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มหาวิทยาลัยขอนแกน
สรุปภาพรวมโครงการ
อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันจันทรที่ 29 มีนาคม 2547 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผูเขารวมการประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดี/ผูอํานวยการ
รองคณบดี/ผูอํานวยการ ฝายบริหาร
รองคณบดี/ผูอํานวยการ ฝายวางแผน
หัวหนางานคลัง/พัสดุ (การเงินและบัญชีคณะ+พัสดุคณะ)
หัวหนางานนโยบายและแผน

1.
2.
3.
4.

บริษัทซอฟตสแควร 1999 จํากัด
คุณพรทิพย ลิมสัมพันธเจริญ
คุณปยะรัฐ ลอใจ
คุณตวงพร พิทักษโชติวรรณ
คุณมีแสน แกนชูวงศ

5. คุณปยนุช ศิวาโมกข
6. คุณอนุชา ภาระจร
ผูบันทึกการประชุม
1. คุณอนุชา ภาระจร

ผูจัดการโครงการ
หัวหนาทีมกลุมการเงิน
หัวหนาทีมกลุมบัญชีกองทุน
ผูรับผิดชอบระบบวางแผนงบประมาณ
& ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
หัวหนาทีมกลุมงานพัสดุ
ผูรับผิดชอบของกลุมการเงิน

ผูรับผิดชอบของกลุมการเงิน
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สําเนาเรียนถึง
1. อาจารยอภิศกั ดิ์ พัฒนจักร
2. คุณอนัตต เจาสกุล
3. คุณราเมศวร ศิลปพรหม
4. คุณพรทิพย ลิมสัมพันธเจริญ
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ประธานกรรมการทีม Change Management
รองประทานกรรมการทีม Change Management
ที่ปรึกษาโครงการ
ผูจัดการโครงการ
หัวขอการประชุม

1.
2.
3.
4.

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
แผนพัฒนาระบบงานใหอยูในรูปแบบ MIS มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขั้นตอนการทํางานงานของโครงการฯ และสรุปรายงานความคืบหนา
บรรยายสรุป Overview ของการออกแบบระบบงานโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี
กองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรมภาพรวม
5. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ฯ
6. ขอซักถาม/ขอเสนอแนะ

