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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสาคัญ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็ นองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ปฏิบตั ิงานขับเคลื่อน
งานในด้านที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ได้รับการรับรองให้เป็ นเครื อข่ายทางวัฒนธรรม จาก
การส่ งเสริ มทางด้านวัฒนธรรม ภายใต้พระราชบัญญัติวฒั นธรรมแห่ งชาติ พุทธศักราช 2553
ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม
ตามที่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามโครงการสหกิจศึกษาที่ สถาบันยุวทัศน์แห่ งประเทศไทย
ได้รับมอบหมายในตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่การเงิ น หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการจัดทา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิ นทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ที่ชื่อว่า TYI Cloud ซึ่ งเป็ นระบบที่
ทางสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยจัดทาขึ้นเพื่อช่วยในการจัดทาเอกสารเงินและเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางการเงิน ให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับมอบหายให้ทาการกรอก
ข้อมูลของเอกสารต่าง ๆ เข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินสาหรับการปิ ด
งบประมาณ เพื่อรอนาส่งเอกสารทั้งหมดให้กบั ผูต้ รวจสอบบัญชีทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนที่จะนาเอกสารผลการทางานและค่าใช่จ่ายทั้งหมด ส่ งมอบให้กบั ทางต้นสังกัดรับทราบ
ในช่วงแรกของการปฏิบตั ิงาน สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างล่าช้า เนื่ องจากขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทางาน ระบบการเงินแบบออนไลน์ และแบบฟอร์มทางการเงิน ทาให้
การปฏิบตั ิงานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด ทาให้ตอ้ งสอบถามพนักงานที่ปรึ กษาอยู่บ่อยครั้ง เพื่อ
เป็ นการศึ ก ษา ทาความเข้า ใจในระบบการเงิ น และทาการจดบันทึ ก จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น
ผูจ้ ดั ทาจึงสนใจทารายงาน “ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันยุวทัศน์ แห่ งประเทศ
ไทย” เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่สนใจ และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานสหกิจของนักศึกษา
รุ่ นต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนในการทางาน และระบบการเงินของสถาบันยุวทัศน์
แห่งประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาแบบฟอร์มการเงิน และเอกสารการเงินของสถาบันยุวทัศน์
แห่งประเทศไทย
1.2.3 เพื่อจัดทาคู่มือการทางานผ่านระบบการเงินออนไลน์ที่ชื่อ TYI Cloud
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 โครงการนี้ รวบรวมขั้นตอนในการทางาน และระบบการเงิ นที่ ใช้ในการทางานของ
ของสถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย
1.3.2 โครงการนี้ เก็บรวบรวมแบบฟอร์ มการเงินทั้งหมดที่ใช้ในการทางานของของสถาบัน
ยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย
1.3.3 โครงการนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ระบบการเงินแบบออนไลน์ที่ชื่อ TYI Cloud
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทาให้ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานด้านการเงินว่าขั้นตอนอย่างไรในการทางาน
เพื่อความถูกต้องในการปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันการผิดพลาดในการ
ทางาน
1.4.2 ทาให้ทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาเอกสารการเงิน
1.4.3 ทาให้ทราบถึงวิธีการใช้ระบบการเงินออนไลน์ที่ชื่อ TYI Cloud
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการ พ.ศ. 2562
ผูอ้ อกหนังสื อ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอโครงการให้มี
รายละเอียดของงบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรจากกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ชดั เจนและ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 36 (2) และมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ พ.ศ. 2554 ประกอบกับข้อ 20 วรรคสองของข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ข ภาพว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารจัด สรรเงิ น เพื่ อ การด าเนิ น งานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในการประชุ ม ครั้ งที่ 10/2562 เมื่ อ วัน ที่ 23
พฤศจิกายน 2562 จึงวางระเบียบ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า“ ระเบียบกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการ พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้น ไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ โครงการ” หมายความว่าโครงการชุดโครงการหรื อแผนงานตามข้อบังคับกองทุนสนับสนุ นการ
สร้างเสริ มสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการดาเนินงานสร้างเสริ มสุขภาพ
“ โครงการย่อย” หมายความว่าโครงการลาดับรองเพื่อดาเนินงานสร้างเสริ มสุขภาพภายใต้โครงการ
ซึ่งบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรื อนิติบุคคลพัฒนาและจัดทาสัญญารับเงินสนับสนุนจากภาคี
“ ภาคี” หมายความว่าภาคีสร้าง เสริ มสุขภาพที่เป็ นบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรื อนิติบุคคลที่มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาและจัดทาข้อเสนอโครงการ
“ กองทุน” หมายความว่ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ
“ ผูจ้ ดั การ” หมายความว่าผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ
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“ ประธานกรรมการ” หมายความ ว่าประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ
ข้อ 4 การจัดทาข้อเสนอโครงการของภาคีเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน ให้ภาคีกาหนด
