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1. บทนํา 
รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน

แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน รวม
ถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อเปน
การตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน 
บัญชี  และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3 มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัวสูง
ขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบคอมพิวเตอร
มาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพิ่ม
ความถูกตองและลดความซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้น ยังเปนการทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               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 หนวย
งาน และการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวมใน
ระดับมหาวิทยาลัย(Decentralization)  
 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียว
กัน 

2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.3 เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวน

การปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานที่เกี่ยวของ 
2.4 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมีในระบบ

งาน และระบบคอมพิวเตอรที่ตองรองรับระบบงานที่ไดมีการออกแบบไว 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง       

โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมีและตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแตละระบบ

งาน ไดแก การแกปญหาความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีระบบ
และครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษและเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร
และรายงานตางๆ สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทํา
รายงานรูปแบบตางๆ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. สํานักงานอธิการบดี ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาที่
1.3  กองคลัง
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบริการการศึกษา
1.7  กองกิจการนักศึกษา
1.8  หนวยตรวจสอบภายใน
O โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
O ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน
O สํานักงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
O ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
O  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
O  สํานักงานขอมูลขาวสาร
O สถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
O  สถาบันสันติศึกษา
O  สถาบันโรคเอดส
O  สํานักงานอํานวยการเพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

2. สํานักงานวิทยบริการ
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ศูนยคอมพิวเตอร
5. ศูนยบริการวิชากร
6. ศูนยหัวใจสิริกิต
7. สํานักทะเบียนและประมวลผล

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทันตแพทยศาสตร
4. เทคนิคการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสุขศาสตร
7. วิทยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วิศวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วิทยาการจัดการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
17.  วิทยาเขตหนองคาย
18. บัณฑิตวิทยาลัย
O  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ
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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) ประสานงานกับสํานักงบ
ประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา และ
รวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ หนวย
งานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูลพ้ืน

ฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ สิ่ง

กอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการขอเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบคุม

การเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสารเบิก

จายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินราย

ได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
6. จัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตอผูบริหาร กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3. การติดตามและประเมินผล 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การราย
งาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและผลลัพธ
ของกิจกรรม 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  รับผิดชอบการบริหารง
ไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิกจาย

 

 

 
 

AE_ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งานบ
2. งานค
3. งานบ
4. งานน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
บประมาณโดยดําเนินกา
ไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
ริหารและงานธุรการ 
ลังและพัสดุ 
ริการการศึกษา 
โยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

รควบคุม ดูแลการเบิกจายใหเปน

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ

งานวิเคราะหแผนและ
งบประมาณ

สํานักงานอธิการบดี

กองแผนงาน

งานวิจัยสถาบัน งานธุรการงานวางผังแมบทงานวางแผน
และประเมินผล

O หนวยวางแผน
และสารสนเทศ
O หนวยติดตาม
และประเมินผล

O หนวยงบประมาณ
แผนดิน
O หนวยงบประมาณ
รายได

O หนวยผังแมบท
O หนวยออกแบบ
เขียนแบบ

O หนวยวิจัยสถาบัน
O หนวยคลังขอมูล
O หนวยสารสนเทศ
O หนวยจัดสรรอัตรา
พนักงาน

O หนวยสารบรรณ
O หนวยการเงินและ
พัสดุ
O หนวยผลิตเอกสาร

 
 



 

 

 

 

แผนผังทางเดินขอมูล  

(Data Flow Diagram) 
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
1.  

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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คณะ/หนวยงาน

ผูบริหาร

ระบบติดตามตรวจสอบและประเม ินผล  : Level 0

มหาวิทยาล ัย
9. ระบบบัญช ี

ตนทุนรายกิจกรรม

ข อมูลการใช งบประมาณ  (ย ังไม บ ันท ึกบ ัญช ี)

ข อมูลต นท ุนตามแผนงาน/งาน/โครงการ/ก ิจ กรรม (เ ก ิดข ึ้นจ ริง)

ข อมูลผลการใช งบประมาณ

1. ระบบงบประมาณ

7

ระบบติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล

10. ระบบบัญช ี
ล ักษณะ 3 มิติข อม ูลการใช งบประมาณจ ริง (บันท ึกบ ัญช ีแล ว )

8. ระบบวางแผน
งบประมาณ

ข อมูลประกอบการท ําแผน เ ช น ข อม ูลแผนเ ด ิม , ข อมูลผล

ข อมูลแผนงานข องมหาว ิทยาล ัย

ข อม ูลแผนพัฒนาการศ ึกษาระด ับอ ุดมศึกษา , ข อมูลแผนกลย ุทธ มหาว ิทยาล ัย ,
ข อมูลแผนกลย ุทธ คณะ/หนว ยงาน , ข อมูลยอดเ งินงบประมาณทุกหมว ดรายจ าย ,
ข อมูลแผนการจ ัดซ ื้อ จ ัดจ าง และงบการเ บ ิกจ ายลงท ุน

ข อม ูลการจ ัดท ําแผนพัฒนาการศึกษาระด ับอ ุดมศ ึกษาระยะยาว ข อ งคณะ/หนว ยงาน ,
ข อมูลแผนการปฏิบ ัต ิงาน ,ข อมูลแผนการใช เ งิน

ข อม ูลแผนพัฒนาการศ ึกษาระด ับอ ุดมศึกษา ,
ข อมูลแผนกลย ุทธ มหาว ิทยาล ัย

ข อม ูลแผนพัฒนาการศ ึกษาระด ับอ ุดมศึกษาระยะยาว ข องคณะ/หนว ยงาน ,
ข อมูลแผนกลย ุทธ ข อ งคณะ/หนว ยงาน ,
ข อมูลแผนการปฏิบ ัต ิงาน , ข อมูลแผนการใช เ งิน ,
ข อมูลแผนการจ ัดซ ื้อ จ ัดจ าง และงบการเ บ ิกจ ายลงท ุน