เนื้อหาการประชุม
1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
1.1 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับประเทศ ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสรางปฏิสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับสังคม
1.2 เปาหมายและวัตถุประสงค
มหาวิทยาลัยขอนแกนใช ICT ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการสังคม
และศิลปวัฒนธรรม โดยมีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถใชงานรวมกันได เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต
1.3 ยุทธศาสตรในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการบริหาร
เปาหมาย
1. แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
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2. มีโครงสรางองคกร ระบบงาน และสื่อสนับสนุนเพื่อรองรับงาน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และเอื้อตอการสรรหาบุคคลทีม่ ี
ความสามารถสูงมาปฏิบัติงานได
3. มีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและ
เพียงพอตอความตองการ
4. ปฏิรูปการบริหารใหเกิดการเชื่อมโยงและใชขอมูลรวมกัน โดยนํา ICT มาใชในการ
บริหารคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
อยางมีบูรณาการ ทําใหเกิด
ความเปนเอกภาพของขอมูล
มีความโปรงใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันนําไปสูการสนองภารกิจเชิงรุกของมหาวิทยาลัย
5. นํา ICT มาใชเพื่อการบริหารการศึกษา
6. พัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหเกิดแรงจูงใจและโอกาสความกาวหนาในการทํางานที่
เหมาะสม รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะ ความรูใหแกบุคลากรดาน ICT ทั้งสายผูสอนและ
สายสนับสนุน
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
1. ดานโครงสรางองคกรและระบบบริหาร
- KKU Operation Center (ศูนยปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน)
- e-Administration (การบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส)
- e-Academic (ระบบลงทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ผานอินเตอรเน็ต)
- e-Service (ระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส)
- โครงการศูนยบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Clinic)
2. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- โครงการพัฒนาบุคลากรดาน ICT สายผูสอน
- โครงการพัฒนาบุคลากรดาน ICT สายสนับสนุน
 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตบัณฑิต
เปาหมาย
1. มีแผนแมบทการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดวยรูปแบบ eLearning
2. มีความพรอมดานตาง ๆ และนําไปสูความสามารถในการจัดการศึกษาดวย
e-Learning
3. มีระบบการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่เอื้อตอการจัดการศึกษารูปแบบ eLearning
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4. บุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน มีศักยภาพในการใช ICT เพื่อการเรียนการ
สอน
5. นํา ICT มาใชในการจัดการเรียนการสอน
6. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการใช ICT
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
1. ดานการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
- e – Learning
- e - Library
- โครงการพัฒนาบัณฑิตรวมกับผูประกอบการดานอุตสาหกรรมซอฟทแวรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการผลิตบัณฑิตแบบสหสาขาวิชา
- โครงการอบรมดานภาษาและ ICT
2. ดานการพัฒนาวิชาการ
- โครงการพัฒนาบัณฑิตรวมกับผูประกอบการดานอุตสาหกรรมซอฟทแวรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการผลิตบัณฑิตแบบสหสาขาวิชา
- โครงการอบรมดานภาษาและ ICT
3. ดานการพัฒนาจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับคณาจารย
- โครงการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรขีดความสามารถสูง
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการวิจัย
เปาหมาย
1. พัฒนานักวิจัย
2. สรางผลงานใหสอดคลองกับทิศทางงานวิจัยและนําไปใชประโยชน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดีเหมาะสม
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
1. ดานการวิจัย
- โครงการบริหารจัดการงานวิจัยดวยระบบ IT
- โครงการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรดาน ICT
- โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดาน Mobile Internet Application
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 ยุทธศสาตรที่ 4 ดานการบริการแกสังคม
เปาหมาย
1. จัดตั้งศูนยประสานงานอุตสาหกรรมซอฟตแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. สนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม สามารถใช ICT ในการบริหาร
จัดการภายในได
3. สงเสริมใหเกิดการสรางงาน ใหแกนักพัฒนาซอฟตแวรไทย
4. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการรายใหม และรายยอย ดานอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร
5. อบรมบุคลากรผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาและนักพัฒนาซอฟตแวร
6. เกิดการทําธุรกรรมรวมกันระหวางผูประกอบการผานเครือขายอินเทอรเน็ต
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
1 ดานหนวยงานการบริการวิชาการ
- จัดตั้งศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(E-saan Software Park)
- โครงการศูนยบมเพาะนักพัฒนาซอฟตแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูง
- ศูนยสอบเทียบมาตรฐานดาน ICT
- โครงการศูนยฝกอบรมและพัฒนา Open Source ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ดานสนับสนุนการบริการวิชาการ
- โครงการสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช ICT
- โครงการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนดาน ICT
- โครงการหองสมุดอิเล็คทรอนิคสชุมชน
 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เปาหมาย
- จัดตั้งศูนยรวบรวมและนําเสนอขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในภาคอีสาน ใหอยูในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลภูมิปญญาอีสาน
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2. แผนพัฒนาระบบงาน เพื่อใหรองรับการพัฒนาใหอยูในรูปแบบ MIS มหาวิทยาลัยขอนแกน
จุดประสงค
ตองการเปลี่ยนการเก็บขอมูลตางๆ จากเอกสารมาเปนการเก็บขอมูลแบบ Data Warehouse แทน เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานในการเตรียมรายงานสรุปผลตางๆ เมื่อผูบริหารรองขอ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเก็บขอมูล ใหอยูในรูปแบบของ Real Time เปนตน