ค่าใช้จ่ายของโครงการโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 ค่าดาเนินโครงการ หมายถึง เงินที่ขอรับการจัดสรรเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและกิจการของกองทุนตามมาตรา 5 และมาตรา 9
ได้แก่
(1) ค่าตอบแทนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม การฝึ กอบรม การสัมมนา การจัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั และการปฏิบตั ิงานต่างๆ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) ค่าจ้างเหมา ค่าเช่า หรื อค่าจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทากิจกรรม
สร้างเสริ มสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(3) เงินที่สนับสนุนให้แก่โครงการย่อยภายใต้วตั ถุประสงค์ของโครงการ
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสร้างเสริ มสุขภาพตามที่ผจู ้ ดั การ
เห็นสมควร
4.2 ค่าบริ หารโครงการ หมายถึง เงินที่ขอรับการจัดสรรเพื่อเป็ นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หารจัดการโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
(1) ค่าตอบแทนบุคลากรของโครงการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล
ที่ปฏิบตั ิงานให้แก่โครงการ ได้แก่ ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นักวิจยั ผูช้ ่วยนักวิจยั นักวิชาการ ผูป้ ระสานงาน
และ ผูป้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่ งอื่นๆ ที่มีหน้าที่ความรับผิด ชอบที่ชัดเจนภายใต้วตั ถุประสงค์ของโครงการ
แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่เข้ามาปฏิบตั ิงานในโครงการเป็ นครั้งคราว หรื อรับทางานเป็ นรายวัน หรื อผูร้ ับจ้าง
(2) ค่าบริ หารจัดการสานักงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารจัดการสานักงาน
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสร้างเสริ มสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย ค่าเช่า
สถานที่ทาการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน รวมถึงค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่มูลค่าต่ากว่า 5,000 บาท
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นอื่น ๆ ของสานักงาน และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมสถาบัน
(Overhead) ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายโดยทัว่ ไปของการประกอบกิจการหรื อการบริ หารจัดการโครงการที่ไม่อาจคิดเป็ น
ค่าใช้จ่ายของโครงการใดโครงการหนึ่งโดยตรงได้ และค่าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ
(3) ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ อหรื อจ้างทาหรื อแลกเปลี่ยนสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร
และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุด (รวมค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกันด้วย
แล้ว) ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการโครงการตามที่ผจู ้ ดั การเห็นสมควร
ข้อ 5 ค่าดาเนินโครงการตามข้อ 4.1 ให้กาหนดค่าใช้จ่ายตามความจาเป็ นและเหมาะสม เว้นแต่
ค่าตอบแทนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
การฝึ กอบรม การสัมมนา การจัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั และการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามข้อ 4.1 (1) ให้กาหนดรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทได้ ดังต่อไปนี้
5.1 ค่ า ตอบแทนบุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค ลากรของโครงการ ได้แ ก่ ค่ า ตอบแทนในการประชุ ม
ค่าตอบแทนการกลัน่ กรองโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนบุคคลอื่นที่มาช่วยงานเป็ นครั้ง
คราว
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะเดินทาง
5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การฝึ กอบรม การสัมมนา การจัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั และ
การปฏิ บ ัติ ง านต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ องดื่ ม ค่ า เช่ า สถานที่ ค่ า เช่ า อุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุงานครัว และค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจ่ายเงินแต่ละรายการตามข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และข้อ 5.3 ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายระเบียบนี้
ในกรณีจาเป็ นต้องกาหนดค่าใช้จ่ายรายการอื่นหรื อกาหนดค่าใช้จ่ายให้แตกต่างจากหลักเกณฑ์
หรื ออัตราตามบัญชี แนบท้ายระเบียบนี้ เพื่อให้การดาเนิ นโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้ผูจ้ ดั การมี
อานาจพิจารณาอนุมตั ิได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ข้อ 6 ค่าบริ หารโครงการตามข้อ 4.2 ให้กาหนดค่าใช้จ่ายตามความจาเป็ นและเหมาะสม เว้นแต่
ค่าตอบแทนบุคลากรของโครงการตามข้อ 4.2 (3) และค่าธรรมเนียมสถาบันตามข้อ 4.2 (2) ให้กาหนด
ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้
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6.1 ค่าตอบแทนบุคลากรของโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประเภทเงินเดือนหรื อค่าจ้างที่จ่ายให้แก่
บุ ค คลที่ ป ฏิ บ ัติง านให้แก่ โครงการ และให้ก าหนดตามหลัก เกณฑ์และอัต ราที่ ก าหนดในบัญ ชี
หมายเลข 2 แนบท้ายระเบียบนี้
6.2 ค่าธรรมเนียมสถาบัน ให้กาหนดตามความจาเป็ นและเหมาะสมตามอัตรา ดังนี้
ประเภทโครงการ
(1) โครงการประเภทพัฒนาและปฏิบตั ิ ก าร หรื อ
โครงการประเภทศึกษาวิจยั ที่มีโครงการย่อย แต่ไม่
มีค่าธรรมเนียมสถาบันในระดับโครงการย่อย
(2 ) โครงการประเภทพัฒ นาและปฏิ บ ัติ ก าร หรื อ
โครงการประเภทศึกษาวิจยั ที่มีโครงการย่อย และมี
ค่าธรรมเนียมสถาบันในระดับโครงการย่อย
(3 ) โครงการประเภทพั ฒ นาและปฏิ บ ั ติ ก ารที่
ดาเนินการเองโดยที่ไม่มีโครงการย่อย
(3) โครงการประเภทศึกษาวิจยั ที่ดาเนิ นการเองโดย
ที่ไม่มีโครงการย่อย

