออกเลขหนังสือ เจา้หน้าที่สาขาวชิาออกเลขหนังสือในระบบ B-office ธุรการส านักวิชา 
น าสง่หนังสือไปที่ยงัฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 

7) รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและ
พัฒนาความเปน็สากลพิจารณา 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและพัฒนาความเปน็สากลพิจารณาอนุมัติ และ
ลงนาม 

8) ขออนุมัติยืมเงิน และขออนุญาต
ไปตา่งประเทศ 

เมื่อเร่ืองได้รับการอนุมัติให้ผู้ขอเดินทางด าเนินการดังนี ้
1. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย โดยให้ผู้เดินทางเขียนใบยืมเงนิทดรองจ่าย   

กรอกอะไรให้ครบถ้วน ได้แก่ ชือ่ รหัสพนักงาน เลขที่บญัชีธนาคาร 
ประมาณ 1 สปัดาห์สว่นการเงินและบัญชีจะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หน่วยงาน ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัสเอกสาร : SOP-IPH-1-12 แก้ไขครั้งที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช้ : 23 มีนาคม 2564 หน้าที่ : 12 จาก 18 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      

2. ขออนุญาตไปตา่งประเทศ โดยให้ผู้เดินทางเขียนใบขออนุญาตไป
ต่างประเทศ ส่งเอกสารที่ส่วนทรัพยากรบุคคล 

9) ส่วนการเงินและบญัชีขออนุมัติ
เบิกจ่าย และ ส่วนทรัพยากร
บุคคลเสนออธิการบดีพิจารณา 

 

1. ส่วนการเงินและบญัชี เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายจากผู้มีอ านาจอนมุัติ เมื่อ
ผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว ส่วนการเงินและบัญชจีะโอนเงนิเข้าบัญชใีห้แก่ผู้
เดินทาง 

2. ส่วนทรัพยากรบุคคลเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ที่ขอเดินทาง 

10) ผู้เดินทางไปประชุมวิชาการและ
หรือเสนอผลงาน 

ผู้เดินทางไปประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน และรวบรวมใบส าคัญรับเงินให้
ถูกต้องตามประกาศ มทส เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปตา่งประเทศ พ.ศ. 2558,  ประกาศ มทส เร่ือง หลักเกณฑ์และ



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช้ : 23 มีนาคม 2564 หน้าที่ : 13 จาก 18 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553, 
ประกาศ มทส เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ยในการเดินทางใน
ประเทศ พ.ศ. 2556, ประกาศ มทส เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางในประเทศ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2556, ประกาศ มทส เร่ือง การใช้
รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 และ ประกาศ 
มทส. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จา่ยการจัดท าประกันภัย 
กรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในตา่งประเทศ พ.ศ.2557 

11) ผู้เดินทางเขียนใบรายงานการ
เดินทาง และสรุปคา่ใช้จา่ย 

เดินทางประชุมวชิาการและหรือเสนอผลงาน 
1. ผู้เดินทางเขียนใบรายงานการเดินทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.กรอกใบสรุปค่าใช้จ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย พร้อมใบเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หน่วยงาน ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัสเอกสาร : SOP-IPH-1-12 แก้ไขครั้งที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช้ : 23 มีนาคม 2564 หน้าที่ : 15 จาก 18 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) น าสง่รายงานการเดินทางพร้อม
คืนเงินทดรองจ่าย 

ผู้เดินทางเขียนน ารายงานการเดินทางและสรุปค่าใชจ้่าย ทีด่ าเนินการแล้ว
ในข้อ 11 พร้อมคืนเงิน (ถ้ามี) สง่งานตรวจจ่าย ส่วนการเงินและบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบค่าใช้จา่ย 
 

 
7. ระบบตดิตามประเมินผล 
 7.1  ติดตามการด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  โดย
คณะท างานตรวจสอบภายในประจ าหนว่ยงาน (Internal Auditor)  
 7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการน าคู่มือการปฏิบัตงิานไปใช้ โดยหนว่ยตรวจสอบภายใน 
 7.3 หน่วยงานก าหนดขึน้เองตามบริบท เชน่ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน    
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หน่วยงาน ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัสเอกสาร : SOP-IPH-1-12 แก้ไขครั้งที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช้ : 23 มีนาคม 2564 หน้าที่ : 16 จาก 18 

 

 