ขั้นตอนพื้นฐานการทํา Data Acquisition
ความเปนมา
29 กันยายน 2541 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฯ
11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ
14 มีนาคม 2543 เห็นชอบระบบงบประมาณมุงเนนผลงาน
ระบบที่จะตองทําตามแผนที่วางไวคือ
1. ระบบวางแผนงบประมาณ
2. ระบบตนทุนนรายกิจกรรม
3. ระบบจัดซื้อ – จัดจาง
4. ระบบบริหารการเงิน – ควบคุมงบประมาณ
5. รายงานการเงิน & การดําเนินงานตางๆ
6. บริหารสินทรัพย
7. ระบบตรวจสอบภายใน
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เปาหมายหลังจากที่จบโครงการ
1. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
2. ระบบการเงิน
ii. ระบบลูกหนี้
iii. ระบบเจาหนี้
iv. ระบบเงินเดือน
3. ระบบพัสดุ
i. ระบบจัดซื้อ – จัดจาง
ii. ระบบคลังพัสดุ
iii. ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร
4. ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ
5. ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม
หมายเหตุ
ระบบใหมที่พัฒนาขึ้นมาจะตอง Interface กับระบบเกาที่มีอยูเดิมของมหาลัยขอนแกนได เชน ระบบ
MIS ของคณะแพทยศาสตร
แนวทางการพัฒนาดานนโยบาย
1. การพัฒนาบนพื้นฐานของ EDI
2. เลือกใช DBMS ตามกรอบที่คณะกรรมการ KKU-ICT
3. กําหนดประเภท ขนาด รูปแบบขอมูลที่ใช ตามหลักเกณฑของคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานและ
การแลกเปลี่ยนขอมูล / คณะกรรมการ KKU-ICT
4. มีระบบรักษาความปลอดภัย ภายใตการระเบียบเครือขาย KKU-Net
5. รายงานผลตอคณะกรรมการ KKU-ICT ทราบทุกระยะ
6. พัฒนาไปสู Data Warehouse, Data Mining
7. Outsource Development
8. S.A. และ Programmers ของมหาวิทยาลัยรวมสนับสนุน
9. Train Staffs for long term maintenance
10. Follow-up Committee from KKU
11. User Training
12. Monitoring and Tuning
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จุดเดนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
1. Campus Network
2. มีการพัฒนาระบบโดยใช ICT อยางตอเนื่อง
3. การศึกษาวิเคราะห วิจัยระบบอยางตอเนื่อง
4. มีความรวมมือกับภาคเอกชนดาน ICT เชน SUN Micro- system, Microsoft, IBM เปนตน
5. นักวิชาการดานตางๆ เชน คอมพิวเตอร, การจัดการ, นักบัญชี เปนตน
การเตรียมความพรอมดานบุคลากร
1. ใหความรู ความเขาใจแกผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ การคลัง การเงินและพัสดุ โดยรศ.ดร.ประวิตร
นิลสุวรรณากุล (มิถุนายน-กรกฎาคม 2543)
2. จนท.ระดับปฏิบัติการ ศึกษาดูงานที่ มทส. (31 ตุลาคม 2543)
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดประชุมชี้แจงผูปฏิบัติงานมากกวา 3 ครั้ง
4. จัดเตรียมบุคลากรที่พรอมปฏิบัติงานรวมกับบริษัทผูรับจางพัฒนาโปรแกรม ฯลฯ
การเตรียมความพรอมดานระบบงาน
1 ศึกษาวิจัย เรื่อง โครงสรางตนทุนตอหนวยผลผลิต (ตุลาคม 2543)
2. ศึกษาวิจัยเตรียมความพรอม เรื่อง การพัฒนาระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ระบบการเงิน ระบบพัสดุและทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑคงคางและ
ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ธันวาคม 2544)
3 จางที่ปรึกษา จัดทํา Master Flow ระบบการเงินและระบบงบประมาณ (ตุลาคม 2545)
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กํากับติดตามการดําเนินงาน

คณะกรรมการ KKU-ICT
คณะกรรมการที่ปรึกษา M.I.S
คณะกรรมการพัฒนาระบบ M.I.S

Change Management

Users Support

• คณะกรรมการกําหนด TOR
• คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
• คณะกรรมการตรวจการจางฯ
• อนุกรรมการตรวจการจาง