อัตรา
ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าดาเนินโครงการ

ให้พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมสถาบันตาม
(1) ให้ อ ยู่ ใ นอั ต ราที่ เ หมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง
ค่าธรรมเนียมสถาบันที่จ่ายให้แก่โครงการย่อย
ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าดาเนินโครงการ
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ของค่ า ด าเนิ น โครงการและ
ค่าตอบแทนบุคลากรของโครงการ

ตารางที่ 1 : อัตราค่าธรรมเนียมสถาบัน

ข้อ 7 กาหนดคาธรรมเนียมสถาบันตามข้อ 6.2 ให้ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการกาหนดค่าบริ หาจัดการสานักงานตามข้อ 4. 2 (2) ไว้แล้ว ให้พิจารณาปรับลด
ค่าธรรมเนียมสตบันให้อยูใ่ นอัตราที่เหมาะสม
(2) ในกรณีที่มีหตุผลหรื อควมาจาเป็ นที่ทาให้ภาคีไม่สามารถบริ หารจัดการและดาเนินโครงการ
ภายใต้อตั ราคาธรรมนียมตามข้อ 6.2 ได้ ให้ผจู ้ ตั การพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินค่าธรรมเนียมสถาบันได้
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ในกรณีที่ภาคีเป็ นผูร้ ิ เริ่ มจัดทาข้อเสนอครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเอง ผูจ้ ดั การ
อาจพิจารณไม่สนับสนุนค่าธรรมเนียมสถาบันก็ได้
ข้อ 8 เพื่ อ ให้ก ารจัด ท าข้อ เสนอโครงการของภคี และการใช้จ่ ายเงิ น ของโครงการเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดตามระเบียบนี้ ให้ผูจ้ ดั การมีอานาจกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการจัดทา
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รายละเอี ย ดของงบประมาณตามข้อ เสนอโครงการของภาคี เงื่ อ นไขการใช้ จ่ า ยเงิ น และหลัก ฐาน
ประกอบการใช้จ่ายเงินของโครงการ
ข้อ 9 ให้ประธานกรมการเป็ นผูร้ ักษการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้ผจู ้ ดั การเสนอประธานกรรมการเพื่อวินิจฉัย
ชี้ขาด คาวินิจฉัยของประธานกรรมการ ให้ถือเป็ นที่สุด
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บัญชีหมายเลข 1 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้ จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการ
(แนบท้ายระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการ พ.ศ. 2562)
รายการค่าใช้จ่าย
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่าย
อัตราค่าใช้จ่าย
1. ค่าตอบแทนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรโครงการ
1.1 ค่ า ตอบแทนในการประชุ ม หมาย ถึ ง
1. ความสาคัญหรื อความยากง่ายของเนื้อหาในการประชุม ไม่เกิน 2,000 บาท / คน / ครั้ง
ค่าตอบแทนของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแต่ละการประชุม
2. คุณสมบัติและประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการประชุมนั้น
1.2 ค่าตอบแทนการกลัน่ กรองโครงการหมายถึง
1. วงเงิ น ของโครงการย่ อ ยที่ ข อรั บ การสนับ สนุ น จาก
1. วงเงิ นไม่เกิน 500,000 บาทเบิกจ่ายไม่
ค่าตอบแทนในการกลัน่ กรองและให้ขอ้ คิดเห็นของ โครงการหลักที่ได้รับการอนุมตั ิจากกองทุน
เกิน 500 บาท / คน / โครงการ
ผูท้ รงคุณวุฒิต่อโครงการย่อย
2. เนื้อหาในการให้ขอ้ คิดเห็นต่อโครงการย่อย
2. วงเงินเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 9
ล้า นบาทเบิ ก จ่ ายไม่ เ กิ น 9,000 บาท / คน /
โครงการ
3. วงเงิ น เกิ น 1 ล้า นบาทขึ้ น ไปเบิ ก จ่ า ย
ไม่เกิน 1,500 บาท / คน / โครงการ
1.3 ค่ า ตอบแทนวิท ยากรหมายถึง ค่ าตอบแทน
1. คุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคคลที่ทาหน้าที่ เป็ น
1. วิทยากรไม่เกินบาท / คน / ชัว่ โมง
บุ ค คลที่ ท าหน้า ที่ เป็ นวิท ยากรในการประชุ มการ วิทยากรหรื อผูช้ ่วยวิทยากร
2. ผูช้ ่วยวิทยากรไม่เกิน 500 บาท / คน /
ฝึ กอบรมการสั ม มนาหรื อ การจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
2. ชัว่ โมงการทาหน้าที่ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ชัว่ โมง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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หลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่าย
อัตราค่าใช้จ่าย
(1) ให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการจัดประชุม
การฝึ กอบรมการสัมมนาหรื อการจัดกิจกรรมโดยไม่ตอ้ งหัก
เวลาที่พกั รับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
(2) กาหนดเวลาที่นับเป็ นหนึ่ งชัว่ โมงจะต้องมี เวลาใน
การประชุมการฝึ กอบรมการสัมมนาหรื อการจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 50 นาทีถา้ น้อยกว่า 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที
ให้นบั เป็ นครึ่ งชัว่ โมง
3. จานวนวิทยากร ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) การบรรยายให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 9 คน แต่ถา้
เป็ นการอภิปรายหรื อสัมมนาเป็ นคณะให้จ่ายค่าตอบแทนไม่
เกิ น 5 คนโดยรวมผู ้ด าเนิ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาที่ ท า
หน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย แต่หากเกิน 5 คนให้เฉลี่ยจ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 5 คน
(2) การแบ่งกลุ่มฝึ กภาคปฏิบตั ิแบ่งกลุ่มอภิปรายหรื อ
แบ่งกลุ่มทากิจกรรมและจาเป็ นต้องมีวิทยากรประจากลุ่มให้
จ่ายค่าตอบแทนไม่เกินกลุ่มละ 2 คน แต่หากเกินกว่า 2 คนให้
เฉลี่ยจ่ายค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 2 คน
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1.4 ค่ า ตอบแทนบุ ค คลอื่ นที่ ม าช่ วยงานเป็ นครั้ ง
คราวหมายถึงค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นที่มา
ช่วยงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็ นครั้งคราว
แต่ ไ ม่ รวมถึ ง ค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยให้ แก่ ผู ร้ ั บ จ้า งตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทางหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่
ผู ้เ ดิ น ทางเพื่ อ เป็ นค่ า อาหารในการเดิ น ทางไป
ปฏิ บ ัติ ง านนอกสถานที่ ต้ ัง ส านัก งานหรื อ สถานที่
ปฏิบตั ิงานตามปกติเป็ นครั้งคราว

หลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่าย
อัตราค่าใช้จ่าย
1. ความสาคัญของงานและขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกิน 100 บาท/ชัว่ โมง
2. ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการท างานจริ ง ทั้ง นี้ การนับ ชั่ว โมง แต่รวมกันไม่เกิน 1,000 บาท/วัน
ทางานหากมีเศษชัว่ โมงเกิน 30 นาทีให้นบั เป็ นครึ่ งชัว่ โมง แต่
ถ้ามีเศษชัว่ โมงไม่ถึง 30 นาทีให้ปัดทิ้ง

1. เหตุผลหรื อความจาเป็ นที่ตอ้ งเดินทางไปปฏิบตั ิงานนั้น 270 บาท/วัน
2. เวลาที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงานโดยให้เริ่ มนับตั้งแต่ออก
เดิ น ทางจากสถานที่ ป ฏิ บัติ ง านหรื อ สถานที่ พ ัก จนถึ ง เวลา
เดิ น ทางกลับ ถึ ง สถานที่ ป ฏิ บัติ ง านหรื อ สถานที่ พ ัก โดยให้
คานวณตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) กรณี พกั แรมให้นบั 24 ชัว่ โมงเป็ น 1 วันถ้านับได้ไม่
ถึง 24 ชัว่ โมง แต่เกิน 12 ชัว่ โมงให้นบั เป็ น 1 วัน
(2) กรณีไม่พกั แรมถ้านับได้ไม่ถึง 24 ชัว่ โมง แต่เป็ น 12
ชัว่ โมงให้นบั เป็ น 1 วันถ้าเกิน 5 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 12 ชัว่ โมง
ให้นบั เป็ นครึ่ งวัน
3. กรณี ที่สถานที่ปฏิบตั ิงานนั้นมีการจัดเลี้ยงอาหารบางมื้อ
ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในมื้อนั้นในอัตรา 90 บาท/มื้อ
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2.2 ค่ า เช่ า ที่ พ ัก หมายถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ่ า ยให้ แก่ ผู ้
เดิ น ทางเพื่ อ เป็ นค่ า เช่ า ที่ พ ัก ในการเดิ น ทางไป
ปฏิ บ ัติ ง านนอกสถานที่ ต้ ัง ส านัก งานหรื อ สถานที่
ปฏิบตั ิงานตามปกติเป็ นครั้งคราวและจาเป็ นต้องพัก
แรม

2.3 ค่าพาหนะเดินทางหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็ น
ค่ า พาหนะค่ า เช่ า รถหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ผู ้
เดิ น ทางสามารถเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง านนอกสถาน
ที่ต้ งั สานักงานหรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานตามปกติ เป็ น
ครั้งคราว

หลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่าย
1. เหตุผลหรื อความจาเป็ นที่ตอ้ งเดินทางไปปฏิบตั ิงานนั้น
และความจาเป็ นที่ตอ้ งพักแรมเว้นแต่การเดินทางซึ่ งตามปกติ
ต้องพัก แรมในยานพาหนะหรื อพัก แรมในสถานที่ ของทาง
ราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง จัด ที่ พ ัก แรมไว้ใ ห้โ ดยไม่ คิด
ค่าใช้จ่าย
2. การจัดที่พกั แรมต้องจัดให้ผูเ้ ดินทางพักรวมกันสองคน
ต่อหนึ่ งห้องเว้นแต่กรณี ที่ไม่เหมาะสมที่จะพักรวมกัน หรื อมี
เหตุผลความจาเป็ นที่ไม่อาจพักรวมกับผูอ้ ื่นได้ให้ขออนุมตั ิจดั
ที่พกั แรมให้ผเู ้ ดินทางพักคนเดียวได้เท่าที่จาเป็ น
1. เหตุผลหรื อความจาเป็ นที่ตอ้ งเดินทางไปปฏิบตั ิงานนั้น
และความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้พาหนะแต่ละประเภทในการเดินทาง
ไปปฏิบตั ิงานนั้น
2. การคานวณค่าพาหนะเดินทางให้เบิกจ่ายตามเส้นทางที่
ต้องเดินทางไปปฏิบตั ิงานนั้น

อัตราค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน 1,500 บาท / คน / วัน
เว้นแต่การเดินทางไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ที่มี
ค่ า ครองชี พ สู ง หรื อเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ตามที่ผจู ้ ดั การประกาศกาหนดให้เบิก ค่าเช่า
ที่พกั เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25

1. ค่าพาหนะประจาทาง (เช่นรถโดยสาร
ประจาทางรถไฟเรื อเป็ นต้น) ให้เบิกเท่าที่
จ่ายจริ ง
2. ค่ า พาหนะรั บ จ้ า ง (เช่ น รถแท็ ก ซี่
รถจักรยานยนต์รถสองแถวรถตูเ้ ป็ นต้น) ให้
เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินอัตราที่ผูจ้ ดั การ
ประกาศกาหนด
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หลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่าย

อัตราค่าใช้จ่าย
3. ค่าพาหนะส่ วนตัวเหมาจ่ายตามอัตรา
ดังนี้
(1) รถยนต์ 5 บาท / กิโลเมตร
(2) รถจักรยานยนต์) บาท /กิโลเมตร
4. ค่าเครื่ องบิ นให้เบิก เท่าที่ จ่ายจริ ง ใน
ชั้นประหยัดตามเงื่อนไขที่ผจู ้ ดั การประกาศ
กาหนด
5 ค่าเช่ ารถให้เบิ ก เท่าที่ จ่ายจริ ง แต่ไ ม่
เกินอัตราดังนี้
(1) กรณี เช่ารถทัว่ ไปหรื อรถตูไ้ ม่เกิน
2,000 บาท / วัน เว้น แต่ ก ารเดิ น ทางไป
ปฏิ บ ัติง านในพื้ นที่ ที่ มี ค่า ครองชี พสู งหรื อ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามที่ผูจ้ ดั การประกาศ
กาหนดให้เบิกจ่ายไม่เกิน 2,500 บาท / วัน
(2) กรณีเช่ารถบัสให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 30,000 บาท / วัน
(3) นอกจากค่าเช่าตาม (1) หรือ (2) ให้
เบิกค่านา้ มันหรือเชือ้ เพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
6. ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ต้อ งจ่ า ยในการ
เดินทางไปปฏิบตั ิงานนัน้ และหากไม่จ่าย
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หลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่าย

อัตราค่าใช้จ่าย
จะทาให้ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติ งาน
นั้น ให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้ ให้เ บิ ก
ตามจริ ง

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การฝึ กอบรม การสัมมนา การจัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั และปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
3.1 ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มหมายถึง
1. เหตุผลหรื อความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดเตรี ยมอาหารมื้ อหลัก
๑. กรณีจดั ในโรงแรม
ค่าใช้จ่ายที่ จ่ายเป็ นค่าอาหารมื้ อหลักหรื อค่าอาหาร หรื อ อาหารว่างและเครื่ องดื่ ม ส าหรั บ รั บรองผูเ้ ข้าร่ วมการ
(1) ให้เบิกค่าอาหารมื้อหลักเท่าที่จ่าย
ว่างและเครื่ องดื่มสาหรับรับรองผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม ประชุมการฝึ กอบรมการสัมมนาการจัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั จริ ง แต่ไม่เกิน 500 บาท / คน / มื้อ
การฝึ กอบรม การสั ม มนา การจัด กิ จ กรรมการ หรื อการปฏิบตั ิงานนั้น
(2) ให้เบิกค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ศึกษาวิจยั และการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
2. สถานที่จดั การประชุม การฝึ กอบรม การสัมมนา
เท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 70 บาท / คน / มื้อ
จัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงานนั้น
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องจัดในพื้นที่
ที่มีค่าครองชี พสู งหรื อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ตามที่ ผู ้จัด การประกาศก าหนด ให้ เ บิ ก
ค่าอาหารตามข้อ 1 และ ข้อ 2 เพิ่มขึ้นไม่เกิน
ร้อยละ 25
3.2 ค่าเช่าสถานที่หมายถึงค่าเช่าห้องประชุมหรื อ
1. เหตุผลหรื อความจาเป็ นที่ ต้องเช่ าสถานที่ ส าหรั บการ
1. กรณี จัดในโรงแรม ให้เบิ ก เท่าที่ จ่าย
สถานที่สาหรับการประชุม การฝึ กอบรม การสัมมนา ประชุ ม การฝึ กอบรม การสั ม มนา การจัด กิ จ กรรม การ จริ ง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท/ห้อง/วัน
การจัดกิจกรรมหรื อการศึกษาวิจยั และการปฏิบตั ิงาน ศึกษาวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงานนั้น
2. กรณี จั ด ในสถานที่ อื่ นนอก จาก
ต่า ง ๆ แต่ ไ ม่ รวมถึ ง ค่ า เช่ า ที่ จ่า ยให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ า ตาม
2. สถานที่ จั ด การประชุ ม การฝึ กอบรม การสั ม มนา โรงแรมให้ เ บิ ก เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงานนั้น
5,000 บาท/ห้อง/วัน
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รายการค่าใช้จ่าย
3.3 ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์หมายถึงค่าเช่า
อุป กรณ์ โสตทัศ นู ป กรณ์ ส าหรั บ ใช้ใ น การประชุ ม
การฝึ กอบรมการสั ม มนา การจั ด กิ จ กรรม การ
ศึกษาวิจยั และการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ

3.4 ค่าวัสดุสานักงานหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการจัดหาวัสดุสานักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัด
ประชุม การฝึ กอบรม การสัมมนา การจัดกิจกรรม
การศึกษาวิจยั และการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
3.5 ค่าวัสดุงานครัวหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
จัด หาวัส ดุ ง านครั ว ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการรั บ รอง
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม การฝึ กอบรม การสัมมนา
การจัดกิ จกรรม การศึ ก ษาวิจัย และการปฏิ บัติงาน
ต่าง ๆ

หลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่าย
1 . เ ห ตุ ผ ล ห รื อ ค ว า ม จ า เ ป็ น ที่ ต้ อ ง เ ช่ า อุ ป ก ร ณ์
โสตทัศนูปกรณ์สาหรับใช้ในการประชุม การฝึ กอบรม
การสัมมนา การจัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงาน
นั้น
2. สถานที่จดั การประชุมการฝึ กอบรม การสัมมนา
จัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงานนั้น
1. เหตุผลหรื อความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดซื้อวัสดุสานักงาน
เพื่ อใช้ใ นการจัดประชุ ม การฝึ กอบรม การสัมมนา การจัด
กิจกรรม การศึกษาวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงานนั้น
2. ราคาที่ จัดหาวัส ดุ ส านัก งานนั้นสอดคล้องกับ ราคาใน
ท้องตลาด
1. เหตุผลหรื อความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดซื้ อวัสดุงานครัว เพื่อใช้
ในการรับรองผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม การฝึ กอบรม การสัมมนา
การจัดกิจกรรม การศึกษาวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงานนั้น
2. ราคาที่ จัด หาวัส ดุ ง านครั ว นั้ น สอดคล้อ งกับ ราคาใน
ท้องตลาด

อัตราค่าใช้จ่าย
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท/
วัน

ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง

ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง
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รายการค่าใช้จ่าย
3.6 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
จัดหาวัสดุที่ใช้แล้วหมดไป (นอกจากวัสดุสานักงาน
และวัสดุงานครัว) โดยใช้ควบคู่กบั อุปกรณ์หลัก เพื่อ
ใช้ในการจัดประชุม การฝึ กอบรมการสัมมนา การจัด
กิจกรรม การศึกษาวิจยั และการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ

หลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่าย
อัตราค่าใช้จ่าย
1. เหตุผลหรื อความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดซื้ อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง
ใช้ในการจัดประชุม การฝึ กอบรม การสัมมนา การจัดกิจกรรม
การศึกษาวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงานนั้น
2. ราคาที่ จัดหาวัส ดุ สิ้ นเปลื องนั้นสอดคล้องกับ ราคาใน
ทองตลาด
ตารางที่ 2 : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการ
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บัญชีหมายเลข 1 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนบุคลากรของโครงการ
(แนบท้ายระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการ พ.ศ. 2562)
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การคานวณเงินเดือนหรื อค่าจ้างบุคลากรแต่ละคนให้คานวณโดยใช้
“ เวลาที่ ใ ช้ท างานจริ ง ” คู ณ ด้ว ย “อัต ราเงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้า งพื้ น ฐาน”
ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. เวลาที่ใช้ทางานจริ ง หมายถึง เวลาที่บุคลากรแต่ละคนจะใช้ในการ
ท างานในโครงการ ซึ่ ง อาจแตกต่ า งกัน ตามเนื้ อ งานและปริ ม าณงานที่
แต่ละคนต้องรับผิดชอบ โดยให้แยกพิจารณาเป็ น 2 กรณี ดงั นี้
1.1 กรณี บุคลากรทางานเต็มเวลา (Full-time หมายถึงกรณี ที่บุคลากร
ผูน้ ้ นั สามารถอุทิศเวลามาทางานในโครงการนั้นได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 22
วันทาการ ให้คานวณวันทางานโดยประมาณออกมาเป็ นจานวนคนต่อเดือน
(Man-Month)
1.2 กรณี บุ ค ลากรท างานบางเวลา (Part-time) กล่ า วคื อ กรณี ที่
บุคลากรผูน้ ้ นั สามารถมาทางานให้แก่ โครงการได้เฉพาะบางวันหรื อบาง
เวลาเท่านั้นและเมื่อรวมเวลาทางาน

อัตราค่าตอบแทน
การคานวณค่าจ้างพื้นฐานสาหรับการคานวณค่าตอบแทนบุคลากรของโครงการ
การกาหนดอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้าแต่ละคน ให้คานึงถึงกรอบอัตราเงินเดือนดังนี้
1. กรอบอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างสาหรับกลุ่มผูร้ ับผิดชอบโครงการและนักวิจยั ให้
เปรี ยบเทียบและนาอัตราเงินเดือนพื้นฐานดังต่อไปนี้มาใช้ในการคานวณค่าตอบแทน
1.1 คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(1) ประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปี ให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน 24,000 บาท
(2) ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน
33,500 บาท
(3) ประสบการณ์ต้ งั แต่ 10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน
48,400 บาท
(4) ประสบการณ์ต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน 65,500 บาท
1.2 คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
(1) ประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปี ให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน 3,000 บาท
(2) ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน
50,700 บาท
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
ทั้งหมดในแต่ละเดือนแล้วมีเวลาทางานรวมกันไม่ถึงเดือนละ 22 วันทาการ
ให้คานวณวันทางาน โดยประมาณออกมาเป็ นจานวนคนต่อวัน (Man-Day)
หรื อจานวนคนต่อชัว่ โมง (Man-Hour) ตามจานวนวันและเวลาที่มาทางาน
จริ งทั้งนี้ให้คานวณเวลาทางานโดยใช้เวลา 8 ชัว่ โมง
เป็ นหนึ่งวัน
2. อัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างพื้นฐาน หมายถึง อัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
ที่บุคลากรแต่ละคนจะมีสิทธิ ได้รับเป็ นการตอบแทนจากการทางานให้ แก่
โครงการ ซึ่ ง อาจแตกต่า งกันไปตามบทบาทหน้าที่ ความรั บ ผิด ชอบใน
โครงการความรู ้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานในอดีตที่ผ่านมา และอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างที่ผนู ้ ้ นั เคยได้รับหรื อ
ได้รับอยูใ่ นปัจจุบนั หรื ออัตราค่าตอบแทนที่ผนู ้ ้ นั เคยได้รับจากแหล่งทุนอื่น
(โดยให้คานึ งถึงกรอบอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างตามตารางอัตราค่าใช้จ่าย
ด้วย)

อัตราค่าตอบแทน
(3) ประสบการณ์ต้ งั แต่ 10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน
5,000 บาท
(4) ประสบการณ์ต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน
74,900 บาท
1.3 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
(1) ประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปี ให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน 46,000 บาท
(2) ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน
5,000 บาท
(3) ประสบการณ์ต้ งั แต่ 10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน
40,700 บาท
(4) ประสบการณ์ต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปให้ใช้อตั ราเงินเดือนไม่เกิน 102,300 บาท
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบคุณสมบัติของบุคคลให้อยู่ในระดับปริ ญญาตรี
ตามข้อ 1.1 หรื อระดั บ ปริ ญญาโทตามข้อ 1.2 หรื อระดั บ ปริ ญญาเอกตามข้ อ
1.3 ให้เป็ นไปตามที่ผจู ้ ดั การประกาศกาหนด
2. กรอบอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างสาหรับผูช้ ่วยนักวิจยั นักวิชาการ ผูป้ ระสานงาน
และผูป้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่ งอื่น ๆ ให้เปรี ยบเทียบและนาอัตราเงินเดือนพื้นฐานของ
เจ้า หน้า ที่ ห รื อ ลู ก จ้า งของกองทุ น ตามบัญ ชี แ นบท้า ยข้อ บัง คับ กองทุ น ว่า ด้ว ยการ
บริ หารงานบุคคลมาใช้ในการคานวณโดยอนุโลม

