
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

 
 

 

 
เพื่อรับการตรวจสอบและการประเมิน 

ระบบการประกันคุณภาพการปฏบิัติงานภายในกองคลัง 
วันที่ 31 มีนาคม 2551 – 1 เมษายน 2551 

 
 

 
 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    



คํานํา 
 
 กองคลัง สํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานภายใน มาต้ังแตป พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
และงานวิจัย ดวยการใหบริการดานการเงิน การคลังและพัสดุ ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตองและตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับนโยบายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มุงเนนการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ 
 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้น
เพ่ือรับการตรวจสอบและการประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในกองคลัง 
ประจําป 2550 (ระยะเวลาระหวางเดือนตุลาคม 2549 – กันยายน 2550) ซ่ึงประกอบดวยขอมูลทั่วไป
ของกองคลัง การดําเนินงานของกองคลังตามองคประกอบคุณภาพ รายการตรวจสอบคุณภาพ การ
วิเคราะหจุดแข็ง – จุดออนและแนวทางการพัฒนา ผลการตรวจสอบและการประเมินผลตาม
องคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้คุณภาพ โดยมีการจัดทําขอมูลดังกลาวเพ่ือการตรวจสอบและ
ประ เมินผลระบบการประกันคุณภาพการปฏิ บัติ ง านภายในกองคลั งตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด เพ่ือจะไดนําผลจากการตรวจสอบ ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพไปวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของกองคลังใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้นไป 
 
 

(นางสาวสุคนธ ยากี) 
ผูอํานวยการกองคลัง 

24 มีนาคม 2551 



สารบัญ 
          หนา 

คํานํา 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกองคลัง     
 1.1 ช่ือหนวยงาน สถานที่ตั้ง ประวัติความเปนมา 1
 1.2 พันธกิจและวิสัยทัศนของกองคลัง 3 
 1.3 โครงสรางองคการและโครงสรางการบรหิาร 3 
 1.4 ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบของกองคลัง 8 
 1.5 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 8 
 1.6 ขอมูลสารสนเทศกองคลัง 9 
  -  ดานบุคลากร 
  -  ดานการบริหารงาน 
  -  ดานอาคารสถานที่ 
  -  ดานงบประมาณ 
 

สวนท่ี 2 การดําเนินงานของกองคลังตามองคประกอบคุณภาพ 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค 
   นโยบาย กลยุทธและแผน 10 
 องคประกอบที่ 2 การดําเนินตามภารกิจหลักของหนวยงาน 13 
 องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 18 
 องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 21 
 องคประกอบที่ 5 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 22 
 

สวนท่ี 3 รายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit Checklist) 
 -  รายการตรวจสอบคุณภาพ : Quality Audit Checklist 24 
 -  ระดับการพัฒนาคุณภาพและแนวทางการประเมิน 28 
 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน และแนวทางการพัฒนา 29 
 

สวนท่ี 5 ผลการตรวจสอบและการประเมินตามองคประกอบ 32 
 

สวนท่ี 6 ตัวบงชี้คุณภาพ (Key Quality Indicators : KQI) 35 
 

สวนท่ี 7 รายการเอกสารประกอบ 36 



ภาคผนวก 
1. การดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและภารกิจ 
ของกองคลัง 

1.1 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน 
เกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ i - x 
1.2 การจัดทําแผนฟนฟูระบบจัดการสารสนเทศ 
ทางการเงิน  x – xi 
1.3 การใชระบบบารโคดควบคุมพัสดุ xii – xiii 
1.4 การวิเคราะหงบการเงิน xiv – xxiii 

 2. คณะกรรมการและคณะทาํงานประกันคุณภาพ 
 การปฏิบัติงานภายในกองคลัง xxiv - xxvi
  



รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550 

สวนที่  1 
ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน 

 
      1. ช่ือหนวยงาน  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      2. สถานที่ตั้ง               กองคลัง ช้ันที่ 1 และ 2 (ดานตะวันออก) อาคารสํานักงาน 

อธิการบดี เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม 50200 

      3. ประวัติความเปนมา 
20 กุมภาพันธ  2507 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดใหสํานักงาน 

อธิการบดีเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ 
ไดมีการแบงสวนราชการยอยเปนการภายใน ไดแก 
เลขานุการสํานักงานอธิการบดี กองกลาง กองคลัง กอง 
สถาปนิกและวิศวกร กองสวัสดิการ หอสมุดกลางและโสต 
ทัศนศึกษากลาง 

12 กันยายน  2509 เปน “แผนกคลัง” สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
(กองกลาง แบงเปน 4 แผนก ไดแก แผนกสารบรรณ แผนก 
การเจาหนาที่ แผนกพัสดุและแผนกคลัง) 