 
 
 

 



 

 

 

 

 

งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน



 
5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

AE_ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
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ผังระบบงานภาพรวม 

7. ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

CF-AE-01 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

ผลการปฏิบัติงาน/ 
ผลการใชเงิน/ผลการจัดซื้อจัดจาง 

AE_5-1  
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5.1 งาน 
 

5.1.1 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลผลการปฏิบัติงาน/ผลการใชเงิน/ผลการจัดซื้อจัดจาง 
                  การรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใชเงิน/ผลการจัดซื้อจัดจางเปนกระบวน 
           การติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามรายงานปริมาณผลผลิต การใชจายเงิน และรายไดที่ 
           เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงานในแตละชวงเวลา โดยผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นจะถูกนํา 
           ไปพิจารณาเปรียบเทียบ และวิเคราะหกับแผนที่วางไวตอนตนปงบประมาณ     โดยองคประกอบ 
           และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลงาน/ผลผลิตที่ไดถูก 
           กําหนดไวภายใตมาตราฐาน-มาตรการ ของแผนยุทธศาสตร โดยทางมหาวิทยาลัยเปนผูวางกรอบ 
           แนวนโยบายไว    เพื่อประเมินการทํางานวาบรรลุตามเปาหมายและผลผลิตที่ไดคาดหวังไวหรือไม 
           และรายงานผลแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรใหแก  ผูบริหารทุกระดับ และสภามหาวิทยาลัย   
          รับทราบผลในการดําเนินงาน        นอกจากนั้นสามารถเชื่อมโยงหัวขอแผนยุทธศาสตร ของทางทาง 
          มหาวิทยาลัย ไปยังแผนงานของรัฐบาลไดตามแนวนโยบายแผนการพัฒนาการการศึกษาระดับอุดม 
          ศึกษาแหงชาติ 

 

AE_ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล                                                                             แกไขเม่ือ: 23 มี.ค.. 2547 



 

 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

 

แฟมหนวยนับของผลผลิต

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

Manpower
รหัสหนวยนับ

Baht
Project

รายละเอียด
คน
บาท
โครงการ

 
ชื่อโปรแกรม   KKAERT01     แฟมหนวยนับของผลผลิต 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดหนวยนับของผลผลิต 
  

ขอมูล คําอธิบาย 
รหัสหนวยนับ รหัสหนวยนับของผลผลิต 
รายละเอียด รายละเอียดของหนวยนับของผลผลิต 
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แฟมมาตรการ/มาตรฐาน
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STG01
รหัสมาตรการ

STG02
STG03
STG04

ช่ือมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานหลัก

STG01
STG01
STG01

สรางมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง
ปฎิรูปโครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและระบบประเมินผลของมหาวิทยาลัย
พัฒนาการจัดการการศึกษาโดยเนนการขยายระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาความเขมแข็ง

 
ชื่อโปรแกรม             KKAERT02  แฟมมาตรการ/มาตรฐาน 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดมาตรการ/มาตรฐาน ตามยุทธศาสตรของทางมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
รหัสมาตรการ รหัสมาตรการ/มาตรฐาน 
ช่ือมาตรการ/มาตรฐาน รายละเอียดมาตรการ/มาตรฐาน 
มาตรการหลัก รหัสมาตรการ/มาตรฐานหลักที่เกี่ยวของกับมาตรการ/มาตรฐานยอย 
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แฟมตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด
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KPI01
รหัสตัวบงช้ี

KPI02
KPI03
KPI04

ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด กลุมตัวช้ีวัด
สัดสวนนักศึกษา ป.ตรี ตอ ระดับบัณฑิตศึกษา
สัดสวนนักศึกษาป.ตรี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอวิทยาศาสตรสุขภาพตอมนุษยและสังคมศาสตร
สัดสวนหลักสูตร ระดับป.ตรี : ป.โท : ป.เอก
สัดสวนวุฒิการศึกษา  ระดับป.ตรี : ป.โท : ป.เอก

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงปริมาณ

 เช ิงต นท ุน

 
 
ชื่อโปรแกรม             KKAERT03     แฟมประเภทตัวบงชี้/ตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดประเภทของตัวชี้วัด 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
รหัสตัวบงช้ี รหัสตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด รายละเอียดของตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
กลุมตัวช้ีวัด ประเภทกลุมของตัวช้ีวัด เชน เชิงปริมาณ, เชิงเวลา, เชิงคุณภาพ, เชิงตนทุน ฯลฯ 
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แฟมผลผลิต

QN001
รหัสผลผลิต รายละเอียด

จํานวนผูเขารวมโครงการ
TM001 ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา
CT001 คาใชจายของโครงการตอจํานวนผูเขารวมโครงการ
QL001 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

หนวยนับ
คน
วัน
คน
คน

 
 
 
 
ชื่อโปรแกรม           KKAERT04     แฟมรายการผลผลิต 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดรายการผลผลิต 
  
 

ขอมูล คําอธิบาย 
รหัสผลผลิต รหัสผลผลิต 
รายละเอียด รายละเอียดรายการผลผลิต 
หนวยนับ หนวยนับของรายการผลผลิต 
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แฟมความสัมพันธมาตรการ/มาตรฐานกับแผนงานมหาวิทยาลัย

STG02

ปงบประมาณ

แผนงานของมหาวิทยาลัย

รหัสแผนงาน ช่ือแผนงานมหาวิทยาลัย �������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

มาตรการ/มาตรฐาน ปฎิรูปโครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2547

P01

P02

P03

P04

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แผนงานวิจัย
แผนงานบริหารวิชาการ
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 
 
