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1. บทนํา 
 

รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน( I m p l e m e n t a t i o n ) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อ
เปนการตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3  มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัว
สูงขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น เพิ่มความถูกตองและลดความซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้น ยังเปนการทําใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               คณะผูจัดทํา 

บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 
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2. วัตถุประสงค 

 รายงานการออกแบบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) สําหรับ
ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ระบบการเงิน ระบบ
พัสดุและทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑพึงรับ-พึงจาย ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
(Activities Based Costing)  ตามโครงสรางและระบบบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะเปนการบริหารแบบ
กระจายการตัดสินใจ โดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยจะกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูบริหารระดับคณะ 
หนวยงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวม
ในระดับมหาวิทยาลัย(Decentralization)  

 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 
2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.3 เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานที่เกี่ยวของ 
2.4 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมีใน

ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรที่ตองรองรับระบบงานที่ไดมีการออกแบบไว 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง       

โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมีและตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแตละ

ระบบงาน ไดแก การแกปญหาความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมี
ระบบและครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษและเนื้อที่ในการจัดเก็บ
เอกสารและรายงานตางๆ สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการ
จัดทํารายงานรูปแบบตางๆ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวทิยาลัยขอนแกน

1. สํานกังานอธกิารบดี ศูนย/สถาบนั/สํานกั คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาที่
1.3  กองคลงั
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบรกิารการศึกษา
1.7  กองกิจการนกัศกึษา
1.8  หนวยตรวจสอบภายใน
O โรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน
O ศูนยหนังสือมหาวทิยาลัยขอนแกน
O สํานกังานสงเสรมิศลิปะและวฒันธรรม
O ศูนยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก
O  สํานกังานประกนัคุณภาพการศกึษา
O  สํานกังานขอมลูขาวสาร
O สถาบนัความรวมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมน้าํโขง
O  สถาบนัสันตศึิกษา
O  สถาบนัโรคเอดส
O  สํานกังานอาํนวยการเพือ่นํามหาวทิยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรฐั

2. สํานกังานวทิยบรกิาร
3. สถาบนัวจิยัและพฒันา
4. ศูนยคอมพวิเตอร
5. ศูนยบรกิารวชิากร
6. ศูนยหัวใจสริิกิต
7. สํานกัทะเบยีนและประมวลผล

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทนัตแพทยศาสตร
4. เทคนคิการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสขุศาสตร
7. วทิยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วศิวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วทิยาการจดัการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
17.  วทิยาเขตหนองคาย
18. บณัฑติวทิยาลยั
O  วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรอื องคกรในกาํกบั
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โครงสรางการบริหารระดับมหาวิทยาลัย(สํานักงานอธิการบดี) และคณะ/หนวยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย  ในการบริหารงบประมาณ มีสํานักงานอธิการบดี มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแบงภารกิจออกเปน 3 
ดาน คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล 

1. การวางแผน 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน มีหนาที่ 
1. รับผิดชอบการวางแผนและจัดทําคําของบประมาณจากรัฐบาล โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะห

และจัดทําคําของบประมาณ และอัตรากําลัง(พนักงานมหาวิทยาลัย) ประสานงานกับสํานัก
งบประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา 
และรวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ 
หนวยงานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูล

พ้ืนฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ 

สิ่งกอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการขอเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบคุม

การเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสาร

เบิกจายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงิน

รายได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
6. จัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตอผูบริหาร กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3. การติดตามและประเมินผล 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การ
รายงาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและ
ผลลัพธของกิจกรรม หรือโครงการไมไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณใหถูกตองตามที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
การจัดสายงานการบริหารงบประมาณในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก มอบอํานาจจากอธิการบดีที่ 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก อยูในความควบคุมและรับผิดชอบของรอง
คณบดี 2 ฝาย คือ ฝายบริหาร และ ฝายวางแผนและพัฒนา 

 

 

  
 
 
 

ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบดังนี้คือ 
1) งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบการจัดท
ของบประมาณของคณะสงไปยังกองแผนงา
2) งานคลังและพัสดุ  รับผิดชอบการบริหาร
เปนไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิก

 
 

CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกจิกรรม 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งาน
2. งาน
3. งาน
4. งาน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
งบประมาณโดยดําเนินก
จายไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
บริหารและงานธุรการ 
คลังและพัสดุ 
บริการการศึกษา 
นโยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

ารควบคุม ดูแลการเบิกจายให
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวทิยาลยัขอนแกน

O     หมายถงึ  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากบั

งานการเงนิ

สาํนกังานอธกิารบดี

กองคลัง

งานบัญชี งานพสัดุงานเงนิรายได งานงบประมาณงานธรุการ

O หนวยรับ-สง
    หนงัสือ
O หนวยพมิพ

O หนวยรับจายเงนิ
O หนวยเบิกจาย
    เงนิเดอืน
O หนวยเบิกจาย
    ท่ัวไป
O หนวยตรวจสอบ
   หลกัฐาน และ
   เงนิประจาํงวด

O หนวยรับจายเงนิ
O หนวยเงนิยืมทดรอง
O หนวยตรวจสอบ
    คมุยอด และ
    จดัทําฎกีา

O หนวยบัญชี
    งบประมาณ
O หนวยบัญชี
    เงนิรายได
O หนวยรายงาน
    การเงนิ และสถิติ

O หนวยจดัหาพสัดุ
O หนวยบัญชีเก็บ
    รักษาและจายพสัดุ

 
 



 

 

 

 

แผนผังทางเดินขอมูล  

(Data Flow Diagram) 
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน DFD 
 

 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได 

กระบวนการ (Process)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

กระแสขอมูล (Data Flow)
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ร ะ บ บ บั ญ ชี ต น ทุ น ร า ย กิ จ ก ร ร ม  :  L e v e l   0

ผู บ ริ ห า ร

1 0 .  ร ะ บ บ บั ญ ชี
ลั ก ษ ณ ะ  3  มิ ติ

ร ะ บ บ
F r o n t  O f f ic e

ภ า ค วิ ช า /ห น ว ย ง า น

ข อ มู ล ก า ร ล ง ท ะ เบี ย น เ รี ย น

ข อ มู ล ค า ใ ช จ า ย  ป ร ะ จํ า ง ว ด

9 .

ร ะ บ บ บั ญ ชี ต น ทุ น

ข อ มู ล กิ จ ก ร ร ม

ข อ มู ล ร า ย ง า น ต น ทุ น
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1 0 . ร ะ บ บ บั ญ ชี
ลั ก ษ ณ ะ  3  มิ ติ

9  . 1

ก าร จั ด ส ร ร ค า ใ ช จ า ย
ข อ ง ภ าร กิ จ ด าน บ ริ ห าร
ข อ งสํ า นั ก ง าน อ ธิ ก า รบ ดี

9  . 2

ก าร จั ด ทํ า ต น ทุ น ร าย กิ จ ก ร ร ม
ข อ ง ก าร ผ ลิ ต บั ณิ ต

9  . 3

ก าร จั ด ทํ า ต น ทุ น ร าย กิ จ ก ร รม
ข อ ง ก าร วิ จั ย  ก าร บ ริ ก าร แ ล ะ

ก ารทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร รม

ร ะบ บ
F ron t O ff ic e

ภ าค วิ ช า /ห น ว ย ง าน

ผู บ ริ ห า ร

ข อ มู ล ต น ทุ น ที่ ไ ด รั บ ก ารป น ส ว น

ข อ มู ล ร าย ง าน ต น ทุ น

ร ะ บ บ บั ญ ชี ต น ทุ น ร าย กิ จ ก ร ร ม  :  L e v e l  1

ข อ มู ล ต น ทุ น ที่ ไ ด รั บ ก ารป น ส ว น

ข อ มู ล ค า ใ ช จ า ย  ป ร ะ จํ า ง ว ด

ข อ มู ล ค า ใ ช จ า ย ห รื อ ต น ทุ น ต าม ห น ว ป ฏิ บั ติ ก าร

ข อ มู ล ค า ใ ช จ า ย ห รื อ ต น ทุ น ต าม ห น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร
ข อ มู ล ก าร ล งท ะ เบี ยน เรี ย น

ข อ มู ล กิ จ ก ร รม ข อ มู ล กิ จ ก ร ร ม

ข อ มู ล กิ จ ก ร ร ม

ข อ มู ล ร าย ง าน ต น ทุ น



 

 

 

 

 

งานและขั้นตอนการปฏบิัติงาน



 
5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ผังระบบงานภาพรวม 

 
 
 
 

9. ระบบบัญชีตนทุน 
CT 

 9.1. การกําหนดกิจกรรม 
ของหนวยงาน 

9.2. การประเมินตนทุนจริง 
ประจํางวดเดือน 

9.3. การประเมินตนทุนจริง 
ของผลิตภัณฑ 

9.4. รายงานตนทุนจรงิ 
ของผลิตภัณฑ  

 
 

การกําหนด 
กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน  

 

การจัดสรรคาใชจาย 
ดานการบริหารของหนวยงานสนับสนุน 

 
 

การทําตนทุน 
รายกิจกรรมของวิชา 
ประจําภาคเรียน 

 
รายงานการตรวจสอบ 

 

การกําหนด 
กิจกรรมของหนวยงานปฏิบัติการ 

การจัดสรรคาใชจาย 
รายกิจกรรมใหผลิตภัณฑ 

(รายวิชา) 

การทําตนทุน 
รายกิจกรรมของหลักสูตร 

 

 
รายงานการตนทุน 
ตามผลิตภัณฑ 

 

การกําหนด 
ขอมูลผลิตภัณฑ 

การจัดสรรคาใชจาย 
รายกิจกรรมใหผลิตภัณฑ 

 (โครงการ) 

การทําตนทุน 
รายกิจกรรมของโครงการ 

 

การกําหนด 
งวดการประมวลผล 
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5.1 รายละเอียดระบบงานบัญชีตนทุน 
 

ขอบเขตของระบบงานบัญชีตนทุน 
รายงานการออกแบบระบบบัญชีตนทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับนี้ เปนการออกแบบแนวทางการ

ปฏิบัติงาน และระบบฐานขอมูลที่ตองใชเพื่อคํานวณตนทุน ตามวัตถุประสงคในการประเมินตนทุนที่ทาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดไว  

โดย แบงเปน 4 วัตถุประสงคยอย ดังนี้ 
1.1 เพื่อการผลิตบัณฑิต 
1.2 เพื่อการวิจัย 
1.3 เพื่อการบริการวิชาการ และการสาธารณสุข 
1.4 เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

จากการออกแบบระบบงานบัญชีตนทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถกําหนดขอบเขตในการ
ปฏิบัติงานโดยสรุป ไดดังตอไปน้ี 

1. การคํานวณตนทุนจริงตามแผนงาน 
เปนการนําขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้น จากการเก็บขอมูลทางบัญชี มาจัดทําตนทุนจริงตามแผนงานที่ไดมี

การใชจายงบประมาณไป เพื่อแสดงตนทุนที่ใชไปในวัตถุประสงคตางๆ ตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย ทําให
สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและกําหนดนโยบายใน
อนาคต และเก็บเปนขอมูลเชิงสถิติเพื่อวิเคราะหแนวโนมและพฤติกรรมในการใชตนทุนได โดยแผนงานที่
นํามาใช จะมีโครงสรางของขอมูล ดังนี้ 

รหัสแผนงาน 
 

รหัสที่ระบุถึงแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละ
รายการ 

• แผนงาน กลุมของงาน โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน ซึ่งจะ
เปนสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและ
นโยบายที่กําหนดไว 

• งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและ
ไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

• โครงการ กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจน
รวมทั้งมีระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

• กิจกรรม ภารกิจหนาที่จําเปนและสําคัญที่สามารถวัดเปนหนวยนับไดอยางชัดเจน 
ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จตามกรอบวัตถุประสงค เปาหมายของงาน/
โครงการนั้น 
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โครงสรางการทํางานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการจัดแบงโครงสรางการบริหารหนวยงานภายในองคกรออกเปน 3 ประเภท 

ประกอบดวย  
1. สํานักงานอธิการบดี 
2. ศูนย / สถาบัน / สํานัก 
3. คณะ 

โดยแตละคณะก็จะมีการจัดแบงหนวยงานออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายภาควิชา และ ฝายสํานักงานคณบดี ตาม
ภาระงาน ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบดังนี้คือ 

1) งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบการจัดทําคําของบประมาณ โดยดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา 
ของบประมาณของคณะสงไปยังกองแผนงาน 

2)     งานคลังและพัสดุ  รับผิดชอบการบริหารงบประมาณโดยดําเนินการควบคุม ดูแลการเบิกจายใหเปนไป
ตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิกจายไปยังกองคลัง 

ปญหาดานเกี่ยวกับการทํางานในระบบบัญชีตนทุน   
1. ขอมูลที่นํามาใชในการประเมินตนทุนมีปริมาณมาก และบุคลากรของหนวยประเมินตนทุน

ไมสามารถทําการรวบรวมขอมูลตนทุนไดหากไมไดรับความรวมมือจากหลายฝาย 
2. ยังไมมีขอสรุปที่แนนอนในการกําหนดเกณฑและวิธีที่ใชในการปนสวนตนทุนทางออม ทํา

ใหเกิดขอขัดแยงระหวางหนวยงานที่ไดรับการปนสวนตนทุนทางออมจากหนวยงานที่ทํา
หนาที่สนับสนุน 

3. ยังไมมีระบบคํานวณตนทุนตอหนวยที่สม่ําเสมอ เนื่องจากการประเมินตนทุนแตละครั้งตอง
ใชเวลาและคาใชจายมาก จึงยากตอการประเมินตนทุนอยางสม่ําเสมอ  

4. ยังไมมีสูตรหรือวิธีการคํานวณที่แนนอน เนื่องจากการประเมินตนทุนในปจจุบันยังเปนเพียง
แคการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดสูตรหรือวิธีคํานวณที่เปนมาตรฐานทั้งองคกร 
และวางนโยบายในดานตนทุนตอไป 

5. ยังไมมีเกณฑในการติดตามการวิเคราะหตนทุนบางรายการที่มีผลตอประสิทธิภาพการผลิต 
และการบริการ ทําใหตนทุนตอหนวยสูง 

6. ยังขาดการประสานงานและทําความเขาใจกับหนวยผูปฏิบัติการ ใหเก็บขอมูลไปในทาง
เดียวกับการคิดตนทุน 

จากปญหาที่ไดกลาวมา ดังนั้นการออกแบบระบบงานบัญชีตนทุน จึงไดออกแบบให
รองรับกับการเก็บขอมูลทางบัญชี โดยสามารถนําขอมูลทางบัญชีที่ไดบันทึกไวแลวมาใชในการ
คํานวณได  ทําใหลดเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูล นอกจากนี้แลว ยังสามารถที่จะออกรายงานได
อยางรวดเร็วและมีความสม่ําเสมอในการนําเสนอขอมูลมากขึ้น และนอกจากนี้ยังสามารถเก็บ
ขอมูลตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อใชในการ วิเคราะห ศึกษา ประเมิน และคาดการณพฤติกรรมของตนทุน 
เพื่อประโยชนในการวางแผนงาน ในแตละระดับของมหาวิทยาลัยขอนแกนได  
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การจัดแบงโครงสรางของตนทุน 
จากปญหาและความตองการในการประเมินตนทุนจากวัตถุประสงคตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหตองจัดแบงหนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน
กลุมงานตางๆ เพื่อประโยชนในการรวบรวมตนทุนตามกลุมตนทุน โดยใชเกณฑในการแบงหนวยงาน
เขาตามกลุมตางๆ ดังนี้ 
ตามลักษณะหนาที่ของหนวยงานในองคกร 

สามารถแบงหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามลักษณะหนาที่ของหนวยงานทั้งหมด 
ออกเปนเปน 2 กลุม  ดังตอไปนี้ 
1. กลุมงานสนับสนุนการบริหารและวิชาการ คือกลุมหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุนดานการ

บริหารและดานวิชาการใหกับคณะ  ประกอบดวยกลุมสํานักงานอธิการบดี และกลุม ศูนย / 
สถาบัน / สํานัก ตนทุนที่เกิดขึ้นของหนวยงานในกลุมนี้จะถูกปนใหแกกลุมงานอื่นๆ ตาม
เกณฑและอัตราสวนที่ไดกําหนดไวในการปนสวนตนทุน ไดแก ภาควิชาตางๆ และ/หรือ ศูนย 
/ สถาบัน / สํานัก ที่ทําหนาที่ผลิตผลิตภัณฑเพื่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. กลุมงานที่ทําหนาที่โดยตรงในภารกิจดานการจัดการศึกษา ดานการทํางานวิจัย ดานการ
ใหบริการใหบริการวิชาการและการสาธารณสุข และดานการทําบุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กลุม
งานเหลานี้ไดแก ภาควิชาที่สังกัดในคณะ และ ศูนย / สถาบัน /สํานัก ตางๆ  
จากลักษณะหนาที่งานขององคกร จะสามารถแบงหนวยงานตนทุนไดเปน 2 ประเภท คือ  
1. หนวยตนทุนสนับสนุน หรือหนวยตนทุนช่ัวคราว  (Transient Cost Center) 