ตารางที่ 3 : หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคลากรของโครงการ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ : สถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ : 1119 ชั้น 1 (177) อาคารพลอยไพลินเรสซิเด้นซ์
ซอยปรี ดีพนมยงค์ 45 ถนนสุขมุ วิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110

รู ปภาพที่ 1 : แผนที่ตาแหน่งสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
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3.2 ลักษณะการปฏิบตั ิงาน
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็ นองค์กรที่
ทางานด้านเด็กและเยาวชนที่อยูภ่ ายใต้กระทรวง
วัฒนธรรม ขับเคลื่อนงานด้านปัจจัยเสี่ ยงที่มี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน เช่น งานด้านสิ ทธิ
มนุษยชน งานด้านการศึกษา งานด้านสนับสนุน
การลดปัจจัยเสี่ ยงทางด้านสุขภาพ งานด้านสื่ อและ
ดิจิทลั สร้างสรรค์

รู ปภาพที่ 2 : ลักษณะการปฏิบตั ิงานของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

3.3 รู ปแบบกการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร

ประธานกรรมการ

นพ.ดร.ชาญวิทย์ ทระเทพ

ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข

กรรการที่ปรึ กษา
ด้านสื่ อสารองค์กร

กรรการที่ปรึ กษาด้าน
สื่ อสารองค์กร

น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์

นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์

เลขาธิการ
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง

นายรวิศทุ ธ์ คณิตกุลเศษรฐ์

หัวหน้าสานัก
น.ส.กาญจนา วิจิตรบูรพา

รักษาการหัวหน้าสานัก
นายรวิศุทธ์ คณิ ตกุลเศษรฐ์

หัวหน้าสานัก
นายนพดล อินทร์ตะ๊

รู ปที่ 3 : รู ปแบบการจัดการองค์กร

รองเลขาธิการ
นายรัฐธรรมนูญ ทัง่ ทอง

หัวหน้าสานัก
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ
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3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : เจ้าหน้าที่การเงิน
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายตามโครงงาน :
• จัดทาเอกสารการเงิน
• เก็บรวบรวมเอกสารการเงินและตรวจทานความถูกต้อง
• กรอกข้อมูลการเงินลงในระบบออนไลน์
• กรอกข้อมูลสรุ ปรวบรวมค่าใช้จ่ายลงในระบบออนไลน์
• รับผิดชอบจ่ายเงินเมื่อมีการจัดงานนอกสถานที่

3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.4.3 ชื่อ-นามสกุลพนักงานที่ปรึ กษา : นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
3.4.4 ตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา : รักษาการหัวหน้าสานักงานเลขาธิการ

3.6 ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ : ระยะเวลา 17 สัปดาห์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 25 กันยายน 2563
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนิ นงาย
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วันที่
1 – 5 ก.ย. 2563
8 – 12 ก.ย. 2563
15 – 19 ก.ย. 2563
22 – 26 ก.ย. 2563
29 – 3 ก.ค. 2563
6 – 10 ก.ค. 2563
13 – 17 ก.ค. 2563
20 – 24 ก.ค. 2563
27 – 31 ก.ค. 2563

10

3 – 7 ส.ค. 2563

11
12
13
14
15
16

10 – 14 ส.ค. 2563
17 -21 ส.ค. 2563
24 – 28 ส.ค. 2563
31 – 4 ก.ย 2563
7 – 11 ก.ย 2563
14 – 18 ก.ย 2563
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21 – 25 ก.ย 2563

หัวข้อการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้วิธีการใช้ระบบออนไลน์ TYI Cloud
เรี ยนรู ้วิธีการใช้ระบบออนไลน์ TYI Cloud
เรี ยนรู ้วิธีการใช้ระบบออนไลน์ TYI Cloud
เรี ยนรู ้วิธีการใช้ระบบออนไลน์ TYI Cloud
กรอกข้อมูลการเงินลงในระบบออนไลน์
กรอกข้อมูลการเงินลงในระบบออนไลน์
จัดทาเอกสารการเงินผ่านระบบออนไลน์
จัดทาเอกสารการเงินผ่านระบบออนไลน์
เก็บรวบรวมและตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร
การเงิน
เก็บรวบรวมและตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร
การเงิน
กรอกข้อมูลสรุ ปรวมค่าใช้จ่ายลงในระบบออนไลน์
กรอกข้อมูลสรุ ปรวมค่าใช้จ่ายลงในระบบออนไลน์
กรอกข้อมูลการเงินลงในระบบออนไลน์
จัดทาเอกสารการเงินผ่านระบบออนไลน์
จัดทาเอกสารการเงินผ่านระบบออนไลน์
เก็บรวบรวมและตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร
การเงิน
กรอกข้อมูลสรุ ปรวมค่าใช้จ่ายลงในระบบออนไลน์
ตารางที่ 4 : ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน

22

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
•
•
•
•
•

เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องอ่านบัตรประชาชน
เครื่ องพิมพ์เอกสาร (Printer) , สแกนเอกสาร , ถ่ายเอกสาร
เครื่ องเย็บกระดาษ , กรรไกร , มีดคัตเตอร์
เครื่ องเขียน : ปากกา , ดินสอ , ยางลบ , ไม้บรรทัด , ลิควิด

3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
•
•
•
•

อินเตอร์เน็ต
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ( TYI ID )
โปรแกรม Microsoft Office : Word 2010
ระบบการการเงินออนไลน์ http://mis.tyithailand.or.th/
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรทำงำน ของสถำบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย
เนื่องด้วยสถำบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็ นองค์ก รที่ทำงำนด้ำนเด็กและเยำวชนที่อยู่ภำยใต้กำร
กำกับดูแลของหน่วยงำนในภำครัฐ ระบบกำรทำงำนจึงต้องมีกำรทำในรู ปแบบของรำชกำร ต้องมี
ควำมถูกต้อง โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ในกำรทำงำนจึงต้องมี ควำมระเอียดรอบคอบ
เพื่อให้เกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็ นต้องทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรทำงำน ระบบ
กำรจัดทำเอกสำรกำรเงิน กำรตรวจสอบเอกสำรให้มีควำมถูกต้อง และจัดเก็บเอกสำรให้ถูกวิธี
2. เรี ยนรู ้วิธีกำรใช้ระบบกำรเงินแบบออนไลน์ TYI Cloud
2.1 ขั้นตอนกำรเข้ำเข้ำระบบ TYI Cloud
• ให้เข้ำระบบผ่ำนเว็บไซต์ https://mis.tyithailand.or.th/
• สมัครสมำชิกด้วยหมำยเลขไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลแอดเดรส) และได้รับกำรยืนยัน
จำกผูด้ ูแลระบบ
• ทำกำรเข้ำเข้ำระบบ