 
ชื่อโปรแกรม          KKAERT05        แฟมความสัมพันธมาตรการ/มาตรฐานกับแผนงานมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค เพื่อบันทึกรายละเอียดความสัมพันธมาตรการ/มาตรฐานกับแผนงานมหาวิทยาลัย 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
ปงบประมาณ ปงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ/มาตรฐาน  
รหัสแผนงาน  
ช่ือแผนงานมหาวิทยาลัย  
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6.2 การบันทึกรายการประจําวัน 

 
บึกทึก/ปรับปรุงขอมูลตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด

STG02ปงบประมาณ

กิจกรรม

รหัสตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด

KPI02

�������
�������
�������
�������
�������KPI03

รหัสและช่ือผลผลิต
�������
�������
�������
�������
�������
�������

KPI01

มาตรการ/มาตรฐาน

ปริมาณขอมูล
ลําดับ

1

4
3
2 120 100

300 250

5 4

2:3 1.7: 3

ปฎิรูปโครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิ

สัดสวนนักศึกษา ป.ตรี ตอ ระดับบัณฑิตศึกษา
สัดสวนนักศึกษาป.ตรี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอวิทยาศาสตรสุขภาพตอมนุษยและสังคมศาสตร
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและระบบประเมินผลของมหาวิทยาลัย

จํานวนนักศึกษา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

คุณวุฒิ
จํานวนบุคลากร สายก.,สาย ข.,สาย ค.
จํานวนหลักสูตร

แหลงขอมูล

สํานักทะเบียน ฯ

กองแผนงาน
กองการเจาหนาท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย

เปาหมาย จริง

PRD005

PRD008
PRD007
PRD006

2547

คน
หลักสูตร
คน
วุฒิ

 
ชื่อโปรแกรม            KKAEDT01     บันทึก/ปรับปรุงขอมูลตัวบงชี้/ตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค  เพื่อบันทึกหรือปรับปรุงขอมูลตัวบงชี้/ตัวชี้วัด ใหสอดคลองตามยุทธศาสตร โดยระบุ 
                                มาตรฐาน-มาตรการทางมหาวิทยาลัย 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
ปงบประมาณ ปงบประมาณของตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานของตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
รหัสตัวบงช้ี รหัสตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
ลําดับ ลําดับรายการผลผลิต 
รหัสและชื่อผลผลิต รหัสและชื่อรายการผลผลิต 
ปริมาณขอมูล ปริมาณขอมูลของรายการผลผลิต แบงเปน 2 ประเภท คือ เปาหมาย และงานที่เกิดขึ้นจริง 
แหลงขอมูล รายละเอียดแหลงขอมูลของรายการผลผลิต 
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บันทึกการประเมินผลผลิตและงบประมาณ

งบประมาณของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
เงินงบประมาณ
รหัสหมวด รหัสแหลงเงิน จายจริง

FSGOV 170,000.00

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

คาครุภัณฑ

เสนอของบ

250,000.00

อนุมัติงบ

รายไดโครงการ/หลักสูตรน้ี

10025

ช่ือหมวด งบประมาณแผนดินช่ือแหลงเงิน

500,000.00 80,000.00

งบคงเหลือ

PROJ-470085-3 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

ACT-00253 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรกิจกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตรคณะ/หนวยงาน

โครงการ/หลักสูตร

กองทุนสินทรัพยถาวรกองทุน

2547ปงบประมาณ

4ปรับปรุงคร้ังท่ี
20/08/2546วันท่ีปรับปรุง

ดําเนินงานสถานะ

 

บันทึกการประเมินผลผลิตและงบประมาณ

PROJ-470085-3 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

ACT-00253 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรกิจกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตรคณะ/หนวยงาน

รายไดโครงการ/หลักสูตร ตัวชี้วัดของกิจกรรม

เงินงบประมาณ
ช่ือหมวด จํานวนเงินรายได

เงินบริจาคและคาลงทะเบียน 15,000.00
�������
�������
�������
�������
�������
�������

15,000.00รวมรายไดโครงการ/หลักสูตรน้ี

โครงการ/หลักสูตร

กองทุนสินทรัพยถาวรกองทุน

งบประมาณของกิจกรรม

แผนรายได
400,000.00

400,000.00

2547ปงบประมาณ

4ปรับปรุงคร้ังท่ี
20/08/2546วันท่ีปรับปรุง

ดําเนินงานสถานะ
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บันทึกการประเมินผลผลิตและงบประมาณ

PROJ-470085-3 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

ACT-00253 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรกิจกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตรคณะ/หนวยงาน

2547ปงบประมาณ

4ปรับปรุงคร้ังท่ี
20/08/2546วันท่ีปรับปรุง

ดําเนินงานสถานะ

โครงการ/หลักสูตร

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

รายการผลผลิต หนวยนับ ������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

งบประมาณของกิจกรรม

ปริมาณงานท่ีวางแผน

30

งบประมาณท่ีวางแผนลําดับ

1 วัน

ช่ือผลผลิต ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา

ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ระยะเวลาในการดําเนินงานของดครงการ