8. เอกสารอ้างอิง 
 1. ประกาศ มทส เร่ือง เกณฑ์คุณภาพการะประชุมวชิาการเพื่อขอรับการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยในการไปเสนอ
ผลงานวชิาการ 
 2. ระเบียบ มทส วา่ด้วย หลักเกณฑ์การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2553 
 3. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2548 
 4. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
 5. ประกาศ มทส เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราคา่ใช้จา่ยการจัดท าประกันภัยกรณีพนักงานไปปฏบิัติงาน
ในต่างประเทศ พ.ศ.2557 
 6. ประกาศ มทส เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ พ.ศ. 2556 
 7. ประกาศ มทส เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
 8. ประกาศ มทส เร่ือง การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏบิัติงานของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 
 
9. แบบฟอร์มที่ใช้ 

1) แบบรับรองการไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ  
2)  แบบให้ค ารับรองงานประชุมวิชาการ (ส านักวิชา) 
3)  แบบรายงานการเดินทาง 
4) แบบรายละเอียดเบิกค่าใช้จ่ายต่างประเทศ 
5)  ใบยืมเงินทดรองจ่าย 
6)  ใบคืนเงินทดรองจ่าย 
7)  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ 

 
10. ปัญหา/ ความเสี่ยง /ข้อควรระวังส าคัญที่พบในการปฏบิัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 

ที่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควรระวังส าคัญที่
พบในการปฏิบัตงิาน  

วิธีการแก้ไขปัญหา/  
ลดความเสี่ยง 

1.  ผู้เดินทางท าบันทึกขออนุมัติ เอกสารแนบไม่ครบ แจ้งให้ผู้เดินทางจัดท า
รายละเอียดให้ครบถ้วน 
(ตรวจสอบตามระเบียบและ
ประกาศที่เก่ียวข้องก่อน
เสนอผู้บังคบับัญชาลงนาม) 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หน่วยงาน ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัสเอกสาร : SOP-IPH-1-12 แก้ไขครั้งที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช้ : 23 มีนาคม 2564 หน้าที่ : 17 จาก 18 

 

 

2. เสนอหัวหน้าสาขา หัวหน้าสถาน
วิจัย คณบด ี

ผู้เดินทางเสนอเร่ืองในเวลากระชั้นชดิ  แจ้งผู้เดินทางควรเสนอเร่ือง
ก่อนการเดินทางประมาณ 
อย่างน้อย 1 เดือน 

3 ฝ่ายวชิาการตรวจสอบเอกสาร เอกสารไม่ตรงตามระเบียบและกฎเกณฑ์ 
หรือเอกสารไม่ครบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานให้ครบก่อนเสนอผ 

4 เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เอกสารล่าช้า ไม่ทนัตามก าหนดเวลา  ประสานกับส านักงาน
อธิการบดี 

5 ส่งเร่ืองคืนผู้เดินทาง ท าบนัทึกขออนุมัติล่าช้า ท าให้ไม่สามารถ
ยืมเงินทดรองจ่ายได้ทนัก่อนการเดินทาง  

ให้ผู้เดินทางท าเร่ืองอนุมัติ
ก่อนการเดินทางลว่งหน้า 
เผื่อเวลาการตรวจสอบ
เอกสาร และการอนุมัติ 

6 รายงานการเดินทาง ผู้เดินทางไม่รายงานการเดินทางตาม
ก าหนดเวลา 

แนะน าให้ผู้เดินทาง
ปฏิบัติการกฎระเบียบ หลงั
กลับจากตา่งประเทศ 15 
วัน (นบัรวมวันหยุด) 

 
ภาคผนวก 

1. ประกาศ มทส เร่ือง เกณฑ์คุณภาพการะประชุมวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอ
ผลงานวิชาการ 

2. ระเบียบ มทส ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2553 

3. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2548 
4. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
5. แบบรับรองการไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ 
6. ประกาศ มทส เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายการจัดท าประกันภัยกรณีพนักงานไป

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ พ.ศ.2557 
7. ประกาศ มทส เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ พ.ศ. 2556 
8. ประกาศ มทส เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
9. ประกาศ มทส เร่ือง การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
10. แบบให้ค ารับรองงานประชุมวิชาการ (ส านักวิชา) 
11.  แบบขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 
12.  แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หน่วยงาน ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัสเอกสาร : SOP-IPH-1-12 แก้ไขครั้งที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช้ : 23 มีนาคม 2564 หน้าที่ : 18 จาก 18 

 

 

13. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ 
14. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
15. ใบยืมเงินทดรองจ่าย 
16.  ใบคืนเงินทดรองจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 






































































































