
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงนิ บัญชี
กองทุน  โดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลกัษณะ 3 มติิ   

และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม



การบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน

แผนงานรอง 1 ....
แผนงานรอง 2 ....

แผนงานรอง 3 การงบประมาณ การเงินและบัญชี
แผนงานรอง 4 การพัฒนา ICT

แผนงานรอง 5 ....

แผนกลยุทธดานการบริหาร





KKU-MIS

บุคลากร

ทะเบียนและนักศกึษา

ระบบงบประมาณ

ระบบงานวิจัยและ
บริการวิชาการระบบบริการเอกสาร

ระบบอาคาร สถานที่  
ยานพาหนะ

ระบบบัญชี การเงิน พัสดุ



บุคลากร
ทะเบียนและนักศกึษา

ระบบงบประมาณ

ระบบงานวิจัยและ
บริการวิชาการระบบบริการเอกสาร

ระบบอาคาร สถานที่  
ยานพาหนะ

ระบบบัญชี การเงิน พัสดุ



• Scheduled  Reports
• Key-indicator  Reports
• Demand  Reports
• Exception  Reports
• Drill Down  Reports
• Developing Effective Reports

สิ่งที่จะไดจาก MIS



โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน   
บัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ   

และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม



ความเปนมา
29  กนัยายน  2541 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฯ
11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ
14 มนีาคม 2543 เห็นชอบระบบงบประมาณมุงเนนผลงาน

วางแผนงบประมาณ ตนทุนรายกจิกรรม จดัซือ้-จดัจาง

บริหารการเงิน-คุมงบ รายงานการเงิน&งาน บริหารสินทรัพย

ตรวจสอบภายใน



เปาหมาย
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
 ระบบการเงิน

 ระบบลกูหนี้
 ระบบเจาหนี้
 ระบบเงินเดอืน

 ระบบบัญชีลกัษณะ 3 มติิ
 ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม

 ระบบพัสดุ
 ระบบจดัซือ้-จดัจาง
 ระบบคลังพัสดุ
 ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร



แนวทางการพฒันา

 การพัฒนาบนพืน้ฐานของ EDI
 เลอืกใช DBMS ตามกรอบที่คณะกรรมการ KKU-ICT
 กําหนดประเภท ขนาด รูปแบบขอมูลที่ใช ตามหลกัเกณฑของ

คณะอนกุรรมการกําหนดมาตรฐานและการแลกเปลีย่นขอมูล / 
คณะกรรมการ KKU-ICT 

 มีระบบรักษาความปลอดภัย ภายใตการระเบียบเครือขาย KKU-Net
 รายงานผลตอคณะกรรมการ KKU-ICT  ทราบทุกระยะ



แนวทางการพฒันา

 พัฒนาไปสู  Data  Warehouse, Data Mining
Outsource  Development
S.A. และ Programmers ของมหาวิทยาลัยรวมสนับสนุน
• Train Staffs  for long term  maintenance
Follow-up  Committee  from  KKU
User  Training
Monitoring  and  Tuning



จุดเดนของมหาวิทยาลัย
Campus  Network

 มกีารพัฒนาระบบโดยใช ICT อยางตอเนือ่ง

 การศึกษาวิเคราะห  วิจัยระบบอยางตอเนื่อง

 มีความรวมมอืกบัภาคเอกชนดาน ICT เชน SUN Micro-
system, Microsoft, IBM  เปนตน 

 นกัวิชาการดานตางๆ เชน คอมพิวเตอร, การจัดการ, นกับญัชี    
เปนตน  



การเตรียมความพรอม
บุคลากร

• ใหความรู ความเขาใจแกผูปฏิบตัิงานดานงบประมาณ การคลงั การเงินและ
พัสดุ โดยรศ.ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล (มถิุนายน-กรกฎาคม 2543)

• จนท.ระดบัปฏบิัติการ  ศึกษาดูงานที่ มทส. (31 ตุลาคม  2543)

• มหาวิทยาลัยขอนแกน  จัดประชมุชี้แจงผูปฏิบตัิงานมากกวา  3  ครั้ง

• จัดเตรียมบคุลากรที่พรอมปฏบิตัิงานรวมกับบรษิทัผูรับจางพฒันาโปรแกรม
ฯลฯ



การเตรียมความพรอม
ระบบงาน

• ศึกษาวิจัย เรื่อง โครงสรางตนทุนตอหนวยผลผลิต  (ตุลาคม 2543)

• ศึกษาวิจัยเตรียมความพรอม เรื่อง การพัฒนาระบบวางแผน ระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ระบบการเงิน ระบบพัสดุและทรพัยสินถาวร  ระบบบัญชี
กองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑคงคางและระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ธันวาคม 
2544)

• จางที่ปรึกษา  จัดทาํ Master  Flow  ระบบการเงินและระบบ
งบประมาณ (ตุลาคม 2545)



การเตรียมความพรอม
เครือขายสื่อสาร

• 2537   งบประมาณ  1.7  ลานบาท
• 2539   งบประมาณ  23,775,400  บาท
• 2541   งบประมาณ  28,375,270  บาท
• 2542   งบประมาณ  15   ลานบาท
• 2543   งบประมาณ  25  ลานบาท
• 2546   งบประมาณ  10  ลานบาท
• 2547   งบประมาณ  20  ลานบาท (กําลังดําเนินการติดตั้ง)



• ระยะที่ 1    งบประมาณ  2,800,000 บาท  
วิเคราะหและออกแบบระบบงาน

แผนการดําเนนิงาน

• ระยะที่ 2  งบประมาณ   1,100,000 บาท  
พัฒนาโปรแกรมและนําไปใชงาน



กํากับติดตามการดําเนนิงาน
คณะกรรมการ   KKU-ICT

Change  Management

คณะกรรมการพัฒนาระบบ M.I.S
คณะกรรมการที่ปรึกษา M.I.S

Users  Support

• คณะกรรมการกําหนด  TOR
• คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
• คณะกรรมการตรวจการจางฯ

• อนุกรรมการตรวจการจาง