รู ปภำพที่ 4 : หน้ำล็อคอินระบบ TYI Cloud
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2.2 แนะนำกำรใช้งำนระบบ TYI Cloud

1

2

3

4

รู ปภำพที่ 5 : หน้ำเมนูระบบ TYI Cloud

2.2.1 ระบบกำรเงิน ใช้สำหรับกำรจัดทำเอกสำรกำรเงิน เก็บรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงิน
รำยรับ รำยจ่ำย ของโครงกำรต่ำง ๆ

รู ปภำพที่ 6 : ตัวอย่ำงระบบกำรเงิน TYI Cloud
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2.2.2 ระบบลงทะเบียนปฏิบตั ิงำน ใช้สำหรับกำรบันทึกเวลำ และสถำนที่ในกำรปฏิบตั ิงำน

รู ปภำพที่ 7 : ตัวอย่ำงระบบลงทะเบียนปฏิบตั ิงำน

2.2.3 ระบบฐำนข้อมูลบัตรประชำชน ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เลขบัตรประชำชน
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สังกัดหน่วยงำน ของผูท้ ี่เคยร่ วมกิจกรรมกับสถำบันยุวทัศน์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ง่ำยต่อกำรทำงำนในครั้งถัดไป

รู ปภำพที่ 8 : ตัวอย่ำงระบบฐำนข้อมูลบัติประชำชน
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2.2.4 ระบบรำยงำนค่ำใช้จ่ำย ใช้สำหรับบันทึกและรำยงำยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

รู ปภำพที่ 9 : ตัวอย่ำงระบบรำยงำนค่ำใช้จ่ำย

3. แนะนำกำรใช้โปรแกรมอ่ำนบัตรประชำชน TYI ID
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโปรแกรม
•
•
•
•

เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิกำร Windows
เครื่ องอ่ำนบัตรประชำชน
โปรแกรมอ่ำนบัตรประชำชน
อินเทอร์เน็ต

3.2 ขั้นตอนกำรใช้งำน
3.2.1 ติดตั้งโปรแกรมอ่ำนบัตรประชำชน

กดเลือก

กดติดตั้งโปรแกรม
รู ปภำพที่ 10 : ตัวอย่ำงกำรติดตั้งโปรแกรมอ่ำนบัตรประชำชน
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3.2.2 กรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่ำนที่สมัครเข้ำระบบ TYI Cloud

รู ปภำพที่ 11 : ตัวอย่ำงกำรใช้โปรแกรมอ่ำนบัตรประชำชน

3.2.3 เชื่อต่อมเครื่ องอ่ำนบัตรประชำชนเข้ำกับเครื่ องคอมพิวเตอร์

รู ปภำพที่ 12 : ตัวอย่ำงเครื่ องอ่ำนบัตรประชำชน

3.2.4 เสี ยบบัตรประชำชนเข้ำกับเครื่ องอ่ำนบัตรประชำชน และกดอ่ำนบัตรประชำชน
กดเลือก

รู ปภำพที่ 13 : ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรใช้งำนเครื่ องอ่ำนบัตรประชำชน
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4. แนะนำวิธีกำรจัดทำเอกสำรกำรเงินผ่ำนระบบออนไลน์
4.1 เพิ่มข้อมูลรำยละเอียดกิจกรรม เช่น งบประมำณที่ใช้ ชื่อกิจกรรม สถำนที่ และระยะเวลำในกำร
จัดกิจกรรม

1

กดเลือกโครงกำร

2

กดเลือก

3
กดคำสั่งเพิ่ม

4

ขั้นที่ 1 กดเลือกคำสั่ง โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
ขั้นที่ 2 กดเลือกโครงกำร
ขั้นที่ 3 กดเพิ่มกิจกรรม
ขั้นที่ 4 กรอกรำยละเอียดที่เกี่ยวกับกิจกรรม
และกดบันทึกกิจกรรม

รู ปภำพที่ 14 : ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรเพิ่มข้อมูลรำยละเอียดกิจกรรม
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4.2 กรณีไม่มีขอ้ มูลบัตรประชำชนในฐำนข้อมูลของ TYI Cloud

รู ปภำพที่ 15 : ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ EFC กรณีไม่มีขอ้ มูลในระบบ

4.2.1 กรอกรำยละเอียดกิจกรรม

กดเลือกกิจกรรม

รู ปภำพที่ 16 : ตัวอย่ำงขั้นตอนกรอกข้อมูลในระบบ EFC กรณีไม่มีขอ้ มูลใน
ระบบ

•
•
•
•

กดเลือกกิจกรรม
ระบุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
ระบุจำนวนเงิน
ระบุวนั ที่จดั กิจกรรม และกดบันทึก
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4.2.1 กรณีมีขอ้ มูลบัตรประชำชนในฐำนข้อมูลของ TYI Cloud

กดเลือก
คลิกเลือก

พิมพ์ชื่อบุลคลที่ตอ้ งกำรค้นหำ
คลิกคำสั่งพิมพ์
กดจ่ำยเงิน

รู ปภำพที่ 17 : ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ EFC กรณีมีขอ้ มูลในระบบ

4.4 ขั้นตอนกำรพิมพ์เอกสำรกำรเงิน สำมำรถสั่งพิมพ์ผำ่ นระบบ TYI Cloud ได้เลย

กดคำสั่งพิมพ์

รู ปภำพที่ 18 : ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรพิมพ์เอกสำรกำรเงิน

กรณีตอ้ งกำรแก้ไขเอกสำร ให้เปลี่ยนแปลกสถำนะของเอกสำรจำกสถำนะจ่ำยเงินแล้วเป็ น
สถำนะกำลังจัดทำ แล้วจึงทำกำรแก้ไข

กดเลือก

กดเลือก
รู ปภำพที่ 19 : ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรกำรเงิน
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ตัวอย่ำงเอกสำรกำรเงิน

รู ปภำพที่ 20 : ตัวอย่ำงเอกสำรกำรเงิน
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5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 ขั้นเตรี ยมเอกสำร
5.1.1 จัดทำบันทึกข้อควำมขออนุมตั ิงำนประมำณ

รู ปภำพที่ 21 : ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมขออนุมตั ิงบประมำณ

5.1.2 เบิกงบประมำณจำกบัญชีธนำคำร

รู ปภำพที่ 22 : ตัวอย่ำงใบเสร็จธนำคำร
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5.1.3 จัดทำใบลงทะเบียนผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม เพื่อแนบประกอบกับเอกสำรกำรเงิน