รายไดโครงการ/หลักสูตรน้ี

กองทุนสินทรัพยถาวรกองทุน

TM001

งบประมาณท่ีใชจริงปริมาณงานท่ีเกิดจริง

17

 
ชื่อโปรแกรม            KKAEDT02  : บันทึก การประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
วัตถุประสงค เพื่อบันทึกหรือปรับปรุงการประเมินผลผลิตและงบประมาณในแตละโครงการ/หลักสูตร 
                                สําหรับใชในระบบติดตามประเมินผลงาน 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
โครงการ/หลักสูตร โครงการ/หลักสูตรที่ทําการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
กิจกรรม กิจกรรมที่ทําการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
คณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
กองทุน กองทุนที่เกี่ยวของกับการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
ปงบประมาณ ปงบประมาณที่เกี่ยวของกับการประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
ปรับปรุงครั้งที่ จํานวนครั้งที่ทําการปรับปรุง 
วันที่ปรับปรุง วันที่ปรับปรุง 
สถานะ สถานะ การประเมินผลผลิตและงบประมาณ 
งบประมาณของกิจกรรม  
รหัสหมวด รหัสหมวด 
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ช่ือหมวด ช่ือหมวด 
รหัสแหลงเงิน รหัสแหลงเงินงบประมาณ 
ช่ือแหลงเงิน ช่ือแหลงเงินงบประมาณ 
เสนอของบ งบประมาณที่ไดขอเสนอ 
อนุมัติงบ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
จายจริง งบประมาณที่จายจริง 
งบคงเหลือ งบประมาณคงเหลือ 
รายไดโครงการ/หลักสูตรนี้  
ช่ือหมวด ช่ือหมวด 
แผนรายได แผนรายไดโครงการ/หลักสูตร 
จํานวนเงินรายได จํานวนเงินรายไดโครงการ/หลักสูตร 
รวมรายไดโครงการ/หลักสูตร
นี้ 

รวมรายไดทั้งหมดของโครงการ/หลักสูตร 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม  
ลําดับ ลําดับของรายการผลผลิต 
รายการผลผลิต รายการผลผลิต 
ช่ือผลผลิต ช่ือรายการผลผลิต 
ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดของรายการผลผลิต 
ปริมาณงานที่วางแผน ปริมาณงานที่ทําการวางแผน 
ปริมาณงานที่เกิดจริง ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง 
หนวยนับ หนวยนับของปริมาณงาน 
งบประมาณที่วางแผน มูลคางบประมาณที่วางแผน 
งบประมาณที่ไดจริง มูลคางบประมาณที่เกิดขึ้นจริง 
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ดึงขอมูลเพื่อมาทําการประเมิน KPI  คณะหนวยงาน

2547ปงบประมาณ

5100คณะ/หนวยงาน

คณะ/หนวยงาน

KPI03

คณะ/หนวยงานKPI01จาก    ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด สัดสวนนักศึกษา ป.ตรี ตอ ระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและระบบประเมินผลของมหาวิทยาลัย

ดึงขอมูล ออก

ถึง    ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด

STG02ถึง     มาตรการ/มาตรฐาน

คณะศิลปกรรมศาสตร

ปฎิรูปโครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

STG01จาก    มาตรการ/มาตรฐาน สรางมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง

คณะ/หนวยงาน

PRD008

คณะ/หนวยงานPRD005จาก    ผลผลิต จํานวนนักศึกษา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

คุณวุฒิถึง     ผลผลิต

 
 
 
ชื่อโปรแกรม            KKAEPC01     ดึงขอมูลเพื่อมาทําการประเมินผลงาน ตามคณะ/หนวยงาน 
วัตถุประสงค เพื่อดึงขอมูลท่ีเก่ียวของตามแหลงขอมูลท่ีไดระบุมาทําการวิเคราะหประเมินผลงาน 

ตามคณะ/หนวยงาน โดยเงื่อนไขจะตองกําหนดกอนที่โปรแกรม KKAEDT01 บันทึก/ปรับ
ปรุงขอมูลตัวบงชี้/ตัวชี้วัด 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
ปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการดึงขอมูล 
คณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานที่ตองการดึงขอมูล 
จากมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานเริ่มตนที่ตองการดึงขอมูล 
ถึงมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานสิ้นสุดที่ตองการดึงขอมูล 
จากตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดเริ่มตนที่ตองการดึงขอมูล 
ถึงตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดสิ้นสุดที่ตองการดึงขอมูล 
จากผลผลิต ผลผลิตเริ่มตนที่ตองการดึงขอมูล 
ถึงผลผลิต ผลผลิตสิ้นสุดที่ตองการดึงขอมูล 
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รายการคัดลอกแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยประจําป

 2547จาก           ปงบประมาณ

 คัดลอกมาตรการ/มาตรฐาน ทั้งหมด

คัดลอก ออก

คัดลอกไป    ปงบประมาณ 2548

STG02ถึง     มาตรการ/มาตรฐาน ปฎิรูปโครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

STG01จาก    มาตรการ/มาตรฐาน สรางมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง

 
 
ชื่อโปรแกรม            KKAEPC02  : รายการคัดลอกแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยประจําป 
วัตถุประสงค เพื่อคัดลอกรายการแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประจําป 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
จากปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการคัดลอก 
คัดลอกไป ปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการถูกคัดลอก 
จากมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานเริ่มตนที่ตองการคัดลอก 
ถึงมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานสิ้นสุดที่ตองการคัดลอก 
คัดลอกมาตรการ/มาตรฐานทั้งหมด สถานะมาตรการ/มาตรฐานวาตองการคัดลอกทั้งหมดหรือไม 
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สอบถามการประเมินตามแผนยุทธศาสตร

2547ปงบประมาณ

KPI1005

KPI1005

 สอบถามมาตรการ/มาตรฐานท้ังหมด

สรางมหาวิทยาลัยใหเข็มแข็ง

สรางมหาวิทยาลัยใหเข็มแข็ง

จาก มาตรการ-มาตรฐาน

มาตรการ/มาตรฐาน ตัวบงชี้/ตัวชี้วัด หนวยนับ ปรืมาณจริง

สรางมหาวิทยาลัยใหเข็มแข็งสัดสวนนักศึกษาป.ตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนนักศึกษาป.ตรี คน 1,050

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ขอมูล

1,200

ปริมาณแผน

ถึง  มาตรการ/มาตราฐาน

สํานักทะเบียน

Efficiency%

87.50

แหลงขอมูล

 
 