5. ขั้นตอนการทํางานงานของโครงการฯ และสรุปรายงานความคืบหนา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษานโยบาย วิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการณปจจุบัน และความตองการของ
มหาวิทยาลัย ในดานระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล ระบบการเงิน ระบบพัสดุและทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติ
เกณฑพึงรับ – พึงจาย ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (Activities Based Costing)
2. ดําเนินการออกแบบโครงสรางระบบการปฏิบัติงานบัญชีงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
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แนวทางการดําเนินงานแตละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษานโยบาย วิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับ สภาพการณปจจุบัน ความตองการและแนวทางของ
ระบบใหมที่ควรเปน และการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ในสวนของระบบบัญชี งบประมาณ การเงิน และ
พัสดุ ในหัวขอตอไปนี้
 ผังองคกร
 ผังแสดงขั้นตอนการทํางาน (Work Flow )
 ผังแสดงทางเดินเอกสาร ( Document Flow )
 วิเคราะหปญหาในระบบงานเดิม
 ความตองการเพิ่มเติมจากระบบงานเดิม
 จัดทํารายงานการศึกษาเพื่อสรุปยืนยันความตองการของระบบใหมและปญหาทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระดับฟงกชัน (Functional Design)
ระบบงานบัญชี งบประมาณ การเงิน และพัสดุ จากระบบบัญชีเกณฑเงินสด ใหเปนเกณฑพึงรับพึงจาย เปนศูนยรวมขอมูลทางดานบัญชี งบประมาณ การเงิน และพัสดุของมหาวิทยาลัย และสามารถรับ
สงขอมูลและเชื่อมโยงระบบงานอื่น ๆ ภายในงาน Back Office ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบบัญชี
ตามความรับผิดชอบ (Responsibility Accounting) สามารถวัดผลการดําเนินงานแยกตาม มิติแผนงาน มิติ
กองทุน และมิติหนวยงาน
เปรียบเทียบการดําเนินงานของแตละมิติได รูตนทุนการดําเนินงานของแตละมิติ ตนทุนของการ
ดําเนินธุรกิจแตละประเภท และมหาวิทยาลัย สามารถจัดทํางบการเงินเปนรายเดือนได รวมถึงสามารถจัด
ทํางบการเงินรวมทั้งมหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานการออกแบบระดับฟงกชัน (Functional Design)
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบแนวคิดเชิงเทคนิค (Technical Conceptual Design)
จากการออกแบบฟงกชันของระบบงานทั้งจอภาพ และ รายงานทั้งหมดจะถูกนํามาเปนขอมูลในการ
ออกแบบฐานขอมูลใหสามารถรองรับการทํางานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดทําราย
งานการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลโดยมี E-R Diagram และ Data Dictionary
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําขอเสนอแนวทางการดําเนินงานในหัวขอ
 วิธีการทํา Data Conversion ขอมูลเดิม และการปอนขอมูล
 ระบบ Hardware, Software ระบบปฏิบัติการ, Software ฐานขอมูล เพื่อใช
สําหรับระบบโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น
 ระบบ Hardware เพื่อทํางานในสวนของ Database Server และ สวนของWeb Server
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ความคืบหนาของโครงการ
ขั้นตอนการทํางานจะแบงออกเปน 4 ขั้นตอนคือ

4.

% of work % of work
Plan
Done

Item

Description

1

ศึกษานโยบาย วิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับ สภาพการณ
ปจจุบัน ความตองการและแนวทางของระบบใหม

20%

20.00%

2

ออกแบบระดับฟงกชัน (Functional Design)

40%

40%

3

ออกแบบแนวคิดเชิงเทคนิค (Technical Conceptual
Design)

30%

30%

4

เสนอแนวทางการดําเนินงานตอไป

10%

10%

Total of Work Plan
Total of Work Done

100%
100%

บรรยายสรุป Overview ของการออกแบบระบบงานโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม
ภาพรวม
ภาพรวมของระบบงาน Back Office
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ระบบงาน Back Office แบงออกเปน 5 สวนคือ
 งานพัสดุ
 ระบบจัดซื้อ / จัดจาง
 ระบบคลังพัสดุ
 ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร
 งานบัญชี
 ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม
 ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติ
 การเงิน
 ระบบเจาหนี้
 ระบบลูกหนี้
 ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง
 ระบบงานรับ - จายเงิน
 งบประมาณ
 ระบบวางแผนงบประมาณ
 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล
 ระบบงบประมาณ
 งานบุคคลเงินเดือนและคาตอบแทน
 ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน
ความสัมพันธของระบบงานแบงออกเปน 3 สวน
1. วงจรรับ
งาน Front Office ที่จะมีการ Interface กับงาน Back Office
1.1 หนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ การรับเงินสดเขามาประจําวัน/ประจําเดือน ซึ่งจะตองมีการ
Interface กับงาน Back Office ที่ระบบการเงินรับ (FN)
1.2 การบริการเงินเชื่อตางๆ เชนการบริการของทางดานโรงพยาบาล ซึ่งจะตองมีการ Interface
กับงาน Back Office ที่ระบบลูกหนี้ (AR) เพื่อทําการตั้งลูกหนี้
1.3 การขายวัสดุ ซึ่งจะตองมีการ Interface กับงาน Back Office ที่คลังพัสดุ เพื่อทําการตัด Stock
ความสัมพันธระหวางแตละระบบของวงจรรับ
1.1 งานที่สัมพันธกับระบบงานรับ-จายเงิน (FN)
1.1.1 การรับเงินจากการขายทอดตลาดของทรัพยสินถาวร เชื่อมโยงกับระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

Page:

Soft Square 1999 Co., Ltd.
รายงานการประชุม

RM01

13 of 17

Ver. 1

29/03/2547

1.1.2

การรับเงินจากการประกันสัญญา เชน เงินหลักประกัน เชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อ/
จัดจาง จากนั้นจึงนําขอมูลการรับเงินหลักประกันไปตั้งหนี้ที่ระบบเจาหนี้
1.1.3 การรับเงินคืนจากลูกหนี้ เชื่อมโยงกับระบบลูกหนี้หรือระบบลูกหนี้เงินยืมทด
รอง เพื่อทําการลดหนี้
1.2 งานที่สัมพันธกับระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ
1.2.1 ระบบงานรับ-จายเงิน จะทําการสรุปและสงขอมูลการรับเงินตางๆ ไปที่ระบบ
บัญชีลักษณะ 3 มิติ
1.2.2 ระบบลูกหนี้และระบบลูกหนี้เงินยืมทดรองจะมีการปรับปรุงหนี้ โดยจะตองทํา
การสงขอมูลการเคลื่อนไหวลูกหนี้ ไปที่ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ
1.3 งานที่สัมพันธกับระบบงบประมาณ
ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ จะตองทําการสรุป สงรายรับทั้งหมดมาที่ระบบงบประมาณ เพื่อจะ
ทําการเปรียบเทียบกับแผนประจําปที่ไดวางแผนไว
2. วงจรจาย
ระบบวางแผนงบประมาณ
เริ่มทําการวางแผนงบประมาณประจําป และเสร็จสิ้นเมื่อไดรับการอนุมัติแผนและไดรับการ
จัดสรรงบประมาณประจําป สงมาที่ระบบงบประมาณเพื่อทําการควบคุมงบประมาณ เพื่อใชใน
การบริหาร
ระบบงบประมาณ
รับขอมูลการจัดซื้อ/จัดจาง ที่จะตองทําการควบคุมงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตการขอซื้อ/ขอ
จาง ผูกพัน และการติดตามเอกสารของการจัดซื้อ/จัดจาง
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
- ทําการตรวจรับวัสดุ จากการจัดซื้อ/จัดจาง จะสงขอมูลไปที่ระบบคลังพัสดุ เพื่อทํา
การรับวัสดุเขาคลังและบริหารวัสดุตอไป
- ทําการตรวจรับทรัพยสินถาวร จากการจัดซื้อ/จัดจาง จะสงขอมูลไปที่ระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร เพื่อนําไปขึ้นทะเบียนครุภัณฑ
- หลังจาการตรวจรับวัสดุและครุภัณฑเสร็จเรียบรอย จะสงขอมูลไปที่ระบบเจาหนี้
เพื่อทําการตั้งหนี้
ระบบเจาหนี้
- กอนที่จะทําการจายหนี้ ไดก็ตอเมื่อไปยืนเรื่องไปที่ระบบงบประมาณและไดรับการ
อนุมัติแลว
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ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ
- รับโอนขอมูลการตรวจรับ จากระบบจัดซื้อ/จัดจางมาบันทึกบัญชี
- รับโอนขอมูลการบริหารทรัพยสิน จากระบบทะเบียนทรัพยสินถาวรมาบันทึก
บัญชี โดยจะตองมีขอมูลการคํานวณคาเสื่อมของครุภัณฑ เปนตน
- รับโอนขอมูลการบริหารวัสดุคงคลัง จากระบบคลังพัสดุ มาบันทึกบัญชี โดย
จะตองมีเชน การรับ – การจาย การโอน เปนตน
- รับโอนขอมูลการเคลื่อนไหวหรือการปรับปรุงเจาหนี้ จากระบบเจาหนี้ม า
บันทึกบัญชี
- รับโอนขอมูลการเคลื่อนไหวของการรับ – จาย จากระบบงานรับ-จายเงิน เพื่อ
นําไปบันทึกบัญชี
- รับโอนขอมูลการสั่งจายเงินเดือน จากระบบเงินเดือนและคาตอบแทน เพื่อ
นําไปบันทึกบัญชี
ระบบงานรับ - จายเงิน
- รับขอมูลการสั่งจาย ที่ผานการอนุมัติจาย จากระบบงบประมาณ
- สงขอการชําระเงินกับเจาหนี้ ไปที่ระบบเจาหนี้เพื่อทําการตัดหนี้
ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง
- รับขอมูลการจายเงินยืม จากระบบงานรับ-จายเงิน เพื่อไปทําการตั้งหนี้
- สงขอมูลลูกหนี้หักผานเงินเดือนไปให ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน
- ดึงขอมูลของบุคลากร จากระบบบริหารบุคลากร
- สงขอ มูลขออนุมัติเบิกจายเงินเดือ น ไปที่ระบบงบประมาณ เมื่อ ไดรับการ
อนุมัติจจึงจะสงขอมูลการสั่งจายเงินเดือนไปที่ระบบงานรับ-จายเงิน
3. การบริหารและบัญชี
ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ
ทําการประมวลผลขอมูลและสรุปขอมูล ที่ไดรับจากระบบตางๆ เชน
- ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
- ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร
- ระบบคลังพัสดุ
- ระบบเจาหนี้
- ระบบลูกหนี้
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- ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง
- ระบบงานรับ-จายเงิน
จากนั้นทําการสงผลสรุปที่ไดไปยังระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม เพื่อจะคํานวณหาตนทุนรายกิจกรรม
ตอไป
ระบบติดตามตรวจสอบและประมาณผล
รับขอมูลมาประมวลผลจาก 3 ทางคือ
- ขอมูลตนทุนรายกิจกรรม จากระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม
- ขอมูลสรุปทางบัญชี จากระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ
- ขอมูลแผนงานงบประมาณ จากระบบวางแผนงบประมาณ
มาทําการสรุปประเมินผลของการประกอบการในแตละชวง Period เปนอยางไร
5. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ฯ
สามารถแบงเปน 5 ดาน ดังนี้
1. เชิงปริมาณ
1.1 สามารถลดกระบวนการทํางานซ้ําซอนระหวาง คณะ/หนวยงาน
1.2 ลดปริมาณงานในการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สามารถลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ เนื่องจากมีขอมูลถูกตองแมนยําทันตอความ
ตองการ เพราะมีศูนยรวมขอมูลเชื่อมโยงระหวางคณะ/หนวยงาน
2.2
รูปแบบเอกสารเปนมาตรฐานเดียวกันในมหาวิทยาลัยขอนแกน
2.3 สามารถสนับสนุนขอมูลใหเปนแนวทางเดียวกับแผนงานรัฐบาล
2.4 สามารถสืบคนขอมูลได เนื่องจากมีระบบฐานขอมูลเดียวกัน
3. เชิงเวลา
3.1 ขอมูลรวดเร็ว สามารถรับรูไดทันทวงที สะดวกในการตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลเดียวกัน
3.2 .ลดเวลาในการเดินเอกสารระหวางคณะ/หนวยงาน
4. เชิงตนทุน
4.1 สามารถลดคาใชจายในการจัดพิมพเอกสารตาง ๆ (PAPER LESS)
4.2 สามารถลดคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ การจัดพิมพเอกสารตาง ๆ
(OPERATING COST)
5. เชิงมาตรฐานการยอมรับการบริหาร และการจัดการมหาวิทยาลัยชั้นนํา
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จากผลประโยชนทั้ง 4 ขอที่ไดกลาวมาขางตน มหาวิทยาลัยขอนแกนมีเครื่องมือสนับสนุนใน
การบริหารงานดาน IT เพื่อเอื้อประโยชนในการบริหารและการจัดการ สามารถสนับสนุนขอมูล
ใหแกหนวยงานภายนอกองคกรและภาครัฐได อยางมีประสิทธิภาพ
6. ขอซักถาม/ขอเสนอแนะ
ขอซักถาม/ขอเสนอแนะ
1. การจายเงินของบุคลากรภายใน เสนอให
จายผานธนาคาร
2. คณะตองการยกเลิกเงินยืมทดรอง ใหไป
ไวที่กองคลังที่เดียว
3. ระบบ MIS มีการเชื่อมโยงกับธนาคาร
หรือไม
4. ระบบจะรองรับการออกรายงานในระดับ
ภาควิชาหรือไม