เปนหนวยตนทุนที่ไมกอใหเกิดผลิตภัณฑที่ตองการนํามาคํานวณตนทุนตามวัตถุประสงค 
ตนทุนที่เกิดขึ้นในกลุมตนทุนนี้ จะถูกจัดสรรเปนตนทุนทางออมใหหนวยตนทุนที่อยูใน
กลุมตนทุนสุดทาย โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
1.1 หนวยตนทุนสนับสนุนจากสวนกลางของมหาวิทยาลัย เชน ตนทุนจากกองกลาง

สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตนทุนจากศูนยคอมพิวเตอร  เปนตน 
1.2 หนวยตนทุนสนับสนุนของหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบภารกิจของมหาวิทยาลัย

โดยตรง เชน ตนทุนของงานบริหารและงานธุรการสังกัดสํานักงานคณบดีของคณะ
ตางๆ  ตนทุนของงานคลังและพัสดุสังกัดสํานักงานคณบดีของคณะตางๆเปนตน 

2. หนวยตนทุนสุดทายหรือหนวยรับตนทุน  (Absorbtion Cost Center)  
 เปนหนวยที่เกิดผลผลิตจากการดําเนินงาน และนํามาวิเคราะหตนทุนตามวัตถุประสงค 
หนวยตนทุนเหลานี้ไดแก ภาควิชาที่สังกัดในคณะ และ ศูนย / สถาบัน /สํานัก ตางๆ โดยจะแบง
ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงคเพื่อการผลิตบัณฑิต โดยคํานวณตนทุนของแตละวิชาในหลักสูตรตางๆ 
  และคํานวณตนทุนของแตละหลักสูตร 
2.2 วัตถุประสงคเพื่อการวิจัย โดยคํานวณตนทุนตามจํานวนผลงานวิจัยที่ไดนําเสนอ 

หรือจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ 
2.3 วัตถุประสงคเพื่อการบริการ 

2.3.1 การบริการวิชาการ ประกอบดสนชุดโครงการ 
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2.3.2 การบริการสาธารณสุข กลุมตนทุนที่ใหบริการผูปวย โดยคํานวณตนทุน
ตามจํานวนผูปวย  

2.4 วัตถุประสงคเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคํานวณตนทุนตามจํานวน
โครงการที่ไดปฏิบัติ 

เนื่องจากลักษณะหนาที่งานของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น มีการดําเนินงานไมเพียงแตเปน
องคกรที่มีพันธะกิจในการผลิตนักศึกษา การวิจัย เทานั้นแตยังมีวัตถุประสงคอื่นๆ นอกจากนี้ ยังไม
สามารถแบงลักษณะหนาที่งานไดชัดเจน วาหนวยงานนั้นทํางานเพื่อวัตถุประสงคใด เชน หนวยงานใน
สายภาควิชา ทําใหการจัดแบงตนทุนในลักษณะที่อางอิงการใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพียงอยาง
เดียวนั้นทําไดคอนขางยาก  

รายงานออกแบบฉบับนี้ไดเสนอแนวทางในการคํานวณตนทุน โดยการจัดกลุมแบบแบงจาก
ลักษณะหนาที่ของหนวยงานในองคกรเปนหลัก จากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตน 
หลักการและวิธีท่ีใชในการคํานวณตนทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระบบบัญชีตนทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น จะใชหลักการคํานวณตนทุนแบบตนทุนรวม
(Full Cost) นั่นคือ 

Total Cost (TC)  =  Direct Costs (DC) + Indirect Costs (ID) 
โดย Direct Cost จะเปนตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับกิจกรรม หรือหนวยตนทุนนั้น และ 

Indirect Cost จะเปนตนทุนที่หนวยงานไดรับมาจากหนวยงานอื่น โดยจัดสรรใหตามความสัมพันธ
ระหวางศูนยตนทุนที่ต้ังขึ้น และไมวาจะจัดศูนยตนทุนโดยแบงตามลักษณะหนาที่งานของหนวยงานใน
องคกร หรือลักษณะการใหบริการของโรงพยาบาล ยังคงใชหลักการคํานวณแบบตนทุนรวมเชนเดียวกัน 
คือ ถาเปนการจัดศูนยตนทุน หนวยงานที่จะปนคาใชจายทางออมจะเปนหนวยงานในกลุม หรือ
หนวยงานที่เปนหนวยตนทุนช่ัวคราวจะปนคาใชจายของตนเปนคาใชจายทางออมของหนวยงานที่เปน
หนวยตนทุนสุดทาย และ เมื่อไดตนทุนรวมของหนวยงานที่ไดรับปนตนทุนทางออมแลว จากนั้น จะทํา
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตตามวัตถุประสงคในการประเมินตนทุน 
ชนิดของตนทุน 

การกําหนดตนทุนเขากับแตละวัตถุประสงค จะตองทําการพิจารณารายการกิจกรรม หรือ
รายการรายจายที่กอใหเกิดตนทุนภายใตวัตถุประสงคนั้น เชน หากตองการทําการคิดตนทุนใหกับ
วัตถุประสงคเพื่อการบริการผูปวย จะตองทําการพิจารณาวา ในการบริการผูปวยจะประกอบดวย
กิจกรรมและรายจายใดบางที่เกี่ยวของกับผลผลิตของการบริการผูปวย  โดยพิจารณาทั้งรายจายที่
เกี่ยวของโดยตรงในการกอใหเกิดบริการ และรายจายที่ไมไดเกี่ยวของกับการใหบริการโดยตรง แตมี
สวนทําใหผลผลิตของการบริการเกิดขึ้นดวย ซึ่งรายจายทั้งสองประเภทนี้ คือ ตนทุนทางตรง และตนทุน
ทางออม โดยทั้งตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ชนิด คือ 
1. ตนทุนคาแรง (Labor Costs: LC) ไดแก  

1.1 เงินเดือนและคาจาง ของอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ ขาราชการ ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 
ลูกจางชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย 

1.2 คาชวยเหลือบุตร ของขาราชการ ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 
1.3 คารักษาพยาบาลบิดามารดาบุตร ของขาราชการ ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 
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1.4 คาเวร ของขาราชการ ลูกจางประจําเงินงบประมาณ ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ ลูกจาง
ช่ัวคราว 

1.5 เงินประจําตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ 
1.6 คาบริหารของผูบริหารคณะ 
1.7 ทุนวิจัยที่ระบุใหบุคคลที่เปนเจาของงานวิจัย 

2. ตนทุนคาวัสดุสิ้นเปลือง (Material Costs: MC) ไดแก คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาใชสอย  
3. คาซอม คาบํารุงรักษา วัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกจายภายใน 1 ป 

โดยแหลงเงินคาวัสดุสิ้นเปลือง ที่เบิกใชภายใน 1 ป จะมีแหลงเงินดังนี้ 
3.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน 
3.1.2 เงินรายไดคณะ  
3.1.3 เงินบริจาคเขาแตละภาควิชา 

โดยการเบิกจายจากภาควิชา จะลงบันทึกขอมูลจากบัญชีเบิกจายของเงินงบประมาณแผนดินและ 
งินรายได ดังนี้ 

คาสาธารณูปโภค  หมวด 410 
คาใชสอย  หมวด 400 
คาวัสดุ   หมวด 500 
คาครุภัณฑ  หมวด 600  
รายจายอื่นๆ  หมวด 900 

โดยคาใชจายตางๆนั้น จะเปนตนทุนทางตรงของหนวยงานที่เบิกจาย ในสวนคาสาธารณูปโภคจะ
ถูกปนใหหนวยงานตางๆ ตามจํานวนบุคลากรที่อยูในหนวยตนทุนนั้น  

4. ตนทุนคาลงทุน (Capital Costs: CC) ไดแก คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร คือ ครุภัณฑ อาคาร 
สิ่งกอสราง (ไมรวมที่ดิน) โดยจําแนกไดดังนี้ 
4.1 คาเสื่อมราคาอาคารสถาน 
4.2  คาเสื่อมราคาครุภัณฑ โดยเปนครุภัณฑที่ไดมาจากแหลงที่มา ดังตอไปนี้ 

4.2.1 เงินงบประมาณแผนดิน 
4.2.2 เงินรายไดคณะ 
4.2.3 เงินบริจาคเขาแตละภาควิชา 
การคิดคาเสื่อมราคาของครุภัณฑ ถาเปนครุภัณฑการแพทยจะคิดดวยวิธีเสนตรงโดยถือ 

อายุการใชงานตามที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากชนิดตนทุนตามที่ไดกลาวมาแลว ในการ
จัดทําตนทุนของแตละวัตถุประสงคนั้น จะเกิดตนทุนอีกประเภท คือ ตนทุนคาใชจายการผลิต
(Overhead Costs: OH) คือ ตนทุนตางๆ ที่เกิดขึ้น และไมอาจคํานวณเขาเปนตนทุนของแตละกลุม
งานไดโดยตรง เชน คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานที่อยูในกลุมสนับสนุน เปนตน เมื่อปน
สวนตนทุนจากกลุมสนับสนุนเขากลุมงานอื่นๆ ตนทุนในสวนนี้จัดเปนตนทุนทางออมของกลุม
งานที่ทํางานตามแตละวัตถุประสงค 
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เกณฑในการปนสวนตนทุน 
- เมื่อสามารถจําแนกไดวา ตนทุนที่เกิดขึ้นเปนตนทุนประเภทใด และมีความสัมพันธเปน

อยางไรกับวัตถุประสงคในการคิดตนทุน ขั้นตอนตอไปคือการพิจารณาเลือกเกณฑและวิธีที่
ใชในการคิดรายจายแตละรายการเขาเปนตนทุนของแตละวัตถุประสงค ซึ่งหากเปนตนทุน
ทางตรงแลวการเลือกเกณฑที่จะจัดสรรรายจายตางๆ เขาแตละวัตถุประสงคจะเปนไปโดยงาย 
เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับผลผลิตตามวัตถุประสงคโดยตรง แตในตนทุนทางออมแลว จะ
ระบุไดยากวารายจายที่เกิดขึ้นนั้นใชเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เปนปริมาณมากนอยเพียงไร จึง
ตองมีการกําหนดเกณฑและระดับกิจกรรมหรือการผลิตเพื่อใชเปนมาตรฐานในการจัดสรร
ตนทุนทางออมเขาแตละวัตถุประสงคและหนวยผลผลิตที่เกิดขึ้นในแตละวัตถุประสงค โดย
พิจารณาเลือกเกณฑที่เหมาะสมที่สุดในการปนสวนตนทุน โดยตองคํานึงถึงความสัมพันธกับ
ตนทุนที่เกิดขึ้น ความยากงาย และคาใชจายในการเก็บรวมรวมขอมูลตนทุนในสถานการณ
จริงดวย  

- หลักเกณฑการปนสวนตนทุน โปรดดูภาคผนวก ง 
แหลงขอมูลท่ีนํามาใชในการประเมินตนทุน 

แหลงขอมูลที่นํามาใชในการประเมินตนทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกนประกอบดวยขอมูล
ดังตอไปนี้ 

ขอมูลที่ไดจากระบบคอมพิวเตอร 
1. ขอมูลจากระบบงบประมาณ(BG) คือ ขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนงานตามปงบประมาณ 

งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุนที่ใชในแผนงาน  จํานวนผลผลิตและรายจายที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากแผนงาน โดยถาการวางแผนงานนั้นทําไดถึงโครงสรางระดับใด ขอมูลที่นําเขา
มาในระบบบัญชีตนทุนก็จะจัดทําไดถึงระดับนั้น เชน หากการวางแผนงบประมาณนั้น
สามารถวางแผนไดถึงระดับกิจกรรม โดยสามารถระบุผลผลิตและรายจายที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในแตละกิจกรรม ระบบบัญชีตนทุนก็จะสามารถประเมินตนทุนตามแผนงานได
ถึงระดับกิจกรรม เชนกัน 

2. ขอมูลจากระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป(GL) คือ ขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตาม
แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม ตามปงบประมาณนั้น เพื่อจัดทําตนทุนจริงตามแผนงาน 
และเปนขอมูลในการเปรียบเทียบตนทุนที่เกิดขึ้นตามแผนงาน และในการวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน โดยในการปฏิบัติงานจริงนั้น หากสามารถระบุรายการเบิก-จาย และคาใชจาย
ตางๆ ไดถึงระดับกิจกรรม ระบบบัญชีตนทุนก็จะสามารถนําขอมูลจากระบบบัญชีแยก
ประเภทไปคํานวณตนทุนไดถึงในระดับกิจกรรม  

3. ขอมูลจากระบบ Front Office(FR) คือ ขอมูลของจํานวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงตาม
แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม  

4. ขอมูลจากระบบบริหารงานบุคคล(HR) คือ ขอมูลภาระงานและเงินเดือนของบุคลากร 
และขอมูลสรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 

CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม แกไขเม่ือ :  23  มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                               CT_ 5-8 
 

CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม แกไขเม่ือ :  23  มี.ค. 2547 

 
แตอยางไรก็ตาม ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรนั้นยังไมครอบคลุมการคํานวณตนทุน

ทั้งหมด เพราะคาใชจายบางรายการ เชน เงินเดือนของอาจารย ไมสามารถระบุไดชัดเจนวาเปน
ของแตละกิจกรรมเทาใด จําเปนที่บุคลากรในหนวยประเมินตนทุนจําเปนตองบันทึกขอมูล
เพิ่มเติมในระบบ โดยนําขอมูลมาจากแหลงอื่นๆ ดังตอไปน้ี 
ขอมูลที่ไดจากแหลงอื่นๆ 
1. ขอมูลจากภาควิชา/หนวยงาน คือ ขอมูลของจํานวนผลผลิต(ที่ไมสามารถนําเขาไดจาก

ระบบ) ขอมูลตางๆ ที่ใชในการจัดทําตนทุนเฉพาะรายการ ขอมูลเกณฑและอัตราสวนใน
การจัดสรรตนทุนใหแกหนวยงานและวัตถุประสงคตางๆ 

2. หนวยงานบริหารและหนวยงานสนับสนุนตางๆจากสวนกลาง จะเปน ขอมูลคาใชจาย
ตางๆที่ตองอาศัยการปนสวนเขาไปใหแตละคณะ 

3. ขอมูลจากบุคลากร คือ ขอมูลกิจกรรมหรืองานที่บุคลากรทานนั้นไดปฏิบัติ ในรอบที่
กําหนด อาจจะเปนการบันทึกประจําสัปดาห หรือ ประจําเดือน 
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5.2 conceptual Flow 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน Conceptual Flow 
 
 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในขั้นตอนนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการปรับปรุงใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการออกแบบใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง การบันทึกขอมูลตางๆ ลงระบบคอมพิวเตอร On-line โดยระบุ
หนาจอที่ใช จะไมเกี่ยวของกับที่หนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง เชน เก็บใน 
EXCEL ACCESS 

 
 
 
 

หมายถึง กระบวนการทํางานที่ตองมีการตัดสินใจของกิจกรรม / งานที่
กระทําในขั้นตอนนั้นๆ และสงผลออกมาเปน 2 ลักษณะ ซึ่งผลลัพธของ
การตัดสินใจ จะสงผลกระบวนการหรือเอกสารในขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณา วาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยัง
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยระบบ เพื่อพิจารณา วา
จะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 
 

ก ร ะบ วน ก าร  (P ro ce ss )

ก ารตั ด สิ น ใจ  (D ec is ion )

จุ ด ค วบ คุ ม โด ย ผู ป ฏิ บั ติ ง าน  (M anu a l C on tro l P o in t )

M

จุ ด ค วบ คุ ม โด ย ร ะบ บ  (S y s tem  C on tro l P o in t)

S

เอ ก ส าร  (D ocum en t)

เอ ก ส ารที่ ป รั บ ป รุ ง  (R ed es ig n  D ocum en t )

เอ ก ส ารที่ อ อ ก แ บบ ให ม  (N ew  D ocum en t )

ก ระบ วนก าร ร ะบ บ ง านค อมพิ ว เต อ ร
(C om pu te r P roce ss )
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หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงาน และโดย
ระบบ เพื่อพิจารณาวาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตอง
ยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมตอมาจาก
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเริ่มตนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเชื่อมตอของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยอาจเชื่อม
ระหวางภายในหนากระดาษ หรือระหวางหนากระดาษ  ( n แทน 
หมายเลขอางอิงของจุดเชื่อมตอ) 

 
 
 
 

หมายถึง จุดรวมหรือจุดแยกของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

M , S

จุ ด ค วบ คุ ม โด ย ผู ป ฏิ บั ติ ง าน  แ ล ะ โด ย ระบ บ
(M anu a l an d  S ys tem  C on tro l P o in t )

ก าร เชื่ อ ม ต อ ร ะห ว า ง ขั้ น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
(F low  C onn ec to r  P o in t )

ก าร เชื่ อ ม ต อ ร ะห ว า ง ขั้ น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
(F low  C onn ec to r  P o in t )

จุ ด แ บ ง ข้ั น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
(F u n c t ion  Sep e ra to r  P o in t )

เริ่ ม ต น

จุ ด เริ่ ม ต น  (S ta r t in g  P o in t )

ส้ิ น สุ ด

จุ ด สิ้ น สุ ด  (T e rm ina to r  P o in t )

n

จุ ด เช่ื อ มต อ  (C onn ec to r  Po in t )

จุ ด ร วม / จุ ด แ ย ก  ( In teg ra to r /S epa ra to r  P o in t )
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CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 

ม ห า วิ ท ย าลั ย ข อ น แ ก น
ร ะ บ บ บั ญ ชี ต น ทุ น ร าย กิ จ ก ร รม

C F -C T -0 1 -V 0 1  ขั้ น ต อ น ก า ร จั ด ส ร ร ค า ใ ช จ า ย ข อ งภ า ร กิ จ ด าน บ ริ ห า ร (สํ า นั ก อ ธ ก า ร บ ดี )
ให ห น ว ย ต น ทุ น ห ลั ก ต าม ภ า ร กิ จ แ ล ะ แ ผ น ง าน ห น า ที่  :  1  /  3

ห น ว ย ป ร ะ เ มิ น ต น ทุ น

K K -G L -0 6 -V 0 1

ขั้ น ต อ น ก า ร โอ น ข อ มู ล
นํ า เข า ข อ มู ล ข อ งค า ใ ช จ า ย ที่ เกิ ด

ขึ้ น จ ริ ง
เข า ร ะ บ บ บั ญ ชี ต น ทุ น

ค า ใ ช จ า ย ต าม ภ า ร กิ จ ด าน บ ริ ห า ร
(แ ผ น ง าน จั ด ก า ร ศึ ก ษ า อุ ด ม ศึ ก ษ า )

ค า ใ ช จ า ย ต าม ภ าร กิ จ ด า น ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต
(แ ผ น ง าน จั ด ก า ร ศึ ก ษ า อุ ด ม ศึ ก ษ า )

ค า ใ ช จ า ย ต าม ภ าร กิ จ
ด า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม

(แ ผ น ง าน ศ าส น า  ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม )

ค า ใ ช จ า ย ต าม ภ า ร กิ จ
ด า น ก าร วิ จั ย

(แ ผ น ง าน วิ จั ย )

ค า ใ ช จ า ย
ห น ว ย ง าน ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร

(สํ า นั ก ท ะ เบี ย น แ ล ะ ป ร ะม ว ล ผ ล , ศู น ย ค อ ม พิ ว เต อ ร . . . .)

ค า ใ ช จ า ย ท า ง อ อ ม (คณ บ ดี )

ค า ใ ช จ า ย
ห น ว ย ส นั บ ส นุ น ด า น บ ริ ห า ร

( สํ า นั ก อ ธิ ก า ร บ ดี )

ค า ใ ช จ า ย ท า ง ต ร ง
ห น ว ย ง าน ส นั บ ส นุ น วิ ช าก า ร

กิ จ ก ร ร ม  0 .1

กิ จ ก ร ร ม  0 .2

กิ จ ก ร ร ม  0 .4

กิ จ ก ร ร ม  0 .3

กิ จ ก ร ร ม  0 .5

ค า ใ ช จ า ย ท า ง อ อ ม (คณ บ ดี )ค า ใ ช จ า ย ต าม ภ าค วิ ช า
ค า ใ ช จ า ย ท า ง ต ร ง

ต าม วิ ช า  (C o s t  O b je c t )

ค า ใ ช จ า ย ต าม ภ า ร กิ จ
ด า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

(แ ผ น ง าน บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร แ ก สั ง ค ม )

ค า ใ ช จ า ย ต าม ภ า ร กิ จ
ด า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

(แ ผ น ง าน บ ริ ก า ร รั ก ษ าพ ย าบ าล )

ค า ใ ช จ า ย ต าม ภ า ร กิ จ
ด า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

(แ ผ น ง าน ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า เอ ด ส )

แกไขเม่ือ :  23  มี.ค.  2547 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม CF-CT-02-V01 ขั้นตอนการจัดทําตนทุนรายกิจกรรม - การผลิตบัณฑิต หนาที่ :  1 / 3

หนวยประเมินตนทุน

KK-CT-PC-xx  หนาจอบันทึก/นําเขา ขอมูลตนทุนจริงตามหนวยงาน

KK-GL-06-V01

ขั้นตอนการโอนขอมูล

นําเขาขอมูลของคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจริง

เขาระบบบัญชีตนทุน

คาใชจาย

หนวยสนับสนุนดารบริหาร
(สํานักอธิการบด)ี

หนวยสนับสนุนดานวิชาการ

คาใชจายตามภารกิจดานการผลิตบัณฑิต
(แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา)

คาใชจายตามภาควิชาคาใชจายทางออม(คณบดี)

กิจกรรม 2.1

กิจกรรม 2.2

กิจกรรม 2.4

วิชา 1

วิชา 2

วิชา 3

คาใชจายทางตรง
ตามวิชา (Cost Object)

หนวยตนทุนหลัก
(หนวยงาน/คณะ)

คาใชจายทางตรง
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ

คาใชจาย
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ

(สํานักทะเบียนและประมวลผล,ศูนยคอมพิวเตอร....)

คาใชจายทางออม(คณบดี)

ตนทุนตามหนวยสนับสนุนดานวิชาการ
(สํานักทะเบียนและประมวลผล,ศูนยคอมพิวเตอร....)

ตนทุนตามหนวยสนับสนุนดานวิชาการ
(สํานักทะเบียนและประมวลผล)

ตนทุนตามหนวยสนับสนุนดานวิชาการ
(ศูนยคอมพิวเตอร)

วิชา 1

วิชา 2

วิชา 3
กิจกรรม 2.3

กิจกรรม 1.1

กิจกรรม 1.2

กิจกรรม 1.4

กิจกรรม 1.3

กิจกรรม 2.5
โครงการ...A

โครงการ...A

วิชา 1

วิชา 2

วิชา 3

โครงการ...B

คาใชจาย
หนวยสนับสนุนดานบริหาร

(สํานักอธิการบดี)

 



 
 
 

  

CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
แกไขเม่ือ :  23  มี.ค.  2547 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม

CF-CT-03-V01 ขั้นตอนการจัดทําตนทุนรายกิจกรรม-
การวิจัย/การบริการวิชาการ/การบริการดานสาธารณสุข/การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม หนาที่ :  1 / 3

หนวยประเมินตนทุน

KK-GL-06-V01

ขั้นตอนการโอนขอมูล

นําเขาขอมูลของคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจริง

เขาระบบบัญชีตนทุน

คาใชจายตามภารกิจดานการวิจัย
(แผนงานการวิจัย)

คาใชจายตามภาควิชา
(หนวยงานที่อางถึง)คาใชจายทางออม(คณบดี)

กิจกรรม 2.1

กิจกรรม 2.2

กิจกรรม 2.4

โครงการ 1

โครงการ  2

โครงการ  3

คาใชจายทางตรง
ตามวิชา (Cost Object)

หนวยตนทุนหลัก
(หนวยงาน/คณะ)

โครงการ 1

โครงการ 2

โครงการ 3
กิจกรรม 2.3

กิจกรรม 1.1

กิจกรรม 1.2

กิจกรรม 1.4

กิจกรรม 1.3

กิจกรรม 2.5
โครงการ 4

โครงการ...4

คาใชจาย
หนวยสนับสนุนดานบริหาร

(สํานักอธิการบดี)

คาใชจายตามภารกิจดานบริหาร
(แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา)

คาใชจาย
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ

(สํานักทะเบียนและประมวลผล,ศูนยคอมพิวเตอร....)

คาใชจายทางออม(คณบดี)คาใชจายทางตรง
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ

หนวยสนับสนุน

 



 
5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
แกไขเม่ือ :  23มี.ค . 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
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ขั้นตอนการจัดสรรคาใชจายของหนวยสนับสนุนบริหาร (สํานักอธิการบดี) ใหหนวยปฏิบัติการ   CF-CT-01-V01  

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S

1. กําหนดขอมูลการจัดสรรคาใชจาย/ตนทุน ของสํานักอธการบดี ใหหนวยปฏิบัติการ 
1.1 กําหนดกิจกรรม ทั้งหมดของสํานักอธิการบดี 
1.2 น้ําหนักของกิจกรรม (น้ําหนักของทุกกิจกรรมในกองเดียวกันรวมกัน ตองเทากับ 100 %) 
1.3 กําหนดตัดผลักดันของแตละกิจกรรม 
1.4 กําหนดหนวยปฏิบัติการ ที่ไดรับการจัดสรรคาใชจาย/ตนทุน จากสํานักอธิการบดี 

หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-RT-04

2. โอนขมูลคาใชจายจากระบบบัญชี 3 มิติ หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-PC-01

3. พิมพรายงานคาใชจายกอนการจัดสรรประจํางวดเดือน ตามภารกิจและหนวยงาน หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-OR-04

4. จัดสรรคาใชจาย/ตนทุนของ สํานักอธการบดี ใหแตละหนวยปฏิบัติการ 
3.1 บันทึกคาหรือจํานวนที่ทําจริงของตัวผลักดันกิจกรรมในแตละกิจกรรม ทุกกิจกรรมของแตละกอง 
3.2 บันทึกคาหรือจํานวนของตัวผลักดันกิจกรรมในแตละกิจกรรม ตามหนวยปฏิบัติการ ที่ใปใชบริการ

ของกองในสํานักอธิการบดี 
3.3 ประมวลผล เพื่อคํานวณ ตนทุนตอหนึ่งตัวผลักดัน และตนทุนตามกิจกรรม จัดสรรใหตามหนวย

งานปฏิบัติการที่มาใชบริการของกองในสํานักอธิการบดี 

หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-DT-01

5. จัดพิมพรายงาน การจัดสรรคายใชจาย/ตนทุน ใหหนวยปฏิบัติการที่มาใชบริการของสํานักอธิการบดี หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-OR-04
KK-CT-OR-05 
KK-CT-OR-06 
KK-CT-OR-07 

 

อางถึง  

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
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หมายเหตุ  
KK-CT-RT-04 
KK-CT-PC-01 
KK-CT-DT-01 
KK-CT-OR-01 
KK-CT-OR-04 

 
กําหนดกิจกรรมของสํานักอธิการบดี– จัดสรรใหหนวยงาน 
โอนขมูลคาใชจายจากระบบบัญชี 3 มิติ 
จัดสรรคาใชจายของสํานักอธิการบดี (จัดสรรใหหนวยงานปฏิบัติการ) 
รายงานคาใชจายกอนการจัดสรรประจํางวดเดือน ตามภารกิจและหนวยงาน 
รายงานคาใชจายสนับสนุนบริการประจํางวดเดือน แยกตามกิจกรรม 

  

   
  

 KK-CT-OR-05 รายงานการจัดสรรคาใชจายจาหนวยงานสนับสนุนบริหารประจํางวดเดือน ใหหนวยปฏิบัติการ ตามกิจกรรม

 KK-CT-OR-06 
KK-CT-OR-07 
 
 

รายงานคาใชจาย ที่ไดรับจัดสรรจากหนวยสนับสนุน รายงานคาใชจาย /ตนทุน ที่ไดรับจัดสรรแลว ประจํางวด
เดือน ตามหนวยงาน 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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ขั้นตอนการจัดทําตนทุนรายกิจกรรม – การผลิตบัณฑิต  CF-CT-02-V01 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7
CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
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รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
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CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S

1. กําหนดกิจกรรมของแตละหนวยปฏิบัติการ เพื่อ จัดสรรคาใชจาย/ตนทุนใหผลิตภัณฑ 
1.1. กําหนดกิจกรรม ตัวผลักดันกิจกรรม และ น้ําหนัก ของกิจกรรม ของหนวยงานปฏิบัติการ 
1.2. กําหนดกิจกรรมของหนวยงานปฏิบัติการ ที่ผลิตภัณฑ (วิชา)  ไปใชบริการ 
1.3. กําหนดกิจกรรมของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ  ที่ผลิตภัณฑ (วิชา)  ไปใชบริการ 

หนวยงานทําตนทุน     
KK-CT-RT-05 
KK-CT-RT-06 
KK-CT-RT-06 

2. จัดสรรคาใชจาย/ตนทุน ของหนวยปฏิบัติการ และหนวยสนับสนุนวิชาการ ใหกับผลิตภัณฑ(วิชา) 
2.1. บันทึกคาของตัวผลักดันกิจที่ทําจริง ของทุกกิจกรรม ในหนวยปฏิบัติการ เพื่อกํานวณตนทุนตอ

หนึ่งตัวผลักดัน 
2.2. บันทึกผลิตภัณฑ(วิชา) และคาของตัวผลักดันกิจที่ทําจริง ของกิจกรรม ที่ผลิตภัณฑ(วิชา) ไปใช

บริการ 

หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-DT-02
 

3. คํานวณตนทุนตามผลิตภัณฑ ประจํางวดเดือน หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-PC-02

4. พิมพรายงานรายงานรายละเอียดผลิตภัณฑ (Cost Object) ประจํางวดเดือน หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-OR-08

5. ตนทุน/คาใชจาย ของผลิตภัณฑ(วิชา)  ประมวลผลครบภาคเรียน หรือไม 
5.1. ประมวลผลครบภาคเรียน ไปทําขั้นตอน 6 
5.2. ประมวลผลไม ครบภาคเรียน ไปทําขั้นตอน 2 

หนวยงานทําตนทุน     

6. คํานวณตนทุนรายวิชา ประจําภาคเรียน หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-PC-03

7. พิมพรายงานตนทุนรายวิชา ประจําภาคเรียน หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-OR-09

8. การหาตนทุนตามหลักสูตร 
มีขอมูลตนทุนรายวิชาของหลักสูตรที่ตองการหาตนทุนครบ หรือไม 
8.1. มีขอมูลครบ ไปทําขั้นตอน 9 
8.2. ขอมูลไมครบ  รอภาคเรียนตอไป 

หนวยงานทําตนทุน     



 

CT_ระบบบ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
แกไขเม่ือ :  23มี.ค . 254

ับฟงกชัน 
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9. กําหนดขอมูลหลักสูตร ที่ตองการหาตนทุน 
บันทึกวิชาที่ตองเรียนในหลักสูตร 

หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-RT-09

10. พิมพรายงานตนทุนรายหลักสูตร หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-RO-11
 

อางถึง  

 
หมายเหตุ  

KK-CT-RT-05 
 KK-CT-RT-06 

 
กําหนดกิจกรรมของแตละหนวยปฏิบัติการ– จัดสรรใหผลิตภัณฑ 
กําหนดกิจกรรมของแตละผลิตภัณฑ (Cost Object) 

  

    KK-CT-DT-02 
 KK-CT-PC-02 
 KK-CT-PC-03 
KK-CT-RT-09 
KK-CT-OR-08 
KK-CT-OR-09 
KK-CT-OR-11 

จัดสรรคาใชจายของแตละหนวยปฏิบัติการ (จัดสรรใหผลิตภัณฑ) 
คํานวณตนทุนตามผลิตภัณฑ (Cost Object)  ประจํางวด 
คํานวณตนทุนรายวิชา  (Cost Object)   
กําหนดขอมูลหลักสูตร 
รายงานรายละเอียดผลิตภัณฑ (Cost Object) ประจํางวดเดือน 
รายงานตนทุนรายวิชา (Cost Object) 
ตนทุนรายหลักสูตร 
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CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
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ขั้นตอนการจัดทําตนทุนรายกิจกรรม – การวิจัย  CF-CT-03-V01 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S

1. กําหนดกิจกรรมของแตละหนวยปฏิบัติการ เพื่อ จัดสรรคาใชจาย/ตนทุนใหผลิตภัณฑ 
1.4. กําหนดกิจกรรม ตัวผลักดันกิจกรรม และ น้ําหนัก ของกิจกรรม ของหนวยงานปฏิบัติการ 
1.5. กําหนดกิจกรรมของหนวยงานปฏิบัติการ ที่ผลิตภัณฑ (โครงการ)  ไปใชบริการ 
1.6. กําหนดกิจกรรมของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ  ที่ผลิตภัณฑ (โครง)  ไปใชบริการ 

หนวยงานทําตนทุน    
KK-CT-RT-05 
KK-CT-RT-06 
KK-CT-RT-06 

 

2. จัดสรรคาใชจาย/ตนทุน ของหนวยปฏิบัติการ และหนวยสนับสนุนวิชาการ ใหกับผลิตภัณฑ(โครงการ) 
2.3. บันทึกคาของตัวผลักดันกิจที่ทําจริง ของทุกกิจกรรม ในหนวยปฏิบัติการ เพื่อกํานวณตนทุนตอ

หนึ่งตัวผลักดัน 
2.4. บันทึกผลิตภัณฑ(โครงการ) และคาของตัวผลักดันกิจที่ทําจริง ของกิจกรรม ที่ผลิตภัณฑ(วิชา) ไป

ใชบริการ 

หนวยงานทําตนทุน    KK-CT-DT-02
 

 

3. คํานวณตนทุนตามผลิตภัณฑ ประจํางวดเดือน หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-PC-02

4. พิมพรายงานรายงานรายละเอียดผลิตภัณฑ (Cost Object) ประจํางวดเดือน หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-OR-08

5. คํานวณตนทุนโครงการ  
ประมวลผลตนทุนทั้งโครงการ เฉพาะโครงการที่สิ้นสุดแลว 

หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-PC-04

6. พิมพรายงานตนทุนรายโครงการ (Cost Object) หนวยงานทําตนทุน     KK-CT-OR-10
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อางถึง  



 
 

CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
แกไขเม่ือ :  23มี.ค . 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
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หมายเหตุ  
KK-CT-RT-05 

 KK-CT-RT-06 

 
กําหนดกิจกรรมของแตละหนวยปฏิบัติการ– จัดสรรใหผลิตภัณฑ 
กําหนดกิจกรรมของแตละผลิตภัณฑ (Cost Object) 

  

    KK-CT-DT-02 
 KK-CT-PC-02 
 KK-CT-PC-04 
KK-CT-OR-08 
KK-CT-OR-10 
 

จัดสรรคาใชจายของแตละหนวยปฏิบัติการ (จัดสรรใหผลิตภัณฑ) 
คํานวณตนทุนตามผลิตภัณฑ (Cost Object)  ประจํางวด 
คํานวณตนทุนรายโครงการ  (Cost Object)   
รายงานรายละเอียดผลิตภัณฑ (Cost Object) ประจํางวดเดือน 
รายงานตนทุนรายโครงการ (Cost Object) 
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การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

6.1.1 KK-CT-RT-01 :  หนาจอกําหนดขอมูลภารกิจ 
 

หนาจอกําหนดขอมูลภารกิจ

ภารกิจรหัสภารกิจ

 
 
 

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลภารกิจดานตางๆของมหาวิทยาลัย 
 

1. รหัสภารกิจ หมายถึง รหัสภารกิจดานตางๆ ที่ถูกกําหนดในการจัดทําแผนงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2. ภารกิจ หมายถึง ภารกิจดานตางๆ ที่ถูกกําหนดในการจัดทําแผนงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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6.1.2 KK-CT-RT-02 : หนาจอกําหนดขอมูลกลุมผลิตภัณฑ 
 

หนาจอกําหนดขอมูลกลุมผลิตภัณฑ

รหัส
กลุมผลิตภัณฑ

กลุมผลิตภัณฑ รอบการผลิตเปนภาคเรียน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกกลุมของผลิตภัณฑท่ีมหาวิทยาลัยตองการคิดตนทุน 
 

1.     รหัสกลุมผลิตภัณฑ หมายถึง รหัสของกลุมผลิตภัณฑที่ตองการนํามาคิดตนทุน 
2.      ช่ือกลุมผลิตภัณฑ หมายถึง ช่ือของกลุมผลิตภัณฑที่ตองการนํามาคิดตนทุน 
3. รอบการผลิตเปนภาค 
        เรียน 

หมายถึง รอบการผลิตกลุมผลิตภัณฑนั้นๆเปนภาคเรียนหรือไม 
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6.1.3 KK-CT-RT-03 : หนาจอกําหนดขอมูลผลิตภัณฑ(Cost Object) 

 
หนาจอกําหนดขอมูลผลิตภัณฑ

หนวยงานปฏิบัติการ

หนวยงานที่เปนตนทุนทางออม

รหัสภาควิชา /
คณบดี

ภารกิจแผนงาน / งาน

ภารกิจ แผนงาน / งาน

ศูนย / สถาบัน /สํานัก /คณะ ภาควิชา กลุมผลิตภัณฑ

รหัสผลิตภัณฑ วันที่เริ่มโครงการ วันที่ส้ินสุดโครงการ
ผลิตภัณฑ

(C o s t O b je c t )

แผนงาน/งานรหัสหนวยงาน ภารกิจ

 
 
วัตถุประสงค  : เพ่ือใชบันทึกขอมูลของผลิตภัณฑแยกตามศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะและภารกิจ 
 
สวนขอมูลหลัก   

1.    ภารกิจ หมายถึง ภารกิจดานตางๆ ที่ถูกกําหนดในการจัดทําแผนงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

         2.    แผนงาน / งาน หมายถึง ช่ือแผนงาน/งาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงาน
ประจําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.   ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 
      คณะ 

หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับภาร
กิจของมหาวิทยาลัย  

4.   ภาควิชา หมายถึง ภาควิชาในสังกัดของหนวยงานในขอ 3 
5.   กลุมผลิตภัณฑ  หมายถึง กลุมผลิตภัณฑที่ตองการหาตนทุน 
6. รหัสผลิตภัณฑ หมายถึง รหัสผลิตภัณฑที่ตองการหาตนทุน 
7.    ผลิตภัณฑ (Cost Object) หมายถึง ผลิตภัณฑ (Cost Object) ที่ตองการหาตนทุน 
8.    วันที่เริ่มโครงการ หมายถึง วันที่ที่โครงการเริ่มตน (ในกรณีที่ผลิตภัณฑอยูในกลุมโครง

การ) 
9.    วันที่สิ้นสุดโครงการ หมายถึง วันที่ที่โครงการสิ้นสุด (ในกรณีที่ผลิตภัณฑอยูในกลุมโครง
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การ) 
สวนขอมูลรายการ   
      หนวยงานปฏิบัติการ   

10.    รหัสภาควิชา / คณบดี หมายถึง รหัสภาควิชา / คณบดี ที่ทําหนาที่ผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ 
11.    แผนงาน / งาน หมายถึง แผนงาน / งาน 
12.    ภารกิจ หมายถึง ภารกิจ 

     หนวยงานสนับสนุน   
13.   แผนงาน / งาน หมายถึง แผนงาน / งาน 
14.   หนวยงานสนับสนุน หมายถึง หนวยงานสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑขางตน 
15.   ภารกิจ หมายถึง ภารกิจ 
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6.1.4 KK- CT- RT04 :  หนาจอกําหนดกิจกรรมของสํานักอธิการบดี - จัดสรรใหหนวยงาน 

 
หนาจอกําหนดกิจกรรมของสํานักอธิการบดี - จัดสรรใหหนวยงาน

ภารกิจ หนวยงาน

จัดสรรใหหนวยงาน

กอง

รหัสกิจกรรม กิจกรรม น้ําหนัก(%) ตัวผลักดันกิจกรรม

แผนงาน งาน ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ กอง / ภาควิชา

หมวดรายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดกิจกรรมของสํานักอธิการบดีเพื่อจัดสรรคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกหนวยงาน     
 
สวนขอมูลหลัก   
1. ภารกิจ หมายถึง ภารกิจดานการบริหาร 
2. หนวยงาน หมายถึง สํานักงานอธิการบดี 
3. กอง หมายถึง หนวยงานระดับกอง ของสํานักอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

ขอนแกน 
4. หมวดรายจาย หมายถึง คาใชจาย ตามหมวดรายจาย เชน เงินเดือน/คาตอบแทน ,คา

ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ 
สวนขอมูล-กิจกรรมที่จะจัดสรรใหหนวยปฏิบัติการ   
5. รหัสกิจกรรม หมายถึง รหัสกิจกรรม 
6. กิจกรรม หมายถึง งานของแตละกอง (ในขอ 3)ภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

• เกณฑการกําหนดกิจกรรมของหนวยงาน 
 กิจกรรมที่สามารถหา หรือเก็บยอดคาใชจายไดชัด

เจน 
 ตองเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดผลผลิต (Activity 

Output) ที่เปนหนวยวัดได 
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7. น้ําหนัก (%) หมายถึง เปอรเซ็นตคาใชจายแตละกิจกรรมที่ควรรับผิดชอบที่เกิดขึ้นใน

หนวยงานขอ3 
� น้ําหนักของทุกกิจกรรมในหนวยงานขอ 3 รวมกัน ตองเทา

กับ 100% 
8. ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ตัวผลักดันกิจกรรม ดูเพิ่มเติม ในอภิธานศัพท 
สวนขอมูล-จัดสรรใหหนวยงาน   
9. แผนงาน หมายถึง แผนงาน ที่ถูกกําหนดในแผนงานประจําปของมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 
10. งาน หมายถึง งาน ที่ถูกกําหนดในแผนงานประจําปของมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 
ศูนย / สถาบัน / สํานัก /คณะ หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ ที่รับผิดชอบภารกิจของ 

มหาวิทยาลัย 
11. กอง / ภาควิชา หมายถึง กอง / ภาควิชา ที่อยูภายใตสังกัดของ ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 

คณะ ในขอ 10 
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6.1.5 KK-CT-RT-05 : หนาจอกําหนดกิจกรรมของแตละหนวยปฏิบัติการ - จัดสรรใหผลิต

ภัณฑ  
 

หนาจอกําหนดกิจกรรมของแตละหนวยปฏิบัติการ - จัดสรรใหผลิตภัณฑ

ภารกิจ แผนงาน / งาน

หนวยงาน / ภาควิชา

รหัสกิจกรรม กิจกรรม น้ําหนัก(%) ตัวผลักดันกิจกรรม

ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ

หมวดรายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดกิจกรรมของแตละหนวยปฏิบัติการ เพื่อจัดสรรเปนตนทุนใหกับผลิตภัณฑ 
 
สวนขอมูลหลัก   
1. ภารกิจ หมายถึง ภารกิจ ที่ถูกกําหนดในการจัดทําแผนงานของมหาวิทยาลัย

ขอนแกน 
2. แผนงาน /งาน หมายถึง แผนงาน /งาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงาน

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/ คณะ หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ ที่รับผิดชอบภารกิจของ 

มหาวิทยาลัย 
4. กอง / ภาควิชา หมายถึง กอง / ภาควิชา ที่อยูภายใตสังกัดของ ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 

คณะ ในขอ 10 
5. หมวดรายจาย หมายถึง คาใชจาย ตามหมวดรายจาย เชน เงินเดือน/คาตอบแทน ,คา

ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ 
   
สวนขอมูลรายการ   
6. รหัสกิจกรรม หมายถึง รหัสกิจกรรม 
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7. กิจกรรม หมายถึง งานของแตละกอง (ในขอ 4)ภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
• เกณฑการกําหนดกิจกรรมของหนวยงาน 

 กิจกรรมที่สามารถหา หรือเก็บยอดคาใชจายได
ชัดเจน 

ตองเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดผลผลิต (Activity Output) ที่เปน
หนวยวัดได 

8. น้ําหนัก (%)  หมายถึง เปอรเซ็นตคาใชจายแตละกิจกรรมที่ควรรับผิดชอบที่เกิดขึ้น
ในหนวยงานขอ4 

• น้ําหนักของทุกกิจกรรมในหนวยงานขอ 4 รวมกัน 
ตองเทากับ 100% 

9. ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ตัวผลักดันกิจกรรม 
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6.1.6 KK- CT- RT06 :  หนาจอกําหนดกิจกรรมของแตละผลิตภัณฑ (Cost Object) 

 
กําหนดกิจกรรมของแตละผลิตภัณฑ (Cost Object)

ภารกิจ แผนงาน / งาน

กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ

ภาควิชา

ภาควิชา กิจกรรม ตัวผลักดันกิจกรรม

หนวยงานสนับสนุนวิชาการ

ผลิตภัณฑ (Cost Object)

ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ

กิจกรรมภายในหนวยงานปฏิบัติการ

กิจกรรม ตัวผลักดันกิจกรรม

ภารกิจ แผนงาน / งาน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้นของแตละผลิตภัณฑ 
  
สวนขอมูลหลัก   

1.     ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ตองการหาตนทุน 
2.     ภารกิจ หมายถึง ภารกิจที่กอใหเกิดผลิตภัณฑในขอ 1  
3.     แผนงาน / งาน หมายถึง แผนงาน / งาน ที่กอใหเกิดผลิตภัณฑในขอ 
4. ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 
        คณะ 

หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก /คณะ ที่ทําหนาที่ผลิตผลิตภัณฑ 
ในขอ 1  

5.     ภาควิชา หมายถึง ภาควิชาที่สังกัดอยูภายใตคณะในขอ 4 
สวนขอมูลรายการ   
         กิจกรรมภายในหนวยงานปฏิบัติการ  

6.     ภาควิชา หมายถึง ภาควิชาที่ทําหนาที่โดยตรง หรือมีสวนรวมในการผลิต 
ผลิตภัณฑนั้น 

7.     กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม ที่ทําใหเกิดผลลัพธ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดกําหนดไว
แลวที่หนาจอ KKCTRT05 

CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม  แกไขเมื่อ :  23  มี.ค.  2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             CT_6- 10  

8.     ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ตัวผลักดันกิจกรรมที่ไดกําหนดไวแลวที่หนาจอ KKCTRT05 
กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ  

         9.     หนวยงานสนับสนุนวิชา หมายถึง หนวยงานสนับสนุนวิชาการ ที่สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ 
ในขอ 1 

       10.     กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม ที่ทําใหเกิดผลลัพธ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดกําหนดไว
แลวที่หนาจอ KKCTRT04 

       11.    ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ตัวผลักดันกิจกรรมที่ไดกําหนดไวแลวที่หนาจอ KKCTRT05 
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6.1.7 KK-CT-RT-07 หนาจอกําหนดขอมูลประจําป  

 
หนาจอกําหนดขอมูลประจําป

ปการศึกษา

ตั้งแต

ชวงเดือน

ถึงภาคเรียน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดขอมูลประจําปของภารกิจการจัดการศึกษา 
  
สวนขอมูลหลัก   

1.    ภาคเรียน หมายถึง ภาคเรียนปกติ แบงเปน ภาคตน ภาคปลาย และภาคฤดูรอน 
และในกรณีที่มีการเปดภาคเรียนแบบพิเศษ จะแบงเปน ภาค
ตน(พิเศษ) ภาคปลาย(พิเศษ) ภาคฤดูรอน(พิเศษ) 

2.    ชวงเดือน ต้ังแต- ถึง หมายถึง ชวงเปด – ปด ของภาคเรียนนั้นๆ 
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6.1.8 KK-CT-RT-08 : หนาจอกําหนดขอมูลวิชา (Cost Object) ท่ีเปดสอนประจําภาค 

 
หนาจอกําหนดขอมูลวิชา (Cost Object) ที่เปดสอนประจําภาค

ภาควิชา คณะ

ผลิตภัณฑ - วิชา
(C o s t  O b je c t)

ปการศึกษา

ภาคเรียน

รหัสผลิตภัณฑ
จํานวน
หนวยกิต กิจกรรม

จํานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดขอมูลวิชา (Cost Object) ท่ีเปดสอนประจําภาค 
  
สวนขอมูลหลัก   

1. ปการศึกษา หมายถึง ปการศึกษา 
2. ภาคเรียน หมายถึง ภาคเรียน 
3.     คณะ หมายถึง คณะ  
4.     ภาควิชา หมายถึง ภาควิชาที่สังกัดคณะในขอ 3 

สวนขอมูลรายละเอียด   
5.     รหัสผลิตภัณฑ หมายถึง รหัสผลิตภัณฑ ที่อยูภายใตภาควิชาในขอ 4 
6.     จํานวนหนวยกิต หมายถึง จํานวนหนวยกิตของวิชานั้นๆ 
7.     จํานวนนักศึกษา 
        ที่ลงทะเบียน 

หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นๆ 
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6.1.9  KK-CT-RT-09 : หนาจอกําหนดและคํานวณตนทุนตามผลักสูตร (Cost Object) 

 
หนาจอกําหนดและคํานวณตนทุนตามหลักสูตร (Cost Object)

แผนงาน / งาน

ศุนย / สถาบัน / สํานัก /คณะ

ช่ือวิชา
(C o s t O b je c t)

รหัสวิชา

ภารกิจ

กลุมผลิตภัณฑ

ประเภทวิชา
จํานวนหนวยกิต

(บาท)

รหัสผลิตภัณฑ / หลักสูตร

รวม            จํานวน     999       หนวยกิต                   ตนทุนตอหลักสูตร     999,999,999.00        บาท

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดและคํานวณตนทุนตามหลักสูตร 
  
สวนขอมูลหลัก   

1.    ภารกิจ หมายถึง ภารกิจดานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ถูก
กําหนดในการจัดทําแผนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน    

2.    แผนงาน / งาน หมายถึง ช่ือแผนงานและงาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผน
งานประจําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 
      คณะ 

หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก /คณะ ที่ผลิตผลิตภัณฑคือหลักสูตร
การศึกษาตางๆเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจในขอ 1 

4.    รหัสหลักสูตร หมายถึง รหัสหลักสูตร 
         5.    กลุมผลิตภัณฑ หมายถึง หลักสูตร 
สวนขอมูลรายการ   

6.    รหัสวิชา หมายถึง รหัสวิชา 
7.    ช่ือวิชา (Cost Object) หมายถึง ช่ือวิชา (Cost Object) 
8.    ประเภทวิชา หมายถึง ประเภทวิชา เชน วิชาบังคับ วิชาเลือกเสรี 
9.    จํานวนหนวยกิต หมายถึง จํานวนหนวยกิตของแตละวิชา 
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สวนขอมูลสรุป 

  

         10.    รวม หมายถึง รวมจํานวนหนวยกิตของหลักสูตร และรวมตนทุนของหลัก
สูตร 
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6.2 การบันทึกขอมูลประจํางวด 

6.2.1 KK-CT-DT-01 :  หนาจอจัดสรรคาใชจายของสํานักอธิการบดี (จัดสรรใหหนวยงานปฎิบัติ
การ) 

 
หนาจอจัดสรรคาใชจายของสํานักอธิการบดี (จัดสรรใหหนวยงานปฏิบัติการ)

ภารกิจ หนวยงาน

กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ

9 9 9 ,9 9 9 ,9 9 9 .0 0คาใชจายจัดสรร

กอง

ป  2547  เดือน  พ.ค.  2547

บาท

ตัวผลักดันกิจกรรม
น้ําหนัก(%)

ตนทุน
กิจกรรม

(บาท)
รหัสกิจกรรม กิจกรรม

จํานวน หนวย

ตนทุนตอหน่ึง
ตัวผลักดัน

(บาท)

ตัวผลักดันกิจกรรม
(จํานวน)

กอง / ภาควิชาแผนงาน
ตนทุนที่ไดรับ

(บาท)
งาน

ศูนย / สถาบัน / สํานัก /
คณะ

ประมวลผล

หมวดรายจาย

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อจัดสรรคาใชจายของสํานักงานอธิการบดี ใหกับหนวยงานปฏิบัติการ 
 
สวนขอมูลหลัก   

1. ภารกิจ หมายถึง ภารกิจดานการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ถูกกําหนด
ในการจัดทําแผนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. หนวยงาน หมายถึง สํานักอธิการบดี 
3. กอง หมายถึง หนวยงานระดับกอง ของสํานักอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

ขอนแกน 
4. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจายตามบัญชีแยกประเภท 
5. คาใชจายจัดสรร หมายถึง คาใชจายที่บันทึกจากระบบบัญชี 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง ของ

หนวยงานในขอ 2 ที่จะถูกจัดสรรไปยังหนวยงานปลายทาง 
6. รหัสกิจกรรม หมายถึง รหัสกิจกรรม 
7. กิจกรรม   หมายถึง กิจกรรม ที่ทําใหเกิดผลลัพธ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดกําหนดไว

แลวที่หนาจอ KKCTRT04 

CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม  แกไขเมื่อ :  23  มี.ค.  2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             CT_6- 16  

8. น้ําหนัก (%) หมายถึง  น้ําหนักของกิจกรรมที่ปฏิบัติ คิดเปนเปอรเซ็นต ซึ่งได
กําหนดไวแลวที่หนาจอ KKCTRT04 

9. ตนทุนกิจกรรม (บาท) หมายถึง ตนทุนของกิจกรรมในขอ 6 ซึ่งหาไดจาก น้ําหนัก 
ของกิจกรรมคิดเปนเปอรเซ็นต คูณกับคาใชจายที่เกิดขึ้นที่
หนวยงานในขอ 3 

10.    จํานวน หมายถึง จํานวนของตัวผลักดันกิจกรรม 
11.   หนวย หมายถึง หนวยของตัวผลักดันกิจกรรม 
12.   ตนทุนตอหนึ่งตัวผลักดัน 

     (บาท) 
หมายถึง ตนทุนของกิจกรรมตอหนึ่งหนวยตัวผลักดัน 

สวนขอมูลรายละเอียด   
จัดสรรใหหนวยงาน   

13.   แผนงาน หมายถึง แผนงานที่ตองการจัดสรรคาใชจายไปให 
14.   งาน หมายถึง งานที่ตองการจัดสรรคาใชจายไปให 
15.   ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 

คณะ  
หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะที่ตองการจัดสรรคาใชจายไปให 

16.   กอง / ภาควิชา หมายถึง กอง / ภาควิชาที่ตองการจัดสรรคาใชจายไปให 
17.   ตัวผลักดันกิจกรรม

(จํานวน)  
หมายถึง ตัวผลักดันกิจกรรม 

18.  ตนทุนที่ไดรับ (บาท) หมายถึง ตนทุนที่หนวยงานในขอ 14 จะไดรับ (หนวยเปนบาท) 
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6.2.2 KK-CT-DT-02 : หนาจอจัดสรรคาใชจายของแตละหนวยงานปฏิบัติการ (จัดสรรใหผลิต

ภัณฑ) 
 

หนาจอจัดสรรคาใชจายของแตละหนวยปฏิบัติการ (จัดสรรใหผลิตภัณฑ)

ภารกิจ แผนงาน / งาน

ระบุผลิตภัณฑ

9 9 9 ,9 9 9 ,9 9 9 .0 0

คาใชจายของ
หนวยงานป  2547  เดือน  พ.ค.  2547

บาท

ตัวผลักดันกิจกรรม
น้ําหนัก(%)

ตนทุน
กิจกรรม

(บาท)
รหัสกิจกรรม กิจกรรม

จํานวน หนวย

ตนทุนตอหน่ึง
ตัวผลักดัน

(บาท)

ตัวผลักดันกิจกรรม
(จํานวน)

ตนทุนที่ไดรับ
(บาท)

ภาควิชา / คณบดี

ผลิตภัณฑ
(C o s t O b je c t)

รหัส
ผลิตภัณฑ

กอง / ภาควิชา

แผนงาน ................ งาน.............. ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ ............................

9 9 9 ,9 9 9 ,9 9 9 .0 0คาใชจายได
รับจัดสรร

บาท

ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ

9 9 9 ,9 9 9 ,9 9 9 .0 0 บาท

รวมตนทุน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อจัดสรรคาใชจายของแตละหนวยงานปฏิบัติการใหกับแตละผลิตภัณฑ 
 
สวนขอมูลหลัก   

1. ภารกิจ หมายถึง ภารกิจดานตางๆที่ถูกกําหนดในการจัดทําแผนงานของหมา
วิทยาลัย ที่ศูนย / สถาบัน /สํานัก / คณะนั้นๆรับผิดชอบ 

2. แผนงาน / งาน หมายถึง ช่ือแผนงานและงาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผน
งานประจําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. ศูนย / สถาบัน / สํานัก /  
             คณะ 

หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ 

4. ภาควิชา / คณบดี หมายถึง ภาควิชา / คณบดี ของหนวยงานในขอ 3  
5. คาใชจายของหนวยงาน หมายถึง คาใชจายที่บันทึกจากระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคง

คาง ของหนวยงานในขอ 4 ที่จะจัดสรรใหกับผลิตภัณฑ 
6. คาใชจายไดรับจัดสรร หมายถึง คาใชจายที่บันทึกจากระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคง

คาง ของหนวยสนับสนุน ที่จะจัดสรรใหกับผลิตภัณฑ 
7. รวมตนทุน หมายถึง รวมคาใชจายที่จะเปนตนทุนของผลิตภัณฑในขอ 13 
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8. รหัสกิจกรรม หมายถึง รหัสกิจกรรมของหนวยงานในขอ 4 
9. กิจกรรม   หมายถึง ช่ือกิจกรรมของหนวยงานในขอ 4 ซึ่งไดกําหนดไวแลวที่ 

หนาจอ KKCTRT05 
10. น้ําหนัก (%) หมายถึง  น้ําหนักของกิจกรรมที่ปฏิบัติ คิดเปนเปอรเซ็นตซึ่งไดกําหนด

ไวแลวที่หนาจอ KKCTRT05 
11. ตนทุนกิจกรรม (บาท) หมายถึง ตนทุนกิจกรรมในขอ 8 ซึ่งหาไดจาก น้ําหนัก 

ของกิจกรรมคิดเปนเปอรเซ็นต คูณกับคาใชจายที่เกิดขึ้นที่
หนวยงานในขอ 4 

12. จํานวน หมายถึง จํานวนของตัวผลักดันกิจกรรม 
13. หนวย หมายถึง หนวยของตัวผลักดันกิจกรรม 
14. ตนทุนตอหนึ่งตัวผลักดัน 

   (บาท) 
หมายถึง ตนทุนของกิจกรรมตอหนึ่งหนวยตัวผลักดัน 

สวนขอมูลรายละเอียด   
15. รหัสผลิตภัณฑ หมายถึง รหัสผลิตภัณฑ ที่ตองการจัดสรรคาใชจายไปให 
16. ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑ (Cost Object) ที่ตองการจัดสรรคาใชจายไปให 
17. กอง / ภาควิชา หมายถึง กอง / ภาควิชาที่เปนเจาของผลิตภัณฑ 
18. ตัวผลักดันกิจกรรม

(จํานวน)  
หมายถึง ตัวผลักดันกิจกรรม 

19. ตนทุนที่ไดรับ (บาท) หมายถึง ตนทุนของผลิตภัณฑที่ไดรับ (บาท) 
20. แผนงาน หมายถึง ช่ือแผนงานที่เปนเจาของผลิตภัณฑ 
21. งาน หมายถึง ช่ืองานที่เปนเจาของผลิตภัณฑ 
22. ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 

คณะ 
หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ ตนสังกัดของหนวยงาน 

ในขอ 15  
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6.3 การประมวลผลขอมูล 

6.3.1 KK-CT-PC-01 : หนาจอนําเขาขอมูลจากระบบอื่น 
 

หนาจอนําเขาขอมูลจากระบบอื่น

นําเขาขอมูลจากระบบบัญชีแยกประเภท

ป  2547  เดือน  พ.ค.  2547

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อนําเขาขอมูลคาใชจายของทุกหนวยงานจากระบบบัญชีแยกประเภท และนําเขาขอมูลเงิน
เดือนจากระบบเงินเดือน โดยขอมูลจะถูกนําเขาจากระบบอื่นเปนประจําทุกเดือน 
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6.3.2 KK-CT-PC-02 : หนาจอคํานวณตนทุนตามผลิตภัณฑ (Cost Object) ประจํางวด 

 
หนาจอคํานวณตนทุนตามผลิตภัณฑ (Cost Object)  ประจํางวด

ประมวลผล

งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร

ป  2547  เดือน  พ.ค.  2547

ภารกิจ แผนงาน

ศูนย / สถาบัน /สํานัก /คณะ ภาควิชา

งานแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิต

คอมพิวเตอรวิทยาศาสตร

ผลิตภัณฑ
(C o s t O b je c t)

รหัสผลิตภัณฑ
คาใชจายทาง

ตรง
(บาท)

คาใชจายจัดสรรจาก
หนวยปฏิบัติการ

(บาท)

คาใชจายจัดสรรจาก
หนวยงานสนับสนุน

(บาท)

รวม
(บาท)

หนาจอคํานวณตนทุนตามผลิตภัณฑ (Cost Object)  ประจํางวด

ป  2547  เดือน  พ.ค.  2547

ภารกิจ แผนงาน

ศูนย / สถาบัน /สํานัก /คณะ ภาควิชา

งาน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อคํานวณและแสดงผลตนทุนของผลิตภัณฑ 
 
สวนขอมูลหลัก   

1.   ภารกิจ หมายถึง ภารกิจดานตางๆที่ถูกกําหนดในการจัดทําแผนงานของหมา
วิทยาลัย ที่ศูนย / สถาบัน /สํานัก / คณะนั้นๆรับผิดชอบ 

2.   แผนงาน หมายถึง ช่ือแผนงาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงานประ
จําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.   งาน หมายถึง ช่ืองาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงานประจําป
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 
        คณะ 

หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ ที่จะทําการคํานวณผลิตภัณฑ 

6.  ภาควิชา หมายถึง ภาควิชา ภายใตคณะในขอ 4 
สวนขอมูลรายละเอียด   

7.  รหัสผลิตภัณฑ หมายถึง รหัสผลิตภัณฑ 
8.  ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑ(Cost Object) 
9.  คาใชจายทางตรง หมายถึง คาใชจายที่สามารถระบุเขาผลิตภัณฑไดโดยตรง 
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       10. คาใชจายจัดสรรจากหนวย 
ปฏิบัติการ (บาท) 

หมายถึง คาใชจายที่ไดรับจัดสรรจากหนวยปฏิบัติการที่ไดบันทึกไวที่
หนาจอ KKCTDT01 

       11. คาใชจายจัดสรรจากหนวย 
            งานสนับสนุน 

หมายถึง คาใชจายที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานสนับสนุนที่ไดบันทึก
ไวที่หนาจอ KKCTDT01 

       12.  รวม   หมายถึง ยอดรวมตนทุนของผลิตภัณฑ (หนวยเปนบาท) 
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6.3.3 KK-CT-PC-03 : หนาจอคํานวณตนทุนรายวิชา 

 
หนาจอคํานวณตนทุนรายวิชา (Cost Object)

ประมวลผล

ปการศึกษา  2547

ภาคเรียน

คณะ ภาควิชา

ผลิตภัณฑ
(C o s t  O b je c t)

รหัสผลิตภัณฑ
จํานวนหนวย

กิต

ตนทุนวิชา
ตอนักศึกษา

(บาท)

ตนทุนตาม
วิชา

(บาท)

จํานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน

(คน)

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อปนสวนตนทุนหมวดเงินเดือนของบุคลากรเขาผลิตภัณฑ 
 
สวนขอมูลหลัก   
        1.  ภาคเรียน หมายถึง ภาคเรียน ที่ตองการหาตนทุนรายวิชา 
        2.  คณะ หมายถึง คณะ ที่ตองการหาตนทุนรายวิชา 
        3.  ภาควิชา หมายถึง ภาควิชา ที่ตองการหาตนทุนรายวิชา 
สวนขอมูลรายการ   
        4.  รหัสผลิตภัณฑ หมายถึง รหัสผลิตภัณฑของคณะและภาควิชาขางตน 
        5.  ผลิตภัณฑ - วิชา หมายถึง ผลิตภัณฑ - วิชาของคณะและภาควิชาขางตน 
        6.  จํานวนหนวยกิต หมายถึง จํานวนหนวยกิตของวิชานั้นๆ 

7.  จํานวนนักศึกษาที่ลง 
        ทะเบียน 

หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชานั้นๆ 

        8.  ตนทุนตามวิชา หมายถึง ตนทุนตามวิชา 
        9.  ตนทุนวิชา ตอนักศึกษา หมายถึง ตนทุนวิชา ตอนักศึกษา 
      10.  รวม หมายถึง รวมตนทุนของแตละวิชา (หนวยเปนบาท) 
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6.3.4 KK-CT-PC-04 : หนาจอคํานวณตนทุนรายโครงการ (Cost Object) 

 
หนาจอคํานวณตนทุนรายโครงการ (Cost Object)

ประมวลผล

แผนงาน

ศุนย / สถาบัน / สํานัก /คณะ

งาน

ผลิตภัณฑ - โครงการ
(C o s t O b je c t )

รหัสผลิตภัณฑ

ภารกิจ

วันที่ส้ินสุดโครงการ

ตนทุนตอโครงการ
(บาท)

วันที่เริ่มโครงการ วันที่ส้ินสุดโครงการ
สถานะ

ส้ินสุดโครงการ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อคํานวณตนทุนผลิตภัณฑท่ีอยูในกลุมโครงการแตละผลิตภัณฑ 
สวนขอมูลหลัก   
        1.     ภารกิจ หมายถึง ภารกิจดานตางๆที่ถูกกําหนดในการจัดทําแผนงานของหมา

วิทยาลัย ที่ศูนย / สถาบัน /สํานัก / คณะนั้นๆรับผิดชอบ 
        2.     แผนงาน หมายถึง ช่ือแผนงาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงานประ

จําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
        3.     งาน หมายถึง ช่ืองาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงานประจําป

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
        4.     ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 
คณะ 

หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ เจาของโครงการ 

สวนขอมูลรายละเอียด   
        5.     รหัสผลิตภัณฑ หมายถึง รหัสผลิตภัณฑที่เปนโครงการของคณะและภาควิชาขางตน 
        6.     ผลิตภัณฑ - โครงการ หมายถึง ผลิตภัณฑ - วิชาที่เปนโครงการของคณะและภาควิชาขางตน 
        8.     ตนทุนตอโครงการ หมายถึง ตนทุนของโครงการ 
        9.     วันที่เริ่มโครงการ หมายถึง วันที่ที่เริ่มตนโครงการนั้นๆ 
      10.     วันสิ้นสุดโครงการ หมายถึง วันที่สิ้นสุดโครงการนั้นๆ 
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    11.    สถานะสิ้นสุดโครงการ หมายถึง สถานะของโครงการ ณ วันที่ปจจุบัน 
6.4 การสอบถามขอมูล 

6.4.1 KK-CT-QY-01 : หนาจอสอบถามขอมูลโครงการ (Cost Object) 
หนาจอสอบถามขอมูลโครงการ

แผนงาน

ศุนย / สถาบัน / สํานัก /คณะ

งาน

ผลิตภัณฑ
(C o s t  O b je c t)

รหัสผลิตภัณฑ

ภารกิจ

วันที่ส้ินสุดโครงการ

ตนทุนตอโครงการ
(บาท)

วันที่เร่ิมโครงการ
วันที่ส้ินสุดโครง

การ

วันที่

สถานะโครงการ

สถานะ
สิ้นสุดโครงการ

กําลังดําเนินการ โครงการสิ้นสุดแลว ทั้งหมด

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อคํานวณตนทุนผลิตภัณฑท่ีอยูในกลุมโครงการแตละผลิตภัณฑ 
สวนขอมูลหลัก   
        1.     ภารกิจ หมายถึง ภารกิจดานตางๆที่ถูกกําหนดในการจัดทําแผนงานของหมา

วิทยาลัย ที่ศูนย / สถาบัน /สํานัก / คณะนั้นๆรับผิดชอบ 
        2.     แผนงาน หมายถึง ช่ือแผนงาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงานประ

จําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
        3.     งาน หมายถึง ช่ืองาน ของภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงานประจําป

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
        4.     ศูนย / สถาบัน / สํานัก / 
คณะ 

หมายถึง ศูนย / สถาบัน / สํานัก / คณะ เจาของโครงการ 

สวนขอมูลรายละเอียด   
        5.     รหัสผลิตภัณฑ หมายถึง รหัสผลิตภัณฑที่เปนโครงการของคณะและภาควิชาขางตน 
        6.     ผลิตภัณฑ - โครงการ หมายถึง ผลิตภัณฑ - วิชาที่เปนโครงการของคณะและภาควิชาขางตน 
        8.     ตนทุนตอโครงการ หมายถึง ตนทุนของโครงการ 
        9.     วันที่เริ่มโครงการ หมายถึง วันที่ที่เริ่มตนโครงการนั้นๆ 
      10.     วันสิ้นสุดโครงการ หมายถึง วันที่สิ้นสุดโครงการนั้นๆ 
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    11.    สถานะสิ้นสุดโครงการ หมายถึง สถานะของโครงการ ณ วันที่ปจจุบัน 
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7.  การออกแบบรูปแบบ Output 
7.1 รายงาน 

7.1.1 KK-CT-OR-01 
 

: รายงานคาใชจายกอนการจัดสรรประจํางวดเดือน ตามภารกิจและ
หนวยงาน 

วัตถุประสงค      : เพื่อใชในการตรวจสอบรายการคาใชจายกอนการจัดสรร ตาม
หนวยงาน แผนงาน/งาน และภารกิจ ประจํางวดเดือน 

ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ภารกิจ ช่ือภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ถูกกําหนดในการจัดทํา

แผนงานของ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. แผนงาน/งาน ช่ือแผนงานและงาน ที่ถูกกําหนดในแผนงานประจําปของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ช่ือหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนทั้งหนวยงาน

สนับสนุนดานการบริหาร หรือ หนวยงานสนับสนุนดานวิชิการ 
หรือ หนวยงานปฏิบัติการ 

4. ประจํางวดเดือน งวดเดือนที่ตองการตรวจสอบคาใชจาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. คาใชจาย เปนหมวดรายจาย  
6. ภาควิชา ช่ือแตละภาควิชา และ รวม 

• ช่ือภาควิชา เปนคาใชจายจริงที่เกิดจากการบันทึกที่ระบบ
บัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง ประจํางวดเดือนแยกตาม
หมวดรายจาย ของภาควิชาหรือสํานักงานคณบดีของแตละ
คณะ หรือ กองของสํานักอธิการบดี  

• รวม เปนยอดคาใชจายรวมตามหมวดรายจาย ของ ศูนย/
สถาบัน/สํานัก/คณะ(หนวยเปนบาท) 

 
สวนขอมูลสรุป  
7. รวม เปนยอดคาใชจายรวมตามตามภาควิชา (หนวยเปนบาท) 
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7.1.2 KK-CT-OR-02 
 

: รายงานคาใชจายทางตรงประจํางวดเดือน ตามผลิตภัณฑ  
(รายวิชา) 

วัตถุประสงค      : เพื่อใชในการตรวจสอบรายการคาใชจายทางตรง ตามผลิตภัณฑ  
(รายวิชา) 

ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ภารกิจ 

 
ภารกิจการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ถูกกําหนดใน
การจัดทําแผนงานของ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. แผนงาน/งาน ช่ือแผนงานและงาน ของ ภารกิจการผลิตบัณฑิต ที่ถูกกําหนดใน
แผนงานประจําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ 
 

ช่ือหนวยงาน/คณะของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เปนเจาของหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ แผนงานและงาน ในขอ 2 

4. ภาควิชา ภาควิชา ที่เปนเจาของหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ แผนงานและ
งาน ในขอ 2 ที่เปนวิชา 

5. ประจํางวดเดือน งวดเดือนที่ตองการตรวจสอบคาใชจายทางตรง ตามรายวิชา 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. คาใชจาย เปนหมวดรายจาย  
7. วิชา ช่ือวิชา ที่มีการเรียนการสอน ของเดือน ในขอ 5 

•  เปนคาใชจายทางตรงจริงที่เกิดของแตละวิชา 
• เปนคาใชจายที่บันทึกจากระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑ

คงคาง ประจํางวดเดือนแยกตามหมวดรายจาย  
• หนวยเปนบาท 
รวมคาใชจายตามหมวดรายจายของทุกวิชา ของภาควิชา 

สวนขอมูลสรุป  
8. รวม เปนยอดรวมคาใชจายทางตรง ของแตละวิชา (หนวยเปนบาท) 
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7.1.3 KK-CT-OR-03 
 

: รายงานคาใชจายทางตรงประจํางวดเดือน ตามผลิตภัณฑ  
(โครงการ) 

วัตถุประสงค      : เพื่อใชในการตรวจสอบรายการคาใชจายทางตรง ตามผลิตภัณฑ  
(โครงการ) 

ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ภารกิจ 

 
เปนภารกิจการ ดานบริการวิชาการ หรือดานศิลปะและวัฒนธรรม 
หรือ ดานการวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ถูกกําหนดในการ
จัดทําแผนงานของ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. แผนงาน/งาน ช่ือแผนงานและงาน ของ ภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงาน
ประจําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ 
 

ช่ือหนวยงาน/คณะของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เปนเจาของหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ แผนงานและงาน ในขอ 2 

4. ประจํางวดเดือน งวดเดือนที่ตองการตรวจสอบคาใชจายทางตรง ตามโครงการ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. คาใชจาย เปนหมวดรายจาย  
6. โครงการ ช่ือโครงการ ที่เกิดคาใชจายจริง ของเดือน ในขอ 5 

•  เปนคาใชจายทางตรงจริงที่เกิดของแตละโครงการ 
• เปนคาใชจายที่บันทึกจากระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑ

คงคาง ประจํางวดเดือนแยกตามหมวดรายจาย  
• หนวยเปนบาท 
รวมคาใชจายตามหมวดรายจายของทุกโครงการ 

สวนขอมูลสรุป  
7. รวม เปนยอดรวมคาใชจายทางตรงของแตละโครงการ (หนวยเปนบาท) 
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7.1.4 KK-CT-OR-04 
 

: รายงานคาใชจายสนับสนุนบริการประจํางวดเดือน  
แยกตามกิจกรรม 

วัตถุประสงค      : เพื่อรายงานหรือแสดงตนทุนตามกิจกรรม ทุกกิจกรรม ของ
หนวยงานสนับสนุนดานบริหาร (สํานักอธิการบดี)และตนทุนตอ
หนึ่งตัวผลักดัน 

ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ภารกิจ 

 
เปนภารกิจ ดานบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ถูกกําหนดใน
การจัดทําแผนงานของ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. แผนงาน/งาน ช่ือแผนงานและงาน ของ ภารกิจในขอ 1 ที่ถูกกําหนดในแผนงาน
ประจําปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ 
 

เปนสํานักอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงาน
สนับสนุนดานบริหาร ที่รับผิดชอบ แผนงานและงาน ในขอ 2 

4. ประจํางวดเดือน งวดเดือนที่ตองการแสดงขอมูล 
5. หนวยงาน เปนหนวยงานระดับกอง ของสํานักอธิการบดีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
6. คาใชจายจัดสรร(บาท) เปนคาใชจายที่บันทึกจากระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคง

คาง ประจํางวดเดือนของหนวยงานในขอ 5 และประจํางวดในขอ4 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. กิจกรรม รหัสและชื่อกิจกรรม ทุกกิจกรรมของหนวยงานในขอ 5 
8. น้ําหนัก (%) เปอรเซ็นตคาใชจายของแตละกิจกรรมที่ควรรับผิดชอบ 

น้ําหนัก ของทุกกิจกรรมในหนวยงานขอ 5 รวมกัน ตอง
เทากับ 100 % 

9. ตนทุนกิจกรรม (บาท) คาใชจายหรือตนทุนของกิจกรรม ในงวดเดือนนั้น (หนวยเปน
บาท) 

10. ตัวผลักดันกิจกรรม เหตุการณหรือปจจัย ที่เปนเหตุใหเกิดคาใชจายของกิจกรรมนั้น 
จํานวนของตัวผลักดันกิจกรรม 
หนวย ของตัวผลักดันกิจกรรม     

11. ตนทุนตอหนึ่งตัวผลักดัน คาใชจายหรือตนทุน ของตัวผลักดัน ของกิจกรรมนั้นๆ 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวม เปนยอดรวมคาใชจายหรือตนทุนของทุกกิจกรรมของหนวยงาน

นั้น (หนวยเปนบาท) ตองเทากับคาใชจายจัดสรร ในขอ 6 
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7.1.5 KK-CT-OR-05 
 

: รายงานการจัดสรรคาใชจายจาหนวยงานสนับสนุนบริหารประจํา
งวดเดือน ใหหนวยปฏิบัติการ ตามกิจกรรม 

วัตถุประสงค      : เพื่อรายงานหรือแสดงการจัดสรรคาใชจายหรือตนทุนตาม
กิจกรรม ของหนวยงานสนับสนุนดานบริหาร (สํานักอธิการบดี)
ใหกับหนวยปฏิบัติการ 

ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. ประจํางวดเดือน งวดเดือนที่ตองการแสดงขอมูล 
จัดสรรจาก  
2. แผนงาน/งาน ช่ือแผนงานและงาน  
3. หนวยงาน เปนสํานักอธิการบดี และกองในสวนสํานักอธิการบดี 
4. กิจกรรม กิจกรรมที่จะจัดสรร 
5. ตนทุนตอหนึ่งตัวผลักดัน คาใชจายหรือตนทุนตอหนึ่งตัวผลักดัน (หนวยเปนบาท) 
6. ตัวผลักดันกิจกรรม เหตุการณหรือปจจัย ที่เปนเหตุใหเกิดคาใชจายของกิจกรรมนั้น 

จํานวนของตัวผลักดันกิจกรรม 
หนวย ของตัวผลักดันกิจกรรม     

7. ตนทุนกิจกรรม (บาท) คาใชจายหรือตนทุนของกิจกรรม (หนวยเปนบาท) 
จัดสรรให  
8. แผนงาน/งาน ช่ือแผนงานและงานที่ไปใชบริการของกิจกรรม ใน หนวยงาน

ใหบริการ(กองในสวนสํานักอธิการบดี) 
9. คณะ/หนวยงาน หนวยงาน (คณะและภาควิชา) ที่ไดรับการจัดสรรคาใชจาย 
10. ตัวผลักดันกิจกรรม จํานวนของตัวผลักดันกิจกรรม ที่ไปใชบริการของกิจกรรม ใน 

หนวยงานใหบริการ(กองในสวนสํานักอธิการบดี) 
11. ตนทุนกิจกรรม (บาท) คาใชจายหรือตนทุน ที่หนวยงานในขอ 9 ตองรับผิดชอบ 
12.  คาใชจายหรือตนทุน ของตัวผลักดัน ของกิจกรรมนั้นๆ 
สวนขอมูลสรุป  
13. รวม ตามแผนงาน/งาน ยอดรวมคาใชจายหรือตนทุนของแผนงาน/งาน ที่ไปใชบริการของ

กิจกรรม ใน หนวยงานใหบริการ(กองในสวนสํานักอธิการบดี) 
14. รวมทั้งหมด ยอดรวมคาใชจายหรือตนทุนของทุกแผนงาน/งาน ที่ไปใชบริการของ

กิจกรรม ใน หนวยงานใหบริการ(กองในสวนสํานักอธิการบดี) 
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7.1.6 KK-CT-OR-06 
 

: รายงานคาใชจาย ที่ไดรับจัดสรรจากหนวยสนับสนุน ประจํางวด
เดือน 

วัตถุประสงค      : เพื่อรายงานหรือแสดงคาใชจายหรือตนทุน ของหนวยปฏิบัติการ
ที่ตองรับการจัดสรรจากหนวยงานสนับสนุนดานบริหาร (สํานัก
อธิการบดี) 

ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน/งาน ชื่อแผนงานและงานที่ไปใชบริการของหนวยงานใหบริการ(สํานัก

อธิการบดี…) 
2. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ,

ภาควิชา 
ชื่อหนวยปฏิบัติการ  ที่ไปใชบริการของหนวยงานใหบริการ(สํานัก
อธิการบดี…) 

3. ประจํางวดเดือน งวดเดือนที่ตองการแสดงขอมูล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. แผนงาน/งาน ช่ือแผนงานและงานที่ไใหชบริการกับ หนวยปฏิบัติการ   
5. หนวยงาน หนวยงานในสวนสํานักอธิการบดี ที่ไใหชบริการกับ หนวย

ปฏิบัติการ   
6. กิจกรรม รหัสและชื่อกิจกรรม ของหนวยผูใหบริการ ( สํานักอธิการบดี..) ที่

ใหบริการกับหนวยปฏิบัติ 
7. ยอดจัดสรร(บาท) คาใชจายหรือตนทุนตามกิจกรรมที่ใหบริการกับหนวยปฏิบัติการ 
สวนขอมูลสรุป  
8. รวม คาใชจายหรือตนทุนของทุกกิจกรรม ที่หนวยปฏิบัติการ ไปใชบริการ

จากหนวยงานสนับสนุน 
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7.1.7 KK-CT-OR-07 
 

: รายงานคาใชจาย /ตนทุน ที่ไดรับจัดสรรแลว ประจํางวดเดือน 
ตามหนวยงาน 

วัตถุประสงค      : เพื่อรายงานหรือแสดงคาใชจายหรือตนทุนทั้งหมดประจํางวด
เดือน ของแตละหนวยปฏิบัติการ 

ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงานและงาน ชื่อแผนงานและงานที่ตองการรายงาน  
2. ประจํางวดเดือน งวดเดือนที่ตองการแสดงขอมูล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ช่ือหนวยปฏิบัติการ 
4. ภาควิชา ช่ือหนวยงานยอยของหนวยปฏิบัติการ 
5. คาใชจาย/ตนทุน คาใชจาย/ตนทุนตามหนวยงานยอยของหนวยปฏิบัติการประจํางวด

เดือน 
• ตามผลิตภัณฑ เปนคาใชจายทางตรง ตามผลิตภัณฑ ไดจากการ

บันทึกบัญชีโดยตรงที่ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 
• ตามหนวยปฏิบัติการเปนคาใชจาย ตามหนวยปฏิบัติการไดจาก

การบันทึกบัญชีโดยตรงที่ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 
• ที่ไดรับจัดสรร เปนคาใชจายที่ไดรับจากการจัดสรรจาก

หนวยงานที่ใหบริการ 
 

6. รวม ยอดคาใชจาย/ตนทุนตามหนวยงานยอยของหนวยปฏิบัติการทั้งหมด 
ประจํางวดเดือน 

สวนขอมูลสรุป  
7. รวมตาม ศูนย/สถาบัน/สํานัก/

คณะ 
ยอดรวมคาใชจาย/ตนทุนของหนวยปฏิบัติการ 
• ตามผลิตภัณฑ 
• ตามหนวยปฏิบัติการ 
• ที่ไดรับจัดสรร 
• รวม 
 

8. รวมทั้งหมด ยอดรวมคาใชจาย/ตนทุนของทุกหนวยปฏิบัติการ ของแผนงานและ
งาน ที่ตองการแสดงในรายงาน 
• ตามผลิตภัณฑ 
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• ตามหนวยปฏิบัติการ 
• ที่ไดรับจัดสรร 
• รวม 
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7.1.8 KK-CT-OR-08 
 

: รายงานรายละเอียดผลิตภัณฑ (Cost Object) ประจํางวดเดือน 

วัตถุประสงค      : เพื่อรายงานหรือแสดงรายละเอียดคาใชจายหรือตนทุน  
ของแตละผลิตภัณฑ ตามหนวยปฏิบัติการ 

ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงานและงาน ชื่อแผนงานและงานที่ตองการรายงาน  
2. ประจํางวดเดือน งวดเดือนที่ตองการแสดงขอมูล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ช่ือหนวยปฏิบัติการ 
4. ภาควิชา ช่ือหนวยงานยอยของหนวยปฏิบัติการ 
5. ผลิตภัณฑ ช่ือผลิตภัณฑ (ช่ือวิชา หรือโครงการ) 
6. ไดรับจัดสรรจาก ขอมูลการไดรับการจัดสรร จากหนวยงาน กิจกรรม 

• หนวยงาน หนวยงานที่จัดสรรตนทุนใหผลิตภัณฑ 
• กิจกรรม ช่ือกิจกรรม ที่กอใหเกิดผลิตภัณฑ 
• จํานวนเงิน ยอดเงินคาใชจาย/ตนทุนที่จัดสรรใหผลิตภัณฑ 
 

7. คาใชจายทางตรง คาใชจายทางตรง ที่ถูกบันทึกบัญชีเขาผลิตภัณฑ ที่ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ โดยแยกคาใชจายเปนหมวดรายจายคือ 

• เงินเดือน/คาจาง 
• คาตอบแทน 
• คาใชสอย 
• คาวัสดุ 

รวมคาใชจายทางตรงของผลิตภัณฑ 
8. รวมคาใชจาย/ตนทุนผลิตภัณฑ 

ประจํางวด 
ยอดรวมคาใชจาย/ตนทุนผลิตภัณฑนั้น ประจํางวด 
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7.1.9 KK-CT-OR-09 
 

: รายงานตนทุนรายวิชา (Cost Object) 

วัตถุประสงค      : เพื่อรายงานหรือแสดงตนทุนรายวิชา ประจําภาคเรียน ตามคณะ
และภาควิชา 

ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงานและงาน ชื่อแผนงานและงานที่ตองการรายงาน  
2. ปการศึกษา ปการศึกษาที่ตองการแสดง และมีขอมูล 
3. ภาคเรียน ภาคเรียนที่ตองการแสดง และมีขอมูล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. คณะ ช่ือคณะ 
5. ภาควิชา ช่ือภาควิชา 
6. จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต ของวิชานั้น 
7. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน วิชานั้นของปการศึกษา ภาคเรียนใน

สวนขอมูลหลัก 
8. ตนทุนตามวิชา ตนทุนของวิชาของปการศึกษา ภาคเรียนในสวนขอมูลหลัก 
9. ตนทุนตอวิชาตอนักศึกษา ตนทุนตอวิชาตอนักศึกษา 
10. รวมตามภาควิชา ยอดรวมตามภาควิชา ของปการศึกษา ภาคเรียนในสวนขอมูลหลัก 

10.1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน = ยอดรวมทั้งภาควิชา 
10.2. ตนทุนตามวิชา = ยอดรวมทั้งภาควิชา 
10.3. ตนทุนตอวิชาตอนักศึกษา = 10.2 หาร 10.1 

11. รวมตามคณะ ยอดรวมตามคณะของปการศึกษา ภาคเรียนในสวนขอมูลหลัก 
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7.1.10 KK-CT-OR-10 
 

: รายงานตนทุนรายโครงการ (Cost Object) 

วัตถุประสงค      : เพื่อรายงานหรือแสดงตนทุนรายโครงการ  
ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงานและงาน ชื่อแผนงานและงานที่ตองการรายงาน  
2. ชวงวันที่การทําโครงการ วันที่เริ่มตนของโครงการและวันที่สิ้นสุดของโครงการ ที่ตองการ

พิมพ  
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. คณะ ช่ือคณะที่รับผิดชอบโครงการ ตามแผนงาน/งาน 
4. ภาควิชา ช่ือภาควิชาของคณะ ในขอ 3 ที่รับผิดชอบโครงการ ตามแผนงาน/

งาน 
5. ผลิตภัณฑ(โครงการ) ช่ือโครงการ ที่ตองการใหแสดงตนทุน 
6. ตนทุนตอโครงการ คาใชจายหรือตนทุนตอโครงการ 
7. วันที่เริ่มโครงการ วันที่เริ่มโครงการ 
8. วันที่สิ้นสุดโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ 
9. รวมตามภาควิชา รวมคาใชจายหรือตนทุนทุกโครงการของภาควิชา 
10. รวมตามคณะ รวมคาใชจายหรือตนทุนทุกโครงการของคณะ 
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7.1.11 KK-CT-OR-11 
 

: รายงานตนทุนหลักสูตร 

วัตถุประสงค      : เพื่อรายงานหรือแสดงตนทุนรายหลักสูตร 
ผูใช : หนวยงานทําตนทุน 
ผูจัดทํา : หนวยงานทําตนทุน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คณะ ชื่อคณะ ที่ตองแสดงรายการ 
2. ณ วันที่ วันที่พิมพรายงาน ระบบกําหนดให (System Date)  
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ผลิตภัณฑ/หลักสูตร หลักสูตรที่ตองการแสดงในรายงาน 
4. วิชา รหัสและชื่อวิชา แยกเปน 

วิชาบัคับของหลักสูตร 
วิชาเลือกหรือวิชาเสรี เพื่อใหครบหนวยกิตของหลักสูตร 

5. จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิตของแตละวิชา ในหลักสูตร 
6. ตนทุนตอวิชาตอนักศึกษา คาใชจายหรือตนทุนตอวิชาตอนักศึกษา (ระบบเอาขอมูลลาสุดจาก

ระบบ) 
7. จากขอมูล ปการศึกษา / ภาคเรียน ปการศึกษาและภาคเรียน ลาสุด ของวิชาในขอ4 
8. รวม รวมจํานวนหนวยกิตของวิชาบังคับและวิชาเสรี 
9. รวมตามหลักสูตร หนวยกิตที่ตองเรียนในหลักสูตร 

คาใชจายหรือตนทุนตอหลักสูตร 
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ชีตนทุนรายกิจกรรม กรรม  

8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
8.1 ทะเบียนรายงานรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OR-30 รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจ งานบัญชี ประจําเดือน  CF-CT-01-V01
KK-GL-OR-31 รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจและหนวยงาน งานบัญชี ประจําเดือน CF-CT-01-V01 

8.2 ทะเบียนรายงานสงออก 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-CT-OR-01 รายงานคาใชจายกอนการจัดสรรประจํางวดเดือน ตามภารกิจและหนวยงาน หนวยงานทําตนทุน ประจําเดือน  CF-CT-01-V01
KK-CT-OR-02 รายงานคาใชจายทางตรงประจํางวดเดือน ตามผลิตภัณฑ (รายวิชา) หนวยงานทําตนทุน ประจําเดือน  CF-XX-02-V01
KK-CT-OR-03 รายงานคาใชจายทางตรงประจํางวดเดือน ตามผลิตภัณฑ (โครงการ) หนวยงานทําตนทุน ประจําเดือน  CF-XX-03-V01
KK-CT-OR-04 รายงานคาใชจายสนับสนุนบริการประจํางวดเดือน แยกตามกิจกรรม หนวยงานทําตนทุน ประจําเดือน  CF-CT-01-V01
KK-CT-OR-05 รายงานการจัดสรรคาใชจายจาหนวยงานสนับสนุนบริหารประจํางวดเดือน ใหหนวยปฏิบัติการ ตามกิจกรรม หนวยงานทําตนทุน ประจําเดือน  CF-CT-01-V01
KK-CT-OR-06 รายงานคาใชจาย ที่ไดรับจัดสรรจากหนวยสนับสนุน ประจํางวดเดือน หนวยงานทําตนทุน ประจําเดือน  CF-CT-01-V01
KK-CT-OR-07 รายงานคาใชจาย /ตนทุน ที่ไดรับจัดสรรแลว ประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน หนวยงานทําตนทุน ประจําเดือน  CF-CT-01-V01
KK-CT-OR-08 รายงานรายละเอียดผลิตภัณฑ (Cost Object) ประจํางวดเดือน หนวยงานทําตนทุน ประจําเดือน  CF-XX-02-V01

CF-XX-03-V01 
KK-CT-OR-09 รายงานตนทุนรายวิชา (Cost Object) หนวยงานทําตนทุน ภาคเรียน  CF-XX-02-V01
KK-CT-OR-10 รายงานตนทุนรายโครงการ (Cost Object) หนวยงานทําตนทุน เมื่อสิ้นสุดโครงการ  CF-XX-03-V01
KK-CT-OR-11 ตนทุนรายหลักสูตร หนวยงานทําตนทุน เมื่อมีขอมูลครบหลักสูตร  CF-XX-02-V01

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
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9.    การใหรหัสขอมูล 
  

สําหรับระบบบัญชีตนทุนยังไมมีขอกําหนดสําหรับการตั้งรหัสของขอมูล   
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10.  เอกสารอางอิง 
10.1  มหาวิทยาลัยขอนแกนกับการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน “รายงานการพัฒนาระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีกองทุน ลักษณะ3 มิติ 
เกณฑคงคาง และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545 –2546” 

10.2      คูมือการคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม สําหรับสถาบันการศึกษาจําลอง 
10.3      กลยุทธการพัฒนาระบบตนทุนและระบบบัญชีบริหารตนทุนกิจกรรม สถาบันพัฒนาการบริหาร

ธรรมนิติ 
10.4      แนวทางการคํานวณคาใชจายผลผลิตในการจัดการทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2548 
10.5 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/
สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สาํนักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะห
งบประมาณ.   

10.6  ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
กองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ เลมที่
(1). สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะห
งบประมาณ. 

10.7 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, 
สวนวิเคราะหงบประมาณ. 
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11. อภิธานศัพท 
คําศัพท ความหมาย 

1. KPI Key Performance Indicator   ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
2. Lot Number Lot ของวัสดุที่รับเขาคลังพัสดุ  
3. กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
4. กลุมวัสดุ กลุมที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  
5. กสจ. เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุนฯใหสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน ขณะนี้

อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 
6. กองทุน กลุมของเงินทุนที่แบงเพื่อใหมีความชัดเจนในการใชทรัพยากรสําหรับแต

ละ พันธกิจในการดําเนินงาน 

7. กันเงิน เงินงบประมาณที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณนั้นๆ 
จําเปนตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

8. การจาง ใหความหมายรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฏหมาย
แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของ
สวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การ
จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

9. การจางที่ปรึกษา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุม
งานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมณ 

10. การจางออกแบบและควบคุม
งาน 

การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

11. การซื้อ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเน่ืองอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผลลัพธ
(Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 

 CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม   แกไขเมื่อ : 23 มี.ค.  2547 
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คําศัพท ความหมาย 
13. เกณฑเงินสด (Cash Basis) วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายเมื่อไดรับเงินหรือจายเงินไปจริง 

ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 
14. เกณฑพึงรับพึงจาย/เกณฑสิทธิ

(Accrual Basis) 
วิธีการบัญชีที่ใชเปนหลักในการพิจารณาบันทึกรายไดและคาใชจายใหอยู
ในงวดเวลาตางๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อให
แสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม
คํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวา ไดมีเงินมาแลวหรือจายเงินไป
แลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

15. คาจางชั่วคราว เงินที่จายเปนคาแรงงานสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว 
16. คาจางประจํา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่ม
อื่นที่จายควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือ
สินทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตาม
หลักการบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) 

รวมทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม 
และคาบํารุงรักษา 

21. คาตอบแทน เงินที่จายตอบแทนสําหรับผูที่ปฏิบัติงานให นอกจากเงินเดือน คาจางและ
เงินสวัสดิการ 

22. คาวัสดุ รายจายเพื่อซื้อหรือจางทําสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือ
สลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน 

23. คาสาธารณูปโภค รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค 

24. คาเสื่อมราคา มูลคาของสินทรัพยถาวรที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชี 

25. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนที่สะสมมา จนถึงงวด
บัญชีปจจุบัน 

26. โครงการ/หลักสูตร กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจน
รวมทั้งมีระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและ

 CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม   แกไขเมื่อ : 23 มี.ค.  2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            CT_11-3 

คําศัพท ความหมาย 
รายการเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
หลังจากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของ
กิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเด
บิตและเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวย
ในการทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและ
ไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 

38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคา
สวัสดิการ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงิน
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สมทบกองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานัก
งบประมาณลวงหนา 

40. เงินชดเชย เงินที่รัฐบาลจายใหสมาชิกในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเปนประจําทุก
เดือนโดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ
และเลือกรับบํานาญเทานั้น 

41. เงินเดือน เงินเดือนอัตราปกติตามที่กําหนดจาย สําหรับการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ปกติ 

42. เงินบํานาญ บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และหมายความ
รวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 

43. เงินประกัน เงินสดหรือเช็ค ที่ใชเปนหลักประกันครุภัณฑ หรือ งานจางที่ระบุไวตาม
สัญญา โดยจะตองคืนเงินนี้ใหกับผูที่นําเงินมาประกันเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
งานจางนั้นๆ 

44. เงินประจํางวด เปนเงินที่ไดรับจากการขออนุมัติเงินประจํางวดโดยมีการแบงจายจากงบ
จัดสรรเปนงวด ๆ  

45. เงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
รายจายเพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตรา 

46. เงินรายได เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มาจากการดําเนินงาน 

47. เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพยหรือสินทรัพยที่ซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประโยชนจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป และไมมีความตั้งใจจะขาย เชน 
เงินรวมลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย 

48. เงินสมทบ เงินที่รัฐบาลจายสมทบเขากองทุนฯ ใหสําหรับสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน 
ขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

49. เงินสะสม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําในสวนของราชการ 

50. เงินโอนระหวางกองทุน เงินที่โอนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่ง 

51. เจาหนี้ บุคคลผูมีสิทธิเรยีกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 

53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไป
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ลงทุน ลงทุนในโครงการตางๆ 

56. ตัวผลักดันตนทุน/ตัวแปร ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม และตนทุนของกิจกรรม 
ดังนั้นการระบุตัวผลักดันตนทุน จึงพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่กําหนด
ปริมาณงาน(Work load) และความพยายาม(Efforts) ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบกิจกรรมนั้น ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ในทางทฤษฎีจะแบงตัว
ผลักดันตนทุนเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปน
ตัวกําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปน
ตัวกําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือ
สิ่งที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ ์
58. บัญชีถือจาย บัญชีเลขที่อัตราทั้งหมดของคณะฯ (เลขที่อัตราที่มีคนครอง, อัตราวางไมมี

เงิน, อัตราวางมีเงิน) , อัตราเงินเดือนของปกอน ปปจจุบัน และป ถัดไป, 
ระดับ, ตําแหนง 

59. ประจํางวด รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนวัน เดือน ไตรมาส หรือ ป
ก็ได 

60. ประเภททรัพยสินถาวร ประเภทที่ใชในการจัดแบงทรัพยสินถาวร 
61. ประเภทวัสดุ ประเภทที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

62. ผลผลิต เปนหัวขอระบุรายละเอียดของแตละตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด วาดําเนินงาน
กิจกรรมนั้นๆ จะไดอะไรบาง 

63. ผลลัพธ คือ สิ่งที่ไดจากการผลิตผลิตภัณฑ เชน นักศึกษา คนไข 

64. ผลิตภัณฑ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 

65. ผูกพัน เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการผูกพันจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดยการผูกพัน 
มี 2 แบบ คือ  
• การผูกพันทั่วไป  
• การผูกพันเพิ่มเติม 

66. ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของ
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รวมกัน ราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อ

รับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวน
ราชการ  

67. แผนงาน/โครงการ กลุมของงาน โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน ซึ่งจะ
เปนสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ที่กําหนดไว 

68. พัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือสมาคมนัก
บริหารพัสดุแหงประเทศไทย การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกู
จากตางประเทศ 

69. ภาระผูกพันคงคาง ยอดเงินของการอนุมัติในปงบประมาณทั้งหมด หัก ยอดเงินการวางฎีกา
ในปงบประมาณทั้งหมด 

70. รหัสกองทุน รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการ
ดําเนินงานแตละกิจกรรม 

71. รหัสประจําทรัพยสิน รหัสที่ใชประจําทรัพยสิน  ซึ่งประกอบดวย  รหัสประเภททรัพยสินถาวร, 
รหัสชนิดทรัพยสินถาวร, รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

72. รหัสแผนงาน รหัสที่ระบุถึงแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละ
รายการ 

73. รหัสหนวยงาน รหัสที่ระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบรายการที่เกิดขึ้น 

74. ระบบตนทุนรายกิจกรรม  การวัดคาตนทุน และผลการปฏิบัติงาน อันเกิดจากการใชทรัพยากรไปใน
กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย ในรูปของสิ่งที่ตองการคิดตนทุน(Cost object) 

75. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนและงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล 

76. รายไดเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เงินและสินทรัพยที่ไดรับอุดหนุนจากแหลงอื่น 

77. รายไดจากการจัดการศึกษา รายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆของคณะ 

78. รายไดจากการบริหารสินทรัพย รายไดที่เกิดขึ้นจากการนําสินทรัพยของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน 
เชนรายไดจากการใหใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย 

79. รายไดจากการรับบริจาค รายไดจากการที่มีผูนําเงินมาบริจาคใหแกสถาบันอุดมศึกษา 

80. รายไดจากการใหบริการ
วิชาการ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 
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81. รายไดอื่น รายไดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน 

82. ลูกหนี้ บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ เชน ลูกหนี้
นักศึกษา ลูกหนี้คาเชา คาน้ํา คาประปา เปนตน 

83. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของ
เงินยืมทดรอง 

84. สินทรัพยถาวร ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง อุปกรณหรือสินทรัพยอันมีลักษณะคงทนที่
ใชในการดําเนินกิจการและใชไดนานกวา 1 ป โดยมิไดมีไวเพื่อขาย 

85. สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่มีเหตุผลหรือคาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงิน
สดหรือขายหรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติ 

86. สินทรัพยอื่น สินทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรได 

87. หนวยงาน กลุมของผูปฏิบัติงานที่แบงเพื่อแยกหนาที่และความรับผิดชอบในแตละ
ดาน 

88. หนวยงานปฏิบัติการ หนวยงานที่ปฏิบัติงานหลัก ที่ใหผลผลิตโดยตรงของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

89. หนี้สินระยะยาว หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

90. หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

91. หนี้สินอื่น หนี้สินที่ไมอาจจัดเขาเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาวดังกลาว
ขางตนได 

92. หมวดรายจาย กลุมคาใชจายตางๆที่มีนําคาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  ซึ่งการจัดกลุม
นี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวดเงินเดือน, หมวด
คาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, หมวดคาใชสอย, 
หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุภัณฑ, หมวดที่ดิน 
สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคา
ครุภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจาย
อื่นๆ 

 CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม   แกไขเมื่อ : 23 มี.ค.  2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            CT_11-8 

 CT_ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม   แกไขเมื่อ : 23 มี.ค.  2547 

คําศัพท ความหมาย 

95. แหลงเงินทุน ในการใชงบประมาณจะตองมีแหลงเงินทุน เชน 
•  เงินงบประมาณแผนดิน 
• เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
•เงินอุดหนุนอื่น  ๆ 

96. อนุมัติเงินงบประมาณ การอนุมัติตัดยอดงบประมาณเพื่อสามารถนําไปดําเนินการเบิกจายและ
จัดซื้อจางตอไป 

97. อนุมัติหลักการ เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการอนุมัติหลักการจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดย
การอนุมัติหลักการ มี 2 แบบ คือ  
• การอนุมัติหลักการจากการจัดทําแผน  
• การอนุมัติหลักการเพิ่มเติมในรายละเอียด 

98. อาคารและสิ่งปลูกสราง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินการ  ทั้งใน
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ ์

 
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รูปแบบเอกสาร 



 
 
 
 

สําหรับระบบบัญชีตนทุนไมมีรูปแบบเอกสาร 



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

 

 

 



สํานักคณบดี เคมี ชีววิทยา ฟสิกส สถิติ จุลชีววิทยา ชีวเคมี
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม รวม

คาใชจายบุคลากร
เงินเดือน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 

9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาใชจายดําเนินงาน

คาตอบแทน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาใชสอย 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาวัสดุ 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาสาธารณูปโภค

9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาใชจายเงินอุดหนุน

9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาใชจายอื่นๆ 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 