ชื่อโปรแกรม           KKAEQY01   สอบถามการประเมินตามแผนกลยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค เพื่อสอบถามขอมูลการประเมินผลตามแผนกลยุทธศาสตร 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
ปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการสอบถาม 
จากมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานเริ่มตนที่ตองการสอบถาม 
ถึงมาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐานสิ้นสุดที่ตองการสอบถาม 
สอบถามมาตรการ/มาตรฐานทั้งหมด สถานะมาตรการ/มาตรฐานวาตองการสอบถามทั้งหมดหรือไม 
มาตรการ/มาตรฐาน มาตรการ/มาตรฐาน 
ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
ขอมูล ขอมูล 
หนวยนับ หนวยนับ 
ปริมาณแผน ปริมาณแผนจากการประเมินตามแผนกลยุทธศาสตร 
ปริมาณจริง ปริมาณจริงจากการประเมินตามแผนกลยุทธศาสตร 
Efficiency คา Efficiency จากการประเมินตามแผนกลยุทธศาสตร 
แหลงขอมูล แหลงขอมูล 
 



 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบเอกสาร / รายงาน 
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7. การออกแบบรูปแบบ Output 
 

7.1. เอกสาร 
 
                      เนื่องจากระบบใหมนี้ออกแบบเปนฐานขอมูลเช่ือมระหวางกัน สามารถที่จะดึงขอมูลจากระบบตาง ๆ 
         มาทําการวิเคราะหและประเมินผลไดเลย จึงไมมีเอกสารที่จะมาทําการบันทึกซ้ําเหมือนระบบเกาแลว 
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7.2. รายงาน 
7.2.1.  KK-AE-OR-01 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดกับรายไดจริง 

 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการรายไดกับรายไดจริง 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน  

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ 
8. งบประมาณรายได เงินงบประมาณรายไดตามชวงระหวางปงบประมาณการที่กําหนด  

โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการรายได 
- งบประมาณรายไดจริง 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณรายไดทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.2   KK-AE-OR-02   รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดกับรายไดจริง ตามกองทุน 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการรายไดกับรายไดจริง ตามกองทุน 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากกองทุน กองทุนเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงกองทุน กองทุนสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. กองทุน รายละเอียดรายการกองทุน 
8. งบประมาณรายได เงินงบประมาณรายไดตามชวงระหวางปงบประมาณการที่กําหนด  

โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการรายได 
- งบประมาณรายไดจริง 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณรายไดทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.3  KK-AE-OR-03 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการรายจายกับรายจายจริง 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ 
8. งบประมาณรายจาย เงินงบประมาณรายจายตามชวงระหวางปงบประมาณการที่กําหนด  

โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการรายจาย 
- งบประมาณรายจายจริง 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.4  KK-AE-OR-04 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจายกับรายจายจริง ตามกองทุน 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการรายจายกับรายจายจริง ตามกองทุน 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากกองทุน กองทุนเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงกองทุน กองทุนสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. กองทุน รายละเอียดรายการกองทุน 
8. งบประมาณรายจาย เงินงบประมาณรายจายตามชวงระหวางปงบประมาณการที่กําหนด  

โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการรายจาย 
- งบประมาณรายจายจริง 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.5  KK-AE-OR-05 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการผลผลิต กับประมาณการผลผลิตจริง 
  

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการผลผลิตกับผลผลิตจริง 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ 
8. ผลผลิต-กิจกรรม รายละเอียดรายการผลผลิต-กิจกรรม 
9. หนวยนับ รายละเอียดหนวยนับของผลผลิตหรือกิจกรรม 
10. 25XX แผน/ผล รายการเปรียบเทียบผลผลิตกับผลผลิตจริง ในชวงระหวางปงบ

ประมาณที่กําหนดไว 
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7.2.6    KK-AE-OR-06      รายงานสรุปเปาหมาย/ผลผลิตและงบประมาณ 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานสรุปเปาหมาย/ ผลผลิตและงบประมาณ 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ - กิจกรรม รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ โดยแสดงรายละเอียดของ

กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ 
8. หนวยนับ รายละเอียดหนวยนับของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม 
9. งบประมาณรายได งบประมาณรายไดจากการสรุปเปาหมาย/ผลผลิต และงบประมาณ 

โดยแบงออกเปน 4 ไตรมาส คือ 
- ไตรมาส 1 
- ไตรมาส 2 
- ไตรมาส 3 
- ไตรมาส 4 
โดยแตละไตรมาสจะแบงออกเปน 2 สวน คือ ปริมาณงาน และงบ
ประมาณ 

10. รวมตามแผนงานโครงการนี้ รวมปริมาณงาน และงบประมาณแตละไตรมาศ ตามแตละแผน
งาน/โครงการ 

11. รวมตามแผนงานโครงการทั้งสิ้น รวมปริมาณงาน และงบประมาณแตละไตรมาศ ตามแผนงาน/
โครงการทั้งสิ้น 
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7.2.7  KK-AE-OR-07 รายงานวางแผนการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผนคณะ/หนวยงาน (มข.) 
  

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานการวางแผนการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผนคณะ/หนวย
งาน (มข.) 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คาใชจาย รายละเอียดคาใชจาย 
2. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา คาใชจายงบประมาณดานแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
3. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม คาใชจายงบประมาณดานแผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
4. แผนงานบริการรักษาพยาบาล คาใชจายงบประมาณดานแผนงานบริการรักษาพยาบาล 
5. แผนงานปองกันและแกไขปญหา

เอดส 
คาใชจายงบประมาณดานแผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส 

6. แผนงานศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม คาใชจายงบประมาณดานแผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
7. แผนการวิจัย คาใชจายงบประมาณดานแผนการวิจัย 
8. รวม รวมคาใชจายงบประมาณทั้งหมดตามประเภทคาใชจาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
9. งบบุคลากร คาใชจายงบบุคลากร เชน  

- เงินเดือนและคาจางประจํา 
- คาจางชั่วคราว 

10. งบดําเนินงาน คาใชจายงบดําเนินงาน เชน  
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 

11. งบลงทุน คาใชจายงบลงทุน เชน  
- ครุภัณฑ 
- ที่ดิน สิ่งกอสราง 

12. งบเงินอุดหนุน คาใชจายงบเงินอุดหนุน เชน  
- เงินอุดหนุนทั่วไป 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

13. รวม รวมคาใชจายงบประมาณทั้งสิ้นตามแผนงาน 
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7.2.8    KK-AE-OR-08     รายงานการใชงบประมาณประจําปงวดเดือน ตามหนวยงาน 
 วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานการใชงบประมาณประจําปงวดเดือน ตามหนวยงาน  
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ขอมูลแผนงานที่จะแสดงรายงาน 
2. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ขอมูลศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะที่จะแสดงรายงาน 
3. ประจํางวดเดือน ขอมูลประจํางวดเดือนที่จะแสดงรายงาน 
4. คาใชจาย รายละเอียดคาใชจาย 
5. กองกลาง คาใชจายงบประมาณตามกองกลาง 
6. กองคลัง คาใชจายงบประมาณตามกองคลัง 
7. กองการเจาหนาที่ คาใชจายงบประมาณตามกองการเจาหนาที่ 
8. กองอาคารและสถานที่ คาใชจายงบประมาณตามกองอาคารและสถานที่ 
9. กองกิจการนักศึกษา คาใชจายงบประมาณตามกองกิจการนักศึกษา 
10. กองบริการการศึกษา คาใชจายงบประมาณตามกองบริการการศึกษา 
11. กองแผนงาน คาใชจายงบประมาณตามกองแผนงาน 
12. รวม รวมคาใชจายงบประมาณทั้งหมดตามประเภทคาใชจาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
13. งบบุคลากร คาใชจายงบบุคลากร เชน  

- เงินเดือนและคาจางประจํา 
- คาจางชั่วคราว 

14. งบดําเนินงาน คาใชจายงบดําเนินงาน เชน  
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 

15. งบลงทุน คาใชจายงบลงทุน เชน  
- ครุภัณฑ 
- ที่ดิน สิ่งกอสราง 

16. งบเงินอุดหนุน คาใชจายงบเงินอุดหนุน เชน  
- เงินอุดหนุนทั่วไป 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

17. รวม รวมคาใชจายงบประมาณทั้งสิ้นตามกอง 
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7.2.9    KK-PL-OR-9 รายงานแผนกลยุทธการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานแผนกลยุทธการบริหาร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. มาตรฐาน/มาตรการ รายละเอียดรายการมาตรฐาน/มาตรการ 
3. ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด รายละเอียดรายการตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
4. ขอมูล รายละเอียดขอมูล 
5. แหลงขอมูล รายละเอียดแหลงขอมูล 
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7.2.10     KK-AE-OR-10    รายงานการประเมินตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานการประเมินตามแผนยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. มาตรฐาน-มาตรการ รายละเอียดรายการมาตรฐาน/มาตรการ 
3. ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
4. ขอมูล รายละเอียดขอมูล 
5. หนวยนับ รายละเอียดหนวยนับ 
6. ปริมาณแผน ปริมาณแผน 
7. ปริมาณจริง ปริมาณจริง 
8. % ปริมาณที่คิดเปนเปอรเซ็นจากปริมาณแผนกับปริมาณจริง 
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7.2.11   KK-AE-OR-11 ตารางตัวช้ีวัดและเปาหมาย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ XXXX 
 
  

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงตัวช้ีวัดและเปาหมาย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ XXXX 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1.     ปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการจะชี้วัดเปาหมาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
1.เปาประสงค เปนเปาหมายหรือภารกิจที่ตองการวัดผล 
2. ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
3. ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
9. น้ําหนัก การประเมินสําหรับสวนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ํา

หนักของมิติ 
10. เปาหมาย เปนเปาหมายประจําปงบประมาณปจจุบัน 
11. ขอสังเกตของที่ปรึกษาก.พ.ร เปนที่แสดงความเห็นของทางก.พ.ร. 

 
 
 
 



 

 

 

 

ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน 
8.1 ทะเบียนเอกสารรับเขา 

 
เนื่องจากระบบใหมนี้ออกแบบเปนฐานขอมูลเชื่อมระหวางกัน สามารถที่จะดึงขอมูลจากระบบตาง ๆ   มาทําการวิเคราะหและประเมินผลไดเลย จึงไมมีเอกสารที่จะมาทําการ

บันทึกซ้ําเหมือนระบบเกาแลว 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

N/A     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ID = Input Document, IR = Input Report, OD = Output Document, OR = Output Report 
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8.2 ทะเบียนเอกสารสงออก 
 

         เนื่องจากระบบใหมนี้ออกแบบเปนฐานขอมูลเชื่อมระหวางกัน สามารถที่จะดึงขอมูลจากระบบตาง ๆ   มาทําการวิเคราะหและประเมินผลไดเลย จึงไมมีเอกสารที่จะสงออกไปใหเซ็น
หรือตรวจทานเหมือนระบบเกาแลว    สามารถพิมพรายงานที่สงออกมาจากฐานขอมูลระบบใหมแทนระบบเกา 

 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

N/A     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ID = Input Document, IR = Input Report, OD = Output Document, OR = Output Report 
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8.3 ทะเบียนรายงานรับเขา 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-AE-OR-01 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายได กับรายไดจริง กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-02 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายได กับรายไดจริง - ตามกองทุน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-03 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-04 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง - ตามกอง