 20 พฤษภาคม 2519  เปน “กองคลัง” สังกัดสํานักงานอธิการบดี (ประกอบดวย 
   แผนกการเงิน แผนกบัญชีและงบประมาณและแผนกพัสดุ 
   และยานพาหนะ) ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
   ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 8 พฤศจิกายน 2519  เปน “กองคลัง” สังกัด สํานักงานอธิการบดี ตามประกาศ 
   สํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การแบงสวนราชการใน 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2519  
 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับอนุมัติใหแบงสวนราชการ 
ภายใน ตามหนังสือที่ ทม 0202/2498 ลงวันที่ 30 มกราคม 2532 ออกเปนงานตางๆ รวม 6 งาน ดังน้ี   

1. งานธุรการ 
2. งานงบประมาณ 

2.1 หนวยควบคุมการเบิกจายงบประมาณ 
2.2 หนวยเงินประจํางวด 

3. งานการเงิน 
3.1 หนวยรับ - จายเงิน 
3.2 หนวยเงินเดือนและคาจาง 
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4. งานบัญชี 
4.1 หนวยตรวจสอบ รายงานและงบเดือน 
4.2 หนวยบัญชีเงินงบประมาณ 

5. งานเงินรายได 
5.1 หนวยการเงินและงบประมาณเงินรายได 
5.2 หนวยบัญชีเงินรายได 

6. งานพัสดุและยานพาหนะ 
6.1 หนวยจัดหาและตรวจสอบพัสดุ 
6.2 หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ 
6.3 หนวยยานพาหนะ 

7. งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (มหาวิทยาลัยฯไดใหความเห็นชอบและกําหนด
ขึ้นตามประการศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2534) 
7.1 หนวยวิชาการคลังและการพัสดุ 
7.2 หนวยบริการงานงบประมาณและสถิติ 
 

 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแบงสวนราชการภายใน
เพ่ิมเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ืองการแบงหนวยในงานของกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2534 รวมจํานวน 11 หนวย เปนหนวยท่ีกําหนดขึ้นใหม จํานวน 2 หนวย 
และเปนหนวยงานที่แยกจากหนวยงานเดิม จํานวน 9 หนวย ไดแก 

1. งานธุรการ 
1.1 หนวยรับ - สง และทะเบียนหนังสือ (กําหนดขึ้นใหม) 
1.2 หนวยโตตอบและงานพิมพ (กําหนดขึ้นใหม) 

2. งานการเงิน 
หนวยตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณ (แยกจากหนวยเงินเดือนและคาจาง) 

3. งานบัญชี 
3.1 หนวยตรวจสอบและรายงาน (แยกจากหนวยตรวจสอบ รายงานและงบ

เดือน) 
3.2 หนวยงบเดือน (แยกจากหนวยตรวจสอบ รายงานและงบเดือน) 

4. งานเงินรายได 
4.1 หนวยการเงิน เงินรายได (แยกจากหนวยการเงินและงบประมาณเงินรายได) 
4.2 หนวยงบประมาณเงินรายได (แยกจากหนวยการเงินและงบประมาณเงิน

รายได) 
5. งานพัสดุและยานพาหนะ 

5.1 หนวยจัดหาพัสดุ (แยกจากหนวยจัดหาและตรวจสอบพัสดุ) 
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5.2 หนวยทะเบียนพัสดุ (แยกจากหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ) 
5.3 หนวยคลังพัสดุ (แยกจากหนวยทะเบียนและคลังพัสดุ) 
5.4 หนวยตรวจสอบและทําสัญญา (แยกจากหนวยจัดหาและตรวจสอบพัสดุ) 

6. งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (3 มิติ) 
6.1 หนวยวิชาการคลังและการพัสดุ 
6.2 หนวยบริการงานงบประมาณและสถิติ 
 

 4. พันธกิจของกองคลัง 
  “บริการงานดานการเงิน การคลังและการพัสดุ ของมหาวิทยาลัย” 
 
 5. วิสัยทัศน 
  “กองคลัง มีความมุงมั่นที่จะนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาใชในการเก็บขอมูลดานการเงิน การ
คลังและการพัสดุ เพ่ือความรวดเร็วในการคนหา ประเมินผล วิเคราะหและนําเสนอใหผูบริหารใช
ประกอบการตัดสิน กําหนดนโยบายในการบริหารดานการเงิน การคลัง การผลิตบัณฑิตและงานวิจัย
ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล” 
 