รวม 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 

ภาควิชา
คาใชจาย

รายงานคาใชจายกอนการจัดสรรประจํางวดเดือน ตามภารกิจและหนวยงาน
ภารกิจ  : การผลิตบัณฑิต

ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ :   คณะวิทยาศาสตร
ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546

แผนงาน / งาน  แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา / งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร    
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วิชา 1 วิชา 2 วิชา 3 วิชา 4 วิชา 5 รวม
คาใชจายบุคลากร

เงินเดือน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 
9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 

คาใชจายดําเนินงาน
คาตอบแทน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 
คาใชสอย 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 
คาวัสดุ 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 

คาใชจายเงินอุดหนุน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 
คาใชจายอื่นๆ 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 

รวม 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 

รายงานคาใชจายทางตรงประจํางวดเดือน ตามผลิตภัณฑ (รายวิชา)
ภารกิจ  : การผลิตบัณฑิต

แผนงาน / งาน  แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา / งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร    
ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ :   คณะวิทยาศาสตร

ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546

คาใชจาย
ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร

ภาควิชา   : วิทยาการคอมพิวเตอร
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โครง 1 โครง 2 โครง 3 โครง 4 โครง 5 รวม
คาใชจายบุคลากร

เงินเดือน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 
9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 

คาใชจายดําเนินงาน
คาตอบแทน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 
คาใชสอย 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 
คาวัสดุ 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 

คาใชจายเงินอุดหนุน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 
คาใชจายอื่นๆ 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 

รวม 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 

ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546

คาใชจาย
คณะเกษตรศาสตร

รายงานคาใชจายทางตรงประจํางวดเดือน ตามผลิตภัณฑ (โครงการ)
ภารกิจ  : ดานวิจัย

แผนงาน / งาน  แผนงานวิจัย / งานxxxxxxx
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นน.งาน (%) หนวย
1 จัดทําเช็ค จํานวนเช็ค
2 จัดทําใบเสร็จรับเงิน จํานวนใบเสร็จรับเงิน 
3 จัดทําใบสําคัญจายเงิน จํานวนใบสําคัญจาย
4 ทํา Payin เพ่ือนําเงินสงธนาคาร จํานวนรายการใน Payin
5 ตรวสอบขอมูลและบันทึกบัญชี จํานวนรายการ

100

แบบฟอรมสํารวจกิจกรรม ตามหนวยงาน 
สํานักอธิการบดี

กองคลัง
กิจกรรม

KK-CT-ID-01



หนวยงาน : กองคลัง คาใชจายจัดสรร 9,999,999.00      บาท
รหัสกิจกรรม กิจกรรม น้ําหนัก (%) ตนทุนกิจกรรม ตนทุนตอหนึ่งตัวผลักดัน

(บาท) จํานวน หนวย (บาท)
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99.00           99,999.00         99,999           xxxxxxxxxx 99,999.00                         
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99.00           99,999.00         99,999           xxxxxxxxxx 99,999.00                         
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99.00           99,999.00         99,999           xxxxxxxxxx 99,999.00                         
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99.00           99,999.00         99,999           xxxxxxxxxx 99,999.00                         
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99.00           99,999.00         99,999           xxxxxxxxxx 99,999.00                         
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99.00           99,999.00         99,999           xxxxxxxxxx 99,999.00                         
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99.00           99,999.00         99,999           xxxxxxxxxx 99,999.00                         
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99.00           99,999.00         99,999           xxxxxxxxxx 99,999.00                         

9,999,999.00    

ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546

ตัวผลักดันกิจกรรม

รายงานคาใชจายสนับสนุนบริการประจํางวดเดือน แยกตามกิจกรรม
ภารกิจ  : ดานการบริหาร

แผนงาน / งาน  แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา / งาน…….
ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ :   สํานักงานอธิการบดี

KK-CT-OR-04



กิจกรรม ตนทุนตอหนึ่งตัวผลักดัน ตนทุนกิจกรรม
(บาท) จํานวน หนวย (บาท)

จัดสรรจาก   : แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา / งาน…….   หนวยงาน : สํานักงานอธิการบดี / กองคลัง
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                       99,999           xxxxxxxxxx 99,999.00                         

จัดสรรให   : แผนงาน…….. / งาน………………
คณะ/หนวยงาน คณะ ………… ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         

ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         

คณะ/หนวยงาน คณะ ………… ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         

รวมตามแผนงานและงาน 99,999.00                         
จัดสรรให   : แผนงาน…….. / งาน………………

คณะ/หนวยงาน คณะ ………… ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         

คณะ/หนวยงาน คณะ ………… ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         
ภาควิชา ……….. 99,999           99,999.00                         

รวมตามแผนงานและงาน 99,999.00                         

รวมทั้งหมด 99,999.00                         

ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546

ตัวผลักดันกิจกรรมรหัสกิจกรรม

รายงานการจัดสรรคาใชจายจาหนวยงานสนับสนุนบริหารประจํางวดเดือน ใหหนวยปฏิบัติการ ตามกิจกรรม

KK-CT-OR-05



หนวยงาน กิจกรรม ยอดจัดสรร(บาท)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.00                           

รวม 99,999.00                           

แผนงาน/ งาน

รายงานคาใชจาย ที่ไดรับจัดสรรจากหนวยสนับสนุน ประจํางวดเดือน

ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546

แผนงาน…….. / งาน………………
ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ………… ภาควิชา ……….
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ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ภาควิชา ตามผลิตภัณฑ ตามหนวยปฏิบัติการ ที่ไดรับจัดสรร รวม
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     

รวมตาม ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     

รวมตาม ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     

รวมทั้งหมด 99,999,999.00              99,999,999.00       99,999,999.00 99,999,999.00     

คาใชจาย/ตนทุน
ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546
แผนงาน…….. / งาน………………

รายงานคาใชจาย /ตนทุน ที่ไดรับจัดสรรแลว ประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน
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ผลิตภัณฑ
ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ภาควิชา (วิชา/โครงการ) กิจการม จํานวนเงิน(บาท)
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00         

xxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00         
xxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00         
xxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00         
xxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00         

รวม 999,999.00         
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00         

xxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00         
xxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00         
xxxxxxxxxxxxxxxx 999,999.00         

รวม 999,999.00         
คาใชจาย / ตนทุนทางตรง

เงินเดือน/คาจาง 999,999.00         
คาตอบแทน 999,999.00         
คาใชสอย 999,999.00         
คาวัสดุ 999,999.00         

รวม 999,999.00         

รวมคาใชจาย/ตนทุนผลิตภัณฑ ประจํางวด 999,999.00         

ไดรับจัดสรรจาก
หนวยงาน

รายงานรายละเอียดผลิตภัณฑ (Cost Object) ประจํางวดเดือน
แผนงาน…….. / งาน………………
ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546
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ผลิตภัณฑ
คณะ ภาควิชา (วิชา)

(คน) (บาท) (บาท)
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             

xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             
xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             
xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             
xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             

รวมตามภาควิชา 999,999                   99,999,999.00  999,999.00         
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             

xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             
xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             
xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             
xxxxxxxxxxxxx 999 99,999                     999,999.00       9,999.00             

รวมตามภาควิชา 999,999                   99,999,999.00  999,999.00         
รวมตามคณะ 999,999                   99,999,999.00  999,999.00         

รายงานตนทุนรายวิชา (Cost Object)
แผนงาน…….. / งาน………………
ปการศึกษา  xxxx  ภาคเรียน xxxxxxx

จํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน

ตนทุนตอวิชาตอ
นักศึกษา

ตนทุนตามวิชาจํานวน
หนวยกิต
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คณะ ภาควิชา ผลิตภัณฑ ตนทุนตอโครงการ วันที่เร่ิมโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ
(โครงการ) (บาท)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 999,999.00               dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
xxxxxxxxxxxxxx 999,999.00               dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
xxxxxxxxxxxxxx 999,999.00               dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
xxxxxxxxxxxxxx 999,999.00               dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

รวมตามภาควิชา 999,999.00               
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 999,999.00               dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

xxxxxxxxxxxxxx 999,999.00               dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
xxxxxxxxxxxxxx 999,999.00               dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
xxxxxxxxxxxxxx 999,999.00               dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

รวมตามภาควิชา 999,999.00               

รวมตามคณะ 999,999                    

รายงานตนทุนรายโครงการ (Cost Object)
แผนงาน…….. / งาน………………

ชวงวันที่การทําโครงการ : dd/mm/yyyy   -  dd/mm/yyyy
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ตนทุนตอวิชา จากขอมูล
วิชา ตอนักศึกษา ปการศึกษา / ภาคเรียน

(บาท)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วิชาบังคับ xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx

รวม 999
วิชาเสรี xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx

xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99 9,999.00             yyyy xxxxxxxxx

รวม 999
รวมตามหลักสูตร 999 999,999.00         

ตนทุนรายหลักสูตร
คณะ……….

ณ วันที่  dd/mm/yyyy

จํานวน
หนวยกิต

ผลิตภัณฑ/หลักสูตร
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ภาคผนวก ค 

รหัสที่ใชในรายงานการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 



รหัสท่ีใชในรายงานการออกแบบ 
 
1. รหัสระบบงาน 

รหัส ความหมาย 
PL ระบบวางแผนงบประมาณ (PLANING) 
AE ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  (ASSESSMENT AND EVALUATION) 
BG ระบบงบประมาณ (BUDGETING) 
PO ระบบจัดซื้อจัดจาง (PURCHASE ORDER) 
IN ระบบคลังพัสดุ (INVENTORY) 
FA ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร (FIX ASSET) 
AR ระบบลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE) 
AP ระบบเจาหนี้ (ACCOUNT PAYABLE) 
PY ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (PAYROLL) 
FN ระบบงานรับ/จายเงิน (FINANCE) 
AV ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (ADVANCE ACCOUNT RECEIVABLE) 
GL ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง (GENERAL LEDGER) 
CT ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ACTIVITY BASED COSTING) 

 
2. รหัสเอกสาร 

รหัส ความหมาย 
OD เอกสารสงออก (Output Document) 
ID เอกสารรับเขา (Input Document) 
OR รายงานสงออก  (Output Report) 
IR รายงานรับเขา (Input Report) 

 
 
3. รหัสหนาจอการการทํางาน 

รหัส ความหมาย 
KK มหาวิทยาลัยขอนแกน 
RT หนาจอการบันทึกขอมูลหลัก (Master File) 
DT หนาจอการบันทึกรายการประจําวัน (Transaction) 
QY หนาจอการประมวลผล (Query) 
PC หนาจอประมวลผล (Process) 
CF ขั้นตอนการทํางาน (Conceptual Flow) 

 



4. รหัสที่ใชในการ Control Point 
รหัส ความหมาย 
M Manual หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงาน 
S System หมายถึง ตรวจสอบโดยผานระบบคอมพิวเตอร 

M,S Manual and System หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงานและตรวจสอบโดยผานระบบ
คอมพิวเตอร 

 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

เกณฑการปนสวนตนทนุ 

 

 

 

 

 



เกณฑการปนสวนตนทุน (Cost Driver) 
 ตารางสรุป Cost Driver มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ภารกิจ / แผนงาน//งาน ชนิดของตนทุน  

(Cost element) 
ศูนยตนทุน 

(Cost Center) 
ตัวผลักดันตนทุน 

(Cost Driver) 
ใหภารกิจ / แผนงาน/กิจกรรม.. 

(Activity) 
 
สนับสนุนการบริหาร 

เงินเดือน 
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ 
 

สํานักอธิการบดี 
 

1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
2. จํานวนนักศึกษา 
3. คา FTES 
 

1. จัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) 
2. วิจัย 
3. บริการวิชาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สนับสนุนวิชาการ  สํานักวิทยบริการ 
 

1. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
2. คา FTES 

1. จัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) 
2. วิจัย 
3. บริการวิชาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   ศูนยคอมพิวเตอร 5. จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
6. จํานวนนักศึกษา 
7. คา FTES 

1. จัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) 
2. วิจัย 
3. บริการวิชาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

1. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
2. คา FTES 

1. จัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) 
2. วิจัย 
3. บริการวิชาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     
     



ภารกิจ / แผนงาน//งาน ชนิดของตนทุน  
(Cost element) 

ศูนยตนทุน 
(Cost Center) 

ตัวผลักดันตนทุน 
(Cost Driver) 

ใหภารกิจ / แผนงาน/กิจกรรม.. 
(Activity) 

   กองบริการการศึกษา 1. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
3. คา FTES  

1. จัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) 
2. วิจัย 
3. บริการวิชาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองกิจการนักศึกษา จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี
ทั้งหมด 

1. จัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) 
2. วิจัย 
3. บริการวิชาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  บัณฑิตวิทยาลัย จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. จัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) 
2. วิจัย 
3. บริการวิชาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ดานการจัดการศึกษา เงินเดือน 
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ 

สํานักงานคณบดี 
(บริหารคณะ) 

1. จํานวนนักศึกษาในคณะ
ทั้งหมด 

2. คา FTES 
3. จํานวนบุคลากรทั้งหมด

ในคณะ  

ภาควิชา/หลักสูตร/สาขาวิชา 

     
     
     



ภารกิจ / แผนงาน//งาน ชนิดของตนทุน  
(Cost element) 

ศูนยตนทุน 
(Cost Center) 

ตัวผลักดันตนทุน 
(Cost Driver) 

ใหภารกิจ / แผนงาน/กิจกรรม.. 
(Activity) 

 เงินเดือน 
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ 

ภาควิชา/คณะ 1. จํานวนนักศึกษาใน 
        คณะ/ภาควิชาทั้งหมด 
2. คา FTES 
3. จํานวนบุคลากรทั้งหมด

ในภาควิชา 

ภาควิชา/หลักสูตร/สาขาวิชา 

ดานวิจัย เงินเดือน 
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนโครงการ โครงการ 

ดานบริการวิชาการ/บริการ
สาธารณสุข 

เงินเดือน โรงพยาบาลศรีนครินทร/
ศูนยหัวใจสิริกิติ์/
โรงพยาบาลทันตกรรม/… 

1. จํานวนคนไขที่นักศึกษา 
        ใชในการเรียน 
2. สัดสวนการใชเวลาของ 
        อาจารยในการสอน 
        วิจัย ใหบริการรักษา 
        พยาบาล 

ภาควิชา/หลักสูตร/สาขาวิชา 

 คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ โรงพยาบาลศรีนครินทร/
ศูนยหัวใจสิริกิติ์/
โรงพยาบาลทันตกรรม/… 

1. จํานวนคนไขที่นักศึกษา 
        ใชในการเรียน 

ภาควิชา/หลักสูตร/สาขาวิชา 

ดานบริการวิชาการ/บริการ
วิชาการแกชุมชน 

เงินเดือน 
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ 

ศูนยบริการวิชาการ จํานวนโครงการ โครงการ 

ดานทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 

เงินเดือน 
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ 

สํานักงานสงเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จํานวนโครงการ โครงการ 



ระดับรายวิชา 
ตัวอยางการวิเคราะหกิจกรรมอาจารย 
 

กิจกรรม เงินเดือน เวลา (ช.ม.)/สัปดาห การกําหนดคาน้ําหนัก 
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษา 
ดานการเรียนการสอน 
     การสอนวิชา xx 
     การสอนวิชา yy 
     การสอนวิชา zz 

   

ดานการพัฒนาอาจารย 
     การอบรม 
     การศึกษา ดูงาน 

   

ดานพัฒนาหลักสูตร 
     รวบรวมขอมูลหลักสูตร 
     วิเคราะหเปรียบเทียบหลักสูตร 
     ประชุมกรรมการหลักสูตร      

   

ดานประเมินผลนิสิต/นักศึกษา 
     การออกขอสอบ 
     การคุมสอบ 
     การตรวจขอสอบ/ใหคะแนน 

   

 
 

   



กิจกรรม เงินเดือน เวลา (ช.ม.)/สัปดาห การกําหนดคาน้ําหนัก 
ดานทะเบียนบัณฑิตนิสิต  
     การอบรม/บันทึกขอมูล 
     การประมวลผลขอมูล 
     การรายงานผลขอมูล   

   

กิจกรรมหลัก การวิจัย 
กิจกรรมหลัก การบริการวิชาการ 
กิจกรรมหลัก การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

   

รวม (G/L)    
 
 
ตารางการวิเคราะหตนทุนกิจกรรมของอาจารย 

กิจกรรม 
Activity 

เกณฑการปนสวน 
Activity driver 

Num. Of activity ตนทุนกิจกรรม 
Cost of activity 

ตนทุนตอหนวย 
Cost/driver 

การเรียนการสอน จํานวนชั่วโมง Time sheet Xx Xx / ชั่วโมง =A 
การพัฒนาอาจารย จํานวนชั่วโมง    Time sheet Xx B
การพัฒนาหลักสูตร จํานวนชั่วโมง    Time sheet Xx C
การประเมินผลนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่เขา นักศึกษาใน List Xx D 
การทะเบียนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่จบ นักศึกษาใน List Xx E 
 
 



การคํานวณตนทุนกิจกรรมของหลักสูตร ตาม Time sheet 
 

กิจกรรม ตนทุนตอหนวย 
Activity rate 

Activity used ตนทุนกิจกรรมหลักสูตร 
Activity cost 

การเรียนการสอน 
พัฒนาอาจารย 
พัฒนาหลักสูตร 
ประเมินผลนักศึกษา 
ทะเบียนนักศึกษา 

รวม 

A 
B 
C 
D 
E 

จํานวนชั่วโมงในหลักสูตร 
จํานวนชั่วโมงในหลักสูตร 
จํานวนชั่วโมงในหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
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