
ลําดับ กระบวนการ หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่การเงิน 

สวนงาน/หนวยงาน
หัวหนาสวนงาน

เจาหนาที่บัญชี
กองคลังและทรัพยสิน

เจาหนาที่การเงิน
กองคลังและทรัพยสิน

ผูมีอํานาจลงนาม ระยะเวลา

1
หัวหนาโครงการ บันทึกขอมูลโครงการบริการวิชาการ

 เขาระบบ E-Project  เพ่ือใหระบบสราง "หมายเลข

โครงการ" สําหรับระบุในบันทึกขอความขออนุมัติเบิก

ไมเกิน 1 วัน

2

หัวหนาโครงการ  จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิก

เงิน  พรอมจัดทําใบสําคัญรับเงิน (ลงนามโดยหัวหนา

โครงการ) และแนบสําเนาบันทึกขอความขออนุมัติ

โครงการ

3

หัวหนาโครงการ เสนอบันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงิน

พรอมใบสําคัญรับเงนิ สงใหเจาหนาที่

การเงินของสวนงาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

4

เจาหนาที่การเงินสวนงาน/หนวยงาน ตรวจสอบ

ความถูกตอง ของเอกสารทั้งหมด

5

"กรณีไมถูกตอง" สงคืนหัวหนาโครงการเพ่ือแกไข

6

"กรณีถูกตอง" เจาหนาที่การเงินของสวนงาน

หนวยงาน บันทึกขอมูลการขอเบิกเขาสูระบบ 

BUU-ERP

7

เจาหนาที่การเงินของสวนงาน/หนวยงาน เสนอ

เอกสารชุดขออนุมัติเบิกเงินตอหัวหนาสวนงาน ผาน

ระบบ FIORI

8

หัวหนาสวนงาน พิจารณาอนุมตัิ ผานระบบ FIORI

9

"กรณีไมอนุมัติ" สงคืนหัวหนาโครงการเพ่ือแกไข

10

"กรณีอนุมัติ" เจาหนาที่การเงินของสวนงาน/

หนวยงาน นําสงเอกสารชุดขออนุมัติเบิกเงนิให

กองคลงัและทรัพยสิน

11

เจาหนาที่บัญชีของกองคลงัและทรัพยสิน  ตรวจสอบ

ความถูกตองของจํานวนเงินที่ขอเบิก

12

"กรณีไมถูกตอง" สงคืนสวนงานเพื่อแกไข

11

"กรณีถูกตอง" สงใหเจาหนาท่ีการเงนิกองคลงัและ

ทรัพยสินเพ่ือเตรียมจาย

13

เจาหนาที่การเงินกองคลงัและทรัพยสิน เสนอผูมี

อํานาจลงนามเอกสารการเตรียมจาย ผานระบบ FIORI

14

หัวหนาโครงการ/หรือผูรับมอบฉันทะจากหัวหนา

โครงการ รับเงินสด/เงินโอน จากกองคลังและทรัพยสิน

ไมเกิน 7 วันทําการ

(กรณีไมมกีารแกไข)

ไมเกิน 2 วันทําการ

(กรณีไมมกีารแกไข)

ไมเกิน 3 วันทําการ

นับจากวันกําหนด

รอบการจายของ

กองคลังและทรัพยสิน

วันท่ีเริ่มใช  1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แกไขครั้งที่   -

  จุดเริ่มตน/สิ้นสุด               ขั้นตอน/กิจกรรม                เงื่อนไข/การตัดสินใจ                     ทิศทางการไหล                    ข้ึนหนาถัดไป 

ผูรับผิดชอบ

     ข้ันตอนการเบิกเงินรายไดโครงการบริการวิชาการ
1.กรณีมีรายรับจากเงินรายไดโครงการบริการ

วิชาการเขามหาวิทยาลัยแลว

สัญลักษณ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

พิจารณา
กรณีไมอนุมัติ กรณีอนุมัติ

ตรวจสอบ
กรณีไมถูกตอง กรณีถูกตอง

กรณีไมถูกตอง

กรณีถูกตอง

ตรวจสอบ

เมื่อแกไขแลว

เมื่อแกไขแลว

เมื่อแกไขแลว



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ลําดับ กระบวนการ หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่การเงิน

สวนงาน/หนวยงาน
หัวหนาสวนงาน

เจาหนาที่การเงิน
กองคลังและทรัพยสิน

ผูมีอํานาจลงนาม ระยะเวลา

1

หัวหนาโครงการ บันทึกขอมูลโครงการบริการวิชาการ 

เขาระบบ E-Project  เพ่ือใหระบบสราง "หมายเลข

โครงการ" และบันทกึขอความการขอยืมเงิน (ลงนาม

โดยหัวหนาโครงการ) พรอมจัดทาํสัญญายืมเงิน และ

แนบสําเนาบันทึกขอความขออนุมัติโครงการพรอม

โครงการ
ไมเกิน 1 วัน

2

หัวหนาโครงการ สงเอกสารการยืมเงินทั้งหมดผาน

เจาหนาที่การเงินสวนงาน/หนวยงาน เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองและตรวจสอบวามีสัญญายืมเงินคางสงใช

หรือไม

3

"กรณีไมถูกตอง" /หรือมีสัญญายืมเงินคางสงใช 

(ยกเวนเปนการยืมเงินในโครงการเดียวกัน) เจาหนาที่

การเงินสวนงาน/หนวยงาน สงคืนหัวหนาโครงการ

เพ่ือแกไข 

4

"กรณีถูกตอง" เจาหนาที่การเงินสวนงาน/หนวยงาน 

เสนอหัวหนาสวนงาน

5

หัวหนาสวนงาน พิจารณาลงนามในสัญญายืมเงิน/

บันทึกขอความขออนุมัติยืมเงิน

6

"กรณีไมลงนาม" หัวหนาสวนงานสงคืนหัวหนา

โครงการเพ่ือดําเนินการตามที่สั่งการ

7

"กรณีลงนาม" เจาหนาที่การเงินสวนงาน/หนวยงาน 

รับเอกสารที่ลงนามแลว เพ่ือดําเนินการสงใหกองคลัง

และทรัพยสิน

8

เจาหนาที่การเงินกองคลังและทรัพยสิน รับสญัญายืม

เงินและเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือตรวจสอบ

9

"กรณีไมถูกตอง" เจาหนาที่การเงินกองคลังและ

ทรัพยสิน สงคืนสวนงานเพื่อแกไข

10

"กรณีถูกตอง" เจาหนาที่กองคลงัและทรัพยสินบันทึก

ขอมูลสัญญายืมเงิน เขาสูระบบ BUU-ERP

11

เจาหนาที่การเงินกองคลังและทรัพยสิน ทาํเตรียมจาย

เสนอผูมีอํานาจลงนาม

12
ผูมีอํานาจลงนามเอกสารการจายเงินยืม

13

หัวหนาโครงการ/หรอืผูรับมอบฉันทะจากหัวหนา

โครงการ รบัเงินสด/เงินโอน จากกองคลังและทรัพยสิน

ไมเกิน 7 วันทําการ

(กรณไีมมีการแกไข)

วันท่ีเริ่มใช  1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แกไขครั้งที่   -

      จุดเร่ิมตน/สิ้นสุด            ข้ันตอน/กิจกรรม             เงื่อนไข/การตัดสินใจ                     ทิศทางการไหล             ข้ึนหนาถัดไป 

ผูรับผิดชอบ

     ข้ันตอนการเบิกเงินรายไดโครงการบริการวิชาการ
2.กรณียืมเงินมหาวิทยาลัย เนื่องจากยังไมไดรับ

เงินจากผูวาจาง

สัญลักษณ

ไมเกิน 7 วันทําการ

(กรณไีมมีการแกไข)