 6. ช่ือหัวหนาหนวยงาน 
  นางสาวสุคนธ ยากี ผูอํานวยการกองคลัง 
 
 7. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดโครงสรางองคกร โดยมีการแบงสวนราชการ
ตามที่ ก.ม. กําหนดและไดแบงสวนราชการเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 กันยายน 
2533 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2534 และประกาศฯ ซ่ึงเปนการขอเพิ่มสายงาน และกําหนดหนวยเพ่ิมในสาย
งาน เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบงานของกองคลัง 
  7.1 โครงสรางการแบงสวนราชการและการบริหารงาน (ตารางที่ 1) 
  7.2 โครงสรางการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบ (ตารางที่ 2) 
  7.3 ขอมูลตําแหนงแยกตามสายงาน (ตารางที่ 3) 
  7.4 ขอมูลอัตรากําลังแยกตามสายงาน (ตารางที่ 4) 
 
 
 
 
 



(ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/2498  ลงวันที่ 30 มกราคม 2532)

กองคลัง

งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานเงินรายได งานพัสดุและยานพาหนะ 4

* - หนวยรับสงและทะเบียน - หนวยควบคุมการเบิกจาย - หนวยรับ - จายเงิน - หนวยตรวจสอบรายงาน    * - หนวยการเงินเงินรายได * -หนวยตรวจสอบและทําสัญญา
  หนังสือ    งบประมาณ - หนวยเงินเดือนและคาจาง - หนวยบัญชีเงินงบประมาณ * - หนวยงบประมาณเงินรายได * -หนวยจัดหาพัสดุ
- หนวยโตตอบและงานพิมพ* - หนวยเงินประจํางวด * - หนวยตรวจสอบการเบิกจาย - หนวยงบเดือน*    - หนวยบัญชีเงินรายได * -หนวยคลังพัสดุ

  เงินงบประมาณ * -หนวยทะเบียนพัสดุ

งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง
 - หนวยวิชาการคลังและการพัสดุ
 - หนวยบริการงานงบประมาณและสถิติ

      หมายเหตุ   :    เครื่องหมาย  * เปนหนวยงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใหความเห็นชอบและกําหนดขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2534
    เปนงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  2533

แผนภูมิการแบงสวนราชการเพิ่มเติมในกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ตารางหมายเลข 1 )



ตารางหมายเลข 2

งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานเงินรายได งานพัสดุและยานพาหนะ งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง
 - งานรับ-สงและทะเบียนหนังสือราชการ  -คุมยอดเบิกเงินประจํางวด เงินกัน เงินขยาย  - รับเงินที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณแผนดิน  - การบันทึกบัญชีทุกประเภท ซึ่งจะตองแยก  -รับเงินรายไดมหาวิทยาลัย  -จัดหาวัสดุ ครุภัณฑของสํานักงานอธิการบดี  - ดูแลระบบงานโครงการพัฒนาระบบ
 - แจงเวียนหนังสือราชการที่เกี่ยวกับการคลัง    เงินเบิกแทน และสอบยันยอดหนวยงาน    ทุกประเภท    ตามมิติกองทุนตาง ๆ และบันทึกบัญชีแยก  -รับเงินการรายงานตัวนักศึกษาใหม และ  - ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ    บัญชี 3 มิติ รวม 8 ระบบงาน
   การพัสดุ  ใหกับทุกสวนราชการ    ที่เกี่ยวของ  - รับเงินงบประมาณแผนดินเบิกตามใบตั้งหนี้    ตามเงินงบประมาณตาง ๆ    รับเงินคาลงทะเบียนของนักศึกษา  - งานขออนุมัติผูกพันงบประมาณ  - ศึกษาและพัฒนาระบบงาน พรอมจัดทํา
 - งานควบคุมและนําเสนอแฟมแกผูบริหาร  - ขอกันเงินไวเบกิเหลื่อมป    และรายจายตามงบประมาณ  -บันทึกรายการลางเช็คที่ชําระเงินใหเจาหนี้แลว  -จัดทําเช็คและจายเช็คตามหลักฐานการ  - งานหารือ ก.ว.พ. เกี่ยวกับการพัสดุ    คูมือสําหรับใชในการปฏิบัติงานตามระบบ
 - งานโตตอบหนังสือภายใน-ภายนอกของ  - ขอขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  - จายเงินใหกับบริษัท, หาง  รานฯ  - ทําการผานรายการตาง ๆ ของหนวยงานใน    เบิกจายเงินรายได  - จัดทําทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑของหนวยงาน    บัญชี 3 มิติ  
   กองคลัง    ประจําป สงกรมบัญชีกลาง  - จายเงินรับฝาก    ระบบ GL  -นําสงภาษีหัก ณ ที่จาย  - งานสํารวจ/จําหนายพัสดุของสํานักงาน  - ประสานหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการใช,
 - งานชวยอํานวยการดานการบริหารงาน  - รายงานการเบิกเงินประจํางวดของหมาวิทยาลัย  - นําสงเงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน  -งานตรวจสอบการบันทึกบัญชทีุกประเภท  - ควบคุมการยืมเงินทดลองราชการของ    อธิการบดี    แกไขระบบงาน
   บุคคลของกองคลัง    และกองคลัง    เงินนําฝากคลัง  -ตรวจสอบบันทึกรายการลางเช็คฯ บัญชีแยก    มหาวิทยาลัยและของกองคลัง  - รายงานการรับจายพัสดุประจําป  - จัดทํา Implement ระบบงานใหม 
 - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช  - ตรวจสอบเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน   - การจายเงินทดรองราชการ    ประเภท บัญชีเจาหนี้ และใบสําคัญการ  - ตรวจสอบ,เสนอความเห็นการขออนุมัติ  - ควบคุมการรับ-จายพัสดุ และจัดเก็บพัสดุ    8 ระบบ
   อิสริยาภรณ    งบประมาณ   - งานเบิกเงินเดือน  คาจางประจํา   คาจาง    ตั้งหนี้ของหนวยงาน    ใชเงินรายได  - ควบคุมการใชยานพาหนะ  - จัดทํารหัสบัญชี  รหัสพัสดุ ครุภัณฑ เพื่อให
 - งานจัดระบบและควบคุมการใชแฟมเอกสาร  - ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย    ชั่วคราว  และเงินประจําตําแหนง  -งานจัดทํารายงานงบการเงินของสํานักงาน  - ตรวจสอบใบตั้งหนี้และเอกสารการ  - ควบคุมการจดและตอทะเบียนยานพาหนะ    สามารถเรียกใชงานไดในระบบ 5