ทุน 
กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01

KK-AE-OR-05 รายงานแสดงการเปรียบเทียบประมาณการผลผลิต กับ ประมาณการผลผลิตจริง กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-06 รายงานสรุปเปาหมาย/ผลผลิตและงบประมาณ กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-07 รายงานวางแผนการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-08 รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-09 รายงานแผนกลยุทธการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-10 รายงานการประเมินตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01

     
 
 
 

  ID = Input Document, IR = Input Report, OD = Output Document, OR = Output Report 



 

  ID = Input Document, IR = Input Report, OD = Output Document, OR = Output Report 
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8.4 ทะเบียนรายงานสงออก 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-AE-OR-01 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายได กับรายไดจริง กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-02 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายได กับรายไดจริง - ตามกองทุน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-03 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-04 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง - ตามกอง

ทุน 
กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01

KK-AE-OR-05 รายงานแสดงการเปรียบเทียบประมาณการผลผลิต กับ ประมาณการผลผลิตจริง กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-06 รายงานสรุปเปาหมาย/ผลผลิตและงบประมาณ กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-07 รายงานวางแผนการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-08 รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-09 รายงานแผนกลยุทธการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
KK-AE-OR-10 รายงานการประเมินตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน กองแผนงาน ทุก ๆ ป  CF-AE-01
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9. การใหรหัสขอมูลตางๆ 
 

9.1 กําหนดรหัสภารกิจ 
 

9.1.1 รหัสภารกิจ มีความยาว 2 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 XX     
 
  รหัสภารกิจ 
ตัวอยาง      
 01 ภารกิจดานจัดการศึกษา 

 
9.2 กําหนดรหัสงาน 
 

9.1.2 รหัสงาน มีความยาว 2 ตําแหนง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 XX     
 
     รหัสแผนงาน 
ตัวอยาง      

12 งานบริหารทั่วไป 
 

9.3 กําหนดรหัสโครงการ/หลักสูตร 
 
รหัสโครงการ มีความยาว 3 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
XXX    

 
      รหัสโครงการ/หลักสูตร 

      
 

ตัวอยาง      
123  โครงการกอสรางหอพักนักศึกษาแพทย 
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9.4 กําหนดรหัสกิจกรรม 
9.4.1 รหัสแผนงาน มีความยาว 8 ตําแหนง แบงเปน 4 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 1 ตําแหนง 

 สวนที่ 2 มีความยาว 1 ตําแหนง สวนที่ 3 มีความยาว 2 ตําแหนง และสวนที่ 4 มีความยาว  
 4 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

                    XX     
 
                  รหัสกิจกรรม 
      

ตัวอยาง    
   11 กิจกรรม 99 

 
9.5 กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณ 

9.5.1 แหลงที่มาของงบประมาณ มีความยาว 3 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว  
 3 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

          X         
  
    
           รหัสแหลงที่มาของงบประมาณ 
 
  ตัวอยาง 
   G งบประมาณแผนดิน 
   R เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 
9.6 กําหนดประเภทงบประมาณ 

9.6.1 ประเภทงบประมาณ มีความยาว 3 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว  
 3 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

               XXX        
   

  
      รหัสประเภทงบประมาณ 
  ตัวอยาง 

   001 งบดําเนินการ 
   002 งบลงทุน 
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9.7 กําหนดหมวดรายจาย 
9.7.1 หมวดรายจาย มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 2 ตําแหนง  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 XX      
 

 
 
                      รหัสหมวดรายจายหลัก 
 

  ตัวอยาง 
01 เงินเดือน 
02 คาจางประจํา 

   03 คาสาธารณูปโภค 
 
 

9.8 กําหนดหมวดรายจายยอย 
9.8.1 หมวดรายจายยอย มีความยาว 6 ตําแหนง แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 2 

ตําแหนง และสวนที่ 2 มีความยาว 4 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
      XX    XXXX 
 
   รายจายยอย 
  รายจายหลัก 
 

11.8.1.1 สวนที่ 1 คือ รายจายยอย มีความยาว 2 ตําแหนง 
• ตําแหนงที่ 1-2  = รายจายหลัก 

11.8.1.2 สวนที่ 2 คือ รายจายหลัก มีความยาว 4 ตําแหนง  
• ตําแหนงที่ 3-6 =  รายจายยอย 

 
ตัวอยาง 

040001  คาไฟฟา 
040002  คาน้ํา 
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9.9 กําหนดหนวยนับ 
9.9.1 หนวยนับ มีความยาว 3 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 3 ตําแหนง  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 XXX      
 

 
 
                      รหัสหนวยนับ 
 
  ตัวอยาง 

001 ราย 
 

9.10 กําหนดประเภทเปาหมาย 
9.10.1 ประเภทเปาหมาย มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 2 ตําแหนง  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

                     XX      
 
 
    

รหัสเปาหมาย 
 

 ตัวอยาง 
 01 ความเสมอภาคทางการศึกษา 

  02 ดานบริหารการจัดการ 
 

9.11 กําหนดสาขาวิชา 
9.11.1 สาขาวิชา มีความยาว 4 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 4 ตําแหนง  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

                     XXXX      
    
 
    

       รหัสสาขาวิชา 
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 ตัวอยาง 
 001 กายภาพบําบัด 

 
9.12 กําหนดหลักสูตรการศึกษา 

9.12.1 หลักสูตรการศึกษา มีความยาว 7 ตําแหนง แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 4 ตําแหนง 
สวนที่ 2 มีความยาว 3 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

  XXXX XXX      
 
                                  สาขาวิชา 
 
     หลักสูตร 
 

11.12.1.1 สวนที่ 1 คือ หลักสูตร มีความยาว 4 ตําแหนง 
• ตําแหนงที่ 1-4  = หลักสูตร 