พิจารณา
กรณีไมลงนาม

กรณีลงนาม

กรณีไมถูกตอง กรณีถูกตอง

กรณีไมถูกตอง

กรณีถูกตอง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

เม่ือแกไขแลว

เม่ือแกไขแลว

เม่ือดําเนินการตามสั่งการแลว



ลําดับ กระบวนการ หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่การเงิน

สวนงาน/หนวยงาน
หัวหนาสวนงาน

เจาหนาที่บัญช/ีการเงิน

กองคลังและทรัพยสิน

เจาหนาที่การเงิน

กองคลังและทรัพยสิน
ผูมีอํานาจลงนาม ระยะเวลา

1

หัวหนาโครงการ บันทึกขอมูลโครงการวิจัย เขา

ระบบ E-Research  เพื่อใหระบบสราง "หมายเลข

โครงการ" สําหรับระบุในบันทึกขอความขออนุมัติเบิก

ไมเกิน 1 วัน

2 หัวหนาโครงการ  บันทึกการขออนุมัติเบิกผานระบบ

 E-Research และพิมพใบขออนุมตัิเบิกจากระบบ  

พรอมจัดทําใบสําคัญรับเงิน (ลงนามโดยหัวหนา

โครงการ) และแนบสําเนาสัญญาพรอมเอกสารที่

เก่ียวของ

3 หัวหนาโครงการ เสนอบันทึกขอความขออนุมัติเบิก

เงิน พรอมใบสําคัญรับเงิน สงใหเจาหนาที่

การเงินของสวนงาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

4 เจาหนาที่การเงินสวนงาน/หนวยงาน ตรวจสอบ

ความถูกตอง ของเอกสารทั้งหมด

5 "กรณีไมถูกตอง" สงคืนหัวหนาโครงการเพื่อแกไข

6 "กรณีถูกตอง" เจาหนาที่การเงนิของสวนงาน/

หนวยงาน บันทึกขอมูลการขอเบิกเขาสูระบบ 

BUU-ERP

7 เจาหนาที่การเงินของสวนงาน/หนวยงาน เสนอ

เอกสารชุดขออนุมัติเบิกเงินตอหัวหนาสวนงาน ผาน

ระบบ FIORI

8

หัวหนาสวนงาน พิจารณาอนุมัติ ผานระบบ FIORI

9

"กรณีไมอนุมัติ" สงคืนหัวหนาโครงการเพื่อแกไข

10

"กรณีอนุมัต"ิ เจาหนาที่การเงินของสวนงาน/

หนวยงาน นําสงเอกสารชุดขออนุมัติเบิกเงินให

กองคลงัและทรัพยสิน

11

เจาหนาที่บัญชี/การเงินกองคลังและทรัพยสนิ  

ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินที่ขอเบิก

12

"กรณีไมถูกตอง" สงคืนสวนงานเพื่อแกไข

11

"กรณีถูกตอง" สงใหเจาหนาที่การเงินกองคลังและ

ทรัพยสินเพื่อเตรียมจาย

13

เจาหนาที่การเงินกองคลังและทรัพยสิน เสนอผูมี

อํานาจลงนามเอกสารการเตรียมจาย ผานระบบ 

FIORI

14

หัวหนาโครงการ/หรือผูรับมอบฉันทะจากหัวหนา

โครงการ รับเงินสด/เงินโอน จากกองคลงัและ

ทรัพยสิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ไมเกิน 7 วันทําการ

(กรณีไมมีการแกไข)

ไมเกิน 2 วันทําการ

(กรณีไมมีการแกไข)

ไมเกิน 3 วันทําการ

นับจากวันกําหนด

รอบการจายของ

กองคลงัและทรัพยสิน

วันที่เริ่มใช  1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แกไขครั้งที่   -

      จุดเริ่มตน/สิ้นสุด            ขั้นตอน/กิจกรรม             เงื่อนไข/การตัดสินใจ                         ทิศทางการไหล             ขึ้นหนาถัดไป 

ผูรับผิดชอบ

     ขั้นตอนการเบิกเงินรายไดโครงการวิจัย
1.กรณีมีรายรับจากเงินรายไดโครงการวิจัย

เขามหาวิทยาลัยแลว

สัญลักษณ

พิจารณา
กรณีไมอนุมัติ กรณีอนุมัติ

ตรวจสอบ
กรณีไมถูกตอง กรณีถูกตอง

กรณีไมถูกตอง กรณีถกูตอง
ตรวจสอบ

เมื่อแกไขแลว

เมื่อแกไขแลว

เม่ือแกไขแลว



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลําดับ กระบวนการ หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่การเงิน 

สวนงาน/หนวยงาน
หัวหนาสวนงาน

เจาหนาที่การเงิน

กองคลังและทรัพยสิน
ผูมีอํานาจลงนาม ระยะเวลา

1

หัวหนาโครงการ บันทึกขอมูลโครงการวิจัย เขาระบบ
 E-Research  เพื่อใหระบบสราง "หมายเลข
โครงการ" และบันทึกขอความการขอยืมเงิน (ลงนาม
โดยหัวหนาโครงการ) พรอมจัดทําสัญญายืมเงิน และ
แนบสําเนาสัญญาพรอมเอกสารที่เก่ียวของ

ไมเกิน 1 วัน

2

หัวหนาโครงการ สงเอกสารการยืมเงินทั้งหมดผาน

เจาหนาที่การเงินสวนงาน/หนวยงาน เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองและตรวจสอบวามีสัญญายืมเงินคางสง

ใชหรือไม

ไมเกิน 1 วัน

3 "กรณีไมถูกตอง" /หรือมีสัญญายืมเงินคางสงใช 

(ยกเวนเปนการยืมเงินในโครงการเดียวกัน) เจาหนาที่

การเงินสวนงาน/หนวยงาน สงคืนหัวหนาโครงการ

เพื่อแกไข 

4 "กรณีถูกตอง" เจาหนาที่การเงินสวนงาน/หนวยงาน 

เสนอหัวหนาสวนงาน

5 หัวหนาสวนงาน พิจารณาลงนามในสัญญายืมเงิน/

บันทึกขอความขออนุมัติยืมเงิน

6 "กรณีไมลงนาม" หัวหนาสวนงานสงคืนหัวหนา

โครงการเพ่ือดําเนินการตามที่สั่งการ

7 "กรณีลงนาม" เจาหนาที่การเงินสวนงาน/หนวยงาน 

รบัเอกสารที่ลงนามแลว เพื่อดําเนินการสงใหกองคลัง

และทรัพยสิน

8 เจาหนาที่การเงินกองคลังและทรัพยสิน รับสัญญายืม

เงินและเอกสารที่เก่ียวของเพื่อตรวจสอบ

9 "กรณีไมถูกตอง" เจาหนาที่การเงินกองคลังและ

ทรัพยสิน สงคืนสวนงานเพื่อแกไข

10 "กรณีถูกตอง" เจาหนาที่กองคลังและทรัพยสิน

บันทึกขอมูลสัญญายืมเงิน เขาสูระบบ BUU-ERP

11 เจาหนาที่การเงินกองคลังและทรัพยสิน ทําเตรียมจาย

เสนอผูมีอํานาจลงนาม

12 ผูมีอํานาจลงนามเอกสารการจายเงินยืม

13 หัวหนาโครงการ/หรือผูรับมอบฉันทะจากหัวหนา

โครงการ รับเงินสด/เงินโอน จากกองคลังและทรัพยสิน

ไมเกิน 7 วันทําการ

  

(กรณีไมมีการแกไข)

ไมเกิน 7 วันทําการ

  

(กรณีไมมีการแกไข)

วันที่เริ่มใช  1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แกไขครั้งที่   -

      จุดเริ่มตน/สิ้นสุด            ขั้นตอน/กิจกรรม             เงื่อนไข/การตัดสินใจ                         ทิศทางการไหล             ขึ้นหนาถัดไป 

ผูรับผิดชอบ

     ข้ันตอนการเบิกเงินรายไดโครงการวิจัย
2.กรณียืมเงินมหาวิทยาลัย เนื่องจากยังไมไดรับ

เงินจากแหลงทุน/ผูวาจาง

สัญลักษณ

พิจารณา
กรณีไมลงนาม

กรณีลงนาม

กรณีไมถูกตอง กรณีถูกตอง

กรณีไมถูกตอง

กรณีถูกตอง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

เมื่อแกไขแลว

เมื่อดําเนินการตามสั่งการแลว

เมื่อแกไขแลว