รู ปภำพที่ 23 : ตัวอย่ำงใบลงทะเบียน

5.1.4 จัดทำเอกสำรกำรเงิน เพื่อเบิกค่ำเดินทำง ค่ำอุปกรณ์ ค่ำสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
ในกำรดำเนินกิจกรรม ผ่ำนระบบกำรเงินออนไลน์
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5.2 ขั้นตอนปฏิบตั ิหน้ำที่ขณะจัดกิจกรรม
5.2.1 นำเอกสำรทั้งหมดที่เตรี ยมไว้ ให้ผเู ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมเซ็นรับทรำบ
• ใบลงทะเบียน
• เอกสำรกำรเงิน
• สำเนำบัตรประชำชน

รู ปภำพที่ 24 : ตัวอย่ำงใบลงทะเบียน

รู ปภำพที่ 25 : ตัวอย่ำงเอกสำรกำรเงิน

รู ปภำพที่ 26 : ตัวอย่ำงสำเนำบัตรประชำชน

35

5.3 ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมและตรวจสอบเอกสำรทำงกำรเงิน
ตัวอย่ำงใบกำกับภำษีหรื อใบเสร็จรับเงิน

1
2

3

4

รู ปภำพที่ 27 : ตัวอย่ำงใบกำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน
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1
2

3

4

รู ปภำพที่ 28 : ตัวอย่ำงใบกำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน

จุดที่ควรให้ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

ใบเสร็จรับเงินต้องระบุขอ้ มูล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีของผูร้ ับเงิน
ใบเสร็จรับเงินต้องระบุขอ้ มูล ที่อยู่ วันที่เข้ำใช้บริ กำร และเลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีของแหล่งทุน
ใบเสร็จรับเงินต้องระบุรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำย และจำนวนเงินอย่ำงชัดเจน
ใบเสร็จรับเงินต้องลงลำยมือชื่อผูร้ ับเงินะ
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ตัวอย่ำงเอกกสำรเบิกค่ำใช้จ่ำยและเอกสำรแนบประกอบกำรเบิก

1

2
3
4
5

รู ปภำพที่ 29 : ตัวอย่ำงใบกำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน
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4

รู ปภำพที่ 30 : ตัวอย่ำงใบลงทะเบียน

4

รู ปภำพที่ 31 : ตัวอย่ำงสำเนำบัตรประชำชน
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จุดที่ควรให้ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบ
1. ใบสำคัญรับเงินต้องระบุขอ้ มูลโครงกำร และข้อมูลชองแหล่งทุน เช่น ที่อยู่ เลข
ประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี
2. ใบสำคัญรับเงินต้องระบุขอ้ มูลกำรจัดกิจกรรม เช่น ชื่อกิจกรรม เวลำและสถำนที่จดั
กิจกรรม
3. ใบสำคัญรับเงินต้องระบุจำนวนเงินอย่ำงชัดเจน
4. กำรรับเงินผูร้ ับเงินต้องลงลำยมือชื่อในใบสำคัญรับเงิน ใบลงทะเบียน และสำบัตร
ประชำชน ลำยมือชื่อทั้ง 3 จุดต้องเหมือนกัน
5. ผูจ้ ่ำยเงินต้องลงลำยมือชื่อในใบสำคัญรับเงิน

40

5.4 ขั้นตอนกำรสรุ ปผล
5.4.1 กรอกข้อมูลสรุ ปผลค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกิจกรรมเข้ำระบบ
ออนไลน์

รู ปภำพที่ 32 : ตัวอย่ำงใบสรุ ปค่ำใช้จ่ำย

5.4.1 รวมเอกกำรเงินกำรเงินทั้งหมดเข้ำรู ปเล่ม เพื่อรอกำรตรวจสอบจำก
ผูต้ รวจสอบบัญชี
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอโครงการ
5.1 สรุปผลและข้ อเสนอโครงการ
5.1.1 สรุ ปผลโครงการ
• ความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทาเอกสารการเงิน รู ปแบบของเอกสารการเงินของ
สถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย
• เทคนิค/วิธีการตรวจสอบ และแนวทางในการตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน
• ขั้นตอนในการปฏิ บตั ิงานภายในสถาบันยุวทัศน์ แห่ งประเทศไทย รู ปแบบของ
เอกสารการเงิน และการใช้ระบบการเงินแบบออนไลน์
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงการ
• ผูป้ ฏิบตั ิโครงงานไม่มีประสบการณ์ดา้ นการทาโครงงานจึงทาให้เกิดข้อผิดพลาด
และความล่าช้าในการทาโครงงาน
• การจัดทาโครงงานมีระยะเวลาที่จากัดและต้องทาควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิงานจึง
ส่งผลให้มีเวลาในการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
• ควรศึกษาข้อมูลการจัดโครงงานให้ดีต้ งั แต่ก่อนเริ่ มทาโครงงาน และหากมีปัญหา
ให้ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
• ควรวางแผนการท าโครงงาน การศึ ก ษาข้ อ มู ล และรวบรวมข้ อ มู ล ให้ ดี
เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถจัดทาโครงงานได้ตามกาหนดเวลา
• ควรจดบันทึกขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีความแม่นยามากขึ้น
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
• นาความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
• ได้เรี ยนรู ้วิธีการทางานเป็ นทีม และสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้มากขึ้น
และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
• ได้ฝึกฝนให้ตนเองมี ระเบียบวินัยในการทาตามกฎระเบียบขององค์ก ร มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ต นได้ รั บ มอบหมาย มี ค วามตรงต่ อ เวลาและสามารถ
ปฏิบตั ิงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
• มีความมัน่ ใจและมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษา
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
• การฝึ กงานสหกิจในช่วงแรกสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างล้าช้าและมีขอ้ ผิดพลาด
เนื่ องจากยัง ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับระบบการปฏิ บตั ิ งาน รู ปแบบของ
เอกสารการเงิน รวมไปถึงขั้นตอนการทางานผ่านระบบการเงินแบบออนไลน์
• สถานที่ฝึกงานสหกิจศึกษาอยูไ่ กลทาให้ตอ้ งใช้เวลามากในการเดินทาง
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
• ก่ อนการเริ่ ม ปฏิ บ ัติง านควรศึ กษาข้อมูล และขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อเตรี ย ม
ความพร้อมและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงาน
• หากมี ข ้อสงสัยเกี่ ยวกับการจัดท าโครงงานให้ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่ อลด
ข้อผิดพลาดและลดเวลาในการจัดทาโครงงาน
• เรี ยนรู ้ และปรั บ ตัวเพื่ อแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการปฏิ บ ัติง าน
ทั้งในเรื่ องของเวลา สถานที่ บุคคล หรื อเอกสารต่าง ๆ เป็ นต้น
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