ตอบขอซักถาม/ขอเสนอแนะ
(Upon Policy)
(Upon Policy)

การเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก ระบบรองรับกระบวนการทํางาน แต
ตองติดตอกับหนวยงานภายนอกกอน
- ขึ้นอยูกับการบันทึกขอมูล วาจะบันทึกขอมูลในระดับไหน
- งบการเงิน (งบดุล) จะออกไดเฉพาะหนวยงานหลัก สวนงบกําไรขาดทุน
สามารถออกไดทุกระดับ
5. ขั้นตอนในการอนุมัติหลักการจนถึงการ - ระบบจะออกแบบใหคณะ/หนวยงานควบคุมงบประมาณเอง สวนการ
สงเบิกจายกองคลังจะลดขั้นตอนหรือไม จัดสงเอกสารจะรับผานระบบ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทําตามเอกสารที่กองคลัง
ไดรับ
- ความรวดเร็วจะเกิดขึ้นในสวนของการตรวจสอบผานระบบคอมพิวเตอร
และการลงบัญชีโดยระบบ
6. คณะสงเอกสารเบิกจายของรานคาใหกับ ระบบคอมพิวเตอรสามารถแสดงสถานะของการเบิกจายไดวา ตอนนี้
กองคลัง คณะสามารถตรวจสอบเอกสารได เอกสารอยูในสถานะหรือขั้นตอนใดไดเลย
หรือไมวาอยูขั้นตอนไหนของกระบวนการ
7. การหักหนี้จะใหหักผานเงินเดือนเลย (Upon Policy)
8. คณะตองการใหมีระบบของเงินสดยอย (Upon Policy)
(จายเงินสด)
9. คณะแพทยตองทําอะไรบางในสวนของ - ตองรอจนถึงการพัฒนาระบบวาทางคณะตองการใชงานระบบใน
การออกแบบระบบใหม
ขั้นตอนไหน ถาใชงานของระบบใหมก็สามารถใชได แตถาใชระบบงาน
ของตัวเองจะตองมีการสงขอมูลมาใหทางสวนกลางอยางไร
10. สามารถตรวจสอบขอมูลในระบบได เนื่องจากในกระบวนการทํางานจะตองมีเอกสารประกอบการทํางานเสมอ
อยางไร (Audit)
ซึ่งเราสามารถนําเอกสารประกอบเหลานั้นมาตรวจสอบกับขอมูลใน
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ตอบขอซักถาม/ขอเสนอแนะ
ระบบวาถูกตองตรงกันหรือไม ซึ่งในระบบใหมมีคุณสมบัติหลายประการ
สวนที่สําคัญไดแก
- SMART คือ ความสามารถในการประมวลผลขอมูลที่ถูกตองและ
รวดเร็ว
- SLIM คือ ลดปริมาณเอกสารที่ใชในแตละขั้นตอนในปจจุบัน

