
                                   บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ   ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร. (82)1898 (นิรัตน์ชา)   

ที ่ อว 67.05.1(3)/ว 62                      วันที ่     4    มีนาคม  2564    

เรื่อง  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับต้น  

เรียน  «ผู้บริหารส่วนงาน» 

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ก าหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์ 
เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สร้างความเข้าใจและการตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
โดยก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 27 พฤษภาคม ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

ในการนี้ จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดซึ่งด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการฯ โดยสมัครผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  

1) สแกนคิวอาร์โค้ด (มุมซ้ายด้านล่าง) หรือ  

2) สมัครผ่านเว็บไซต์ กองทรัพยากรมนุษย์ ไปที่โครงการฝึกอบรม > สมัครอบรม > โครงการ
อบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับต้น > สมัครอบรม  

ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2564  และผู้ที่สมัครเข้าอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อได้
ทางเว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ มธ. ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย   จักขอบคุณยิ่ง 

      

                 
 
                                                                              

 

  
 
 

 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ 

 (นางนุชรินทร์  ชลูดดง) 
ผู้อ านวยการกองทรัพยากรมนุษย์ 
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รายละเอียดโครงการอบรม 
ชื่อหลักสูตร 
 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับต้น  
หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 Super Staff through HRD กลยุทธที่ 1 Proactive HRD for Excellence in the 
Dynamic Environment ดังนั้น กองทรัพยากรมนุษย์ จึงก าหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพ
นักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรที่ท างานด้านวิชาชีพนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุได้มีความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้น และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  

2) เพ่ือให้บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
          พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ที่ด ารงต าแหน่ง 
 1) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และช านาญการ                             
 2) นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และช านาญการ                             
หัวข้อการอบรม รวมทั้งหมด 51 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

 หมวดพื้นฐาน (อบรมรวมทุกต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกับนักวิชาการพัสดุ) (21 ชั่วโมง)  
 Section 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
 -การบริหารการคลังภาครัฐ  

 -ระบบงบประมาณ  
 Section 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง (9 ชั่วโมง) 

 -กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง (6 ชั่วโมง) 
 -กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

 -กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
 -กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

 -กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (3 ชั่วโมง) 
Section 3: ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (3 ช่ัวโมง) 

 -ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
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Section 4: ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ (6 ชั่วโมง) 
 -เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการท างานเป็นทีม (3 ชั่วโมง) 
 -เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (3 ชั่วโมง) 

 หมวดเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 15 ชั่วโมง 
1) สาระส าคัญของการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ (3 ชั่วโมง) 

2) การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการจัดท าบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (6 ชั่วโมง) 

3) การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน (3 ชั่วโมง) 

4) จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี (3 ชั่วโมง) 

 หมวดเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ จ านวน 15 ชั่วโมง  
1) สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 

2) หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ดีและถูกต้อง และรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ (3 ชั่วโมง) 

3) การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ (3 ชั่วโมง) 

4) ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ e-GP (3 ชั่วโมง) 

5) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร          
 วิทยากรภาครัฐและเอกชน 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม   
 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และช านาญการ  จ านวนประมาณ 250 คน  
 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และช านาญการ            จ านวนประมาณ 250 คน 
วัน/เวลา อบรม    
  หมวดพ้ืนฐาน (อบรมรวมทุกต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกับนักวิชาการพัสดุ) 
  วันที่ 8, 20, 22, 27, 29 เมษายน และ 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00-16.00 น. 

หมวดเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   
วันที่  11, 13, 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
หมวดเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
วันที่ 20, 25, 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

รูปแบบการอบรม                     
 อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ      
 นางสาวนิรัตน์ชา  กลิ่นบุญ ต าแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ เบอร์โทรภายใน 1898 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมออนไลน์ การพัฒนาวิชาชีพนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ 

ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

การอบรมแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 หมวดพื้นฐาน (อบรมรวมทุกต าแหน่ง คือ นักวิชาการเงินและบัญชีกับนักวิชาการพัสดุ)              
หมวดที่ 2 เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี 
หมวดที่ 3 เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
   

วันที่และเวลา   หัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

วิทยากร 

หมวดที่ 1 พื้นฐาน (อบรมรวมทุกต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกับนักวิชาการพัสดุ)  จ านวน 21 ช่ัวโมง 

ครั้งที่ 1 
8 เมษายน 2564 
09.00 - 12.00 น. 

Section 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ  
 
การบริหารการคลังภาครัฐ  และ ระบบงบประมาณ  

3 ชั่วโมง ผู้ทรงคุณวุฒิภาค
ราชการและเอกชน 

ครั้งที่ 2 
20 เมษายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

Section 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง  
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
- กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
- กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
- กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

6 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่ 3 
22 เมษายน 2564 
09.00 – 12.00 น. 

Section 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

3 ชั่วโมง 

ครั้งที่ 4 
27 เมษายน 2564 
09.00 – 12.00 น. 

Section 3: ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

3 ชั่วโมง 

ครั้งที่ 5  
29 เมษายน 2564 
09.00 – 12.00 น. 

Section 4: ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ  
เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการท างานเป็นทีม  

 
 

3 ชั่วโมง 
ครั้งที่ 6 

6 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 12.00 น. 

Section 4 ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ (ต่อ) 
 
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  

 
 

3 ชั่วโมง 
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วันที่และเวลา   หัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

วิทยากร 

หมวดที ่2 : เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 15 ชั่วโมง 
ครั้งที่ 1 

11 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 12.00 น. 

สาระส าคัญของการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลังของส่วนราชการ  
 

3 ชั่วโมง ผู้ทรงคุณวุฒิภาค
ราชการและเอกชน 

ครั้งที่ 2 
13 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการจัดท า
บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

6 ชั่วโมง 

ครั้งที่ 3 
18 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน  
 

6 ชั่วโมง 
 

จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี  

หมวดที่ 3 : เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ จ านวน 15 ชั่วโมง 

ครั้งที่ 1 
20 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 12.00 น. 

สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  

 

3 ชั่วโมง ผู้ทรงคุณวุฒิภาค
ราชการและเอกชน 

ครั้งที่ 2 
25 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)  ที่ดีและถูกต้อง 
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
 

6 ชั่วโมง 
 

การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ  

ครั้งที่ 3 
27 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ e-GP  
 

6 ชั่วโมง 
 

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

 