11.12.1.2 สวนที่ 2 คือ สาขาวิชา มีความยาว 3 ตําแหนง  
• ตําแหนงที่ 5-7 =  สาขาวิชา 

 
  ตัวอยาง 

  0001001  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

9.13 กําหนดประเภทหลักสูตร(ไทย/นานาชาติ) 
9.13.1 หลักสูตร(ไทย/นานาชาติ) มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 

2 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

                       XX      
    
 
    

       รหัสประเภทหลักสูตร(ไทย/นานาชาติ) 
 

  ตัวอยาง 
01 ไทย 
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9.14 กําหนดกลุมสาขาวิชา(S&T/Health Sc/สังคมศาสตร) 
9.14.1 กลุมสาขาวิชา(S&T/Health Sc/สังคมศาสตร) มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน 

สวนที่ 1 มีความยาว 2 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

                       XX      
    
 
    

       รหัสกลุมสาขาวิชา 
 

  ตัวอยาง 
01 S&T 

 
9.15 กําหนดประเภทโปรแกรมการศึกษา 

9.15.1 ประเภทโปรแกรมการศึกษา มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความ
ยาว 2 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
                       XX      

    
 
    

       รหัสประเภทโปรแกรม 
 

  ตัวอยาง 
01 ปกติ 
02 Full Fee 
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10. เอกสารอางอิง 
10.1   สวนวิเคราะหงบประมาณ สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวง       
          มหาวิทยาลัย.  “คูมือระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ- 
          พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ.” กรุงเทพฯ, 2543. 
10.2   สวนวิเคราะหงบประมาณ สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวง 
           มหาวิทยาลัย. “ตนแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ- 
           พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ.” กรุงเทพฯ, 2543. 
10.3    แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน  
            ฉบับปรับปรุง 
10.4    การเตรียมความพรอม ในการจัดการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ; 

การจัดการงบประมาณป 2548 ตามกระบวนการใหม “ สํานักงบประมาณ, พฤศจิกายน 2546 
10.5    เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547, ปรับปรุงตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 เลมที่ ๘ (๑) กระทรวง
ศึกษาธิการ  (๑)   สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 

          10.6   องคประกอบและดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพและการประเมิน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน   กองแผนงาน กันยายน 2546 

         10.7   แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับเสนอสํานักงานคณะกรรมการ 
                    พัฒนาระบบราชการ หนังสือ ที่ ศธ.0514.1.4.5/8451  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 
          10.8   ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ  
                    พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติใน 
                     มหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดม 
                     ศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ.   
           10.9  ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี 
                    กองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ  
                    เลมที่(1). สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา,  
                    สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

  10.10 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ใน    
             มหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดม 

                     ศีกษา, 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 จําเปน
ตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

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 และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผล
ลัพธ(Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 
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คําศัพท ความหมาย 
13. เกณฑเงินสด (Cash Basis) วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายเมื่อไดรับเงินหรือจายเงินไปจริง 

ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 
14. เกณฑพึงรับพึงจาย/เกณฑ

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

15. คาจางชั่วคราว เงินที่จายเปนคาแรงงานสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว 
16. คาจางประจํา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จาย
ควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือสิน
ทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตามหลัก
การบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รวม

ทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม และ
คาบํารุงรักษา 

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 กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจนรวมทั้งมี
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและราย
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คําศัพท ความหมาย 
การเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปนกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลัง
จากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของกิจ
การ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเดบิต
และเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวยใน
การทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและไม
ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 

38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคาสวัสดิ
การ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงินสมทบ
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คําศัพท ความหมาย 
กองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงบ
ประมาณลวงหนา 

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 บุคคลผูมีสิทธิเรียกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 

53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไปลง
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ลงทุน ทุนในโครงการตางๆ 

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

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือสิ่ง
ที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 
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 วาดําเนินงานกิจ
กรรมนั้นๆ 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 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของราช
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รวมกัน การ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง

เปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการ  

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 รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการดําเนิน
งานแตละกิจกรรม 

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. รายไดจากการใหบริการวิชา
การ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 

81. รายไดอื่น รายไดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน 
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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 มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

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 สิ่ง
กอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุ
ภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

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

96. อนุมัติเงินงบประมาณ การอนุมัติตัดยอดงบประมาณเพื่อสามารถนําไปดําเนินการเบิกจายและ
จัดซื้อจางตอไป 

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

98. อาคารและสิ่งปลูกสราง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินการ  ทั้งใน
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ 

 
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รูปแบบเอกสาร 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก รูปแบบเอกสาร

 เนื่องจากระบบใหมน้ีออกแบบเปนฐานขอมูลเชื่อมระหวางกัน สามารถที่จะดึงขอมูลจากระบบตาง ๆ
มาทําการวิเคราะหและประเมินผลไดเลย จึงไมมีเอกสารที่จะมาทําการบันทึกซ้ําเหมือนระบบเกาแลว



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

 

 

 



KK-AE-OR-11

เปาประสงค ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด น้ําหนัก(%) เปาหมาย ขอมูลพื้นฐาน( Baseline data) ขอสังเกตของที่ปรึกษา
25XX 25XX-3 25XX-2 25XX-1 1 2 3 4 5 ก.พ.ร.

1.xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 1. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx
2. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx
3. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx

2.xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 1. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx
2. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx
3. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx

3.xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 1. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx
2. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx
3. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx

4.xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 1. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx
2. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx
3. xxxxxxx 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    xxxxxxx

เกณฑการใหคะแนน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตารางตัวชี้วัดและเปาหมาย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ XXXX



 

 

 

 

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 
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