   หนังสือราชการ  - ขอโอนเงินประจํางวดของหนวยงานตาง ๆ   - งานเบิกเงิน กบข.  กสจ.  ประกันสังคม    อธิการบดี    เบิกจาย ดูแลการประชุมคณะกรรมการ  - ตรวจสอบการแจงผูทํางานของคูสัญญาหรือ    คอมพิวเตอร
 - งานประสานการสํารวจจัดเก็บและทําลาย    ภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน ใหเปน    เงินสวัสดิการฯ  - งานจัดเก็บเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณ    ที่ปรึกษาเงินรายได กรรมการการเงิน    ผูเสนอราคา  - จัดใหมีสมุดบัญชีใชงานของทุกหนวยงาน
   เอกสารตามระเบียบฯ ทุกป    ไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  - งานเบิกเงินบําเหน็จ บํานาญขาราชการ    แผนดินทุกประเภท  - ตรวจสอบเอกสารการจายเงิน และ  - การขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุ ครุภัณฑ    (33 หนวยงาน) ในระบบคอมพิวเตอร
 - ควบคุมการลงชื่อการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  - บันทึกยอดเงินประจํางวดที่ไดรับจัดสรรตาม    และลูกจางประจํา และเงินสวัสดิการ  - งานนําสงขอมูลรายการลางเช็คประจําวันใน    การลางเช็คของหนวยงาน  - ตรวจสอบการขอปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร  - แกปญหาระบบงานที่เกิดขอผิดพลาดใน
   กองคลัง    แผนงาน  หนวยงาน และงบรายจาย  - งานตั้งหนี้ ทําจาย ตามระบบ 3 มิติ ที่จายให    ระบบ 3 มิติ เขาสูระบบการเบิกจายในระบบ  - ตรวจสอบคาน้ําประปาของหนวยงาน    ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย    การใชงานของระบบ และผูใชงาน
 - ควบคุมการลา และรายงานการลาของ    กับขาราชการ  ลูกจางประจํา  และขาราชการ    GFMIS และตรวจสอบรายงานการนําสงขอมูล    ตางๆ ที่กองสวัสดิการแจงกองคลัง  - ติดตาม และตรวจสอบการทํางานใน
   เจาหนาที่    บํานาญ  - จัดทําบัญชีเงินฝากธนาคาร    กับใบตั้งหนี้และลางรายการจายใหกับ    ระบบใหม
 - งานนัดหมายของผูอํานวยการกองคลัง  - ควบคุม จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี  - ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS และ    หนวยงานฯ  - จัดทํา Web Site  โครงการฯ
 - งานพิมพหนังสือราชการและงานบันทึก    ณ  ที่จายฯ    รายงาน สตง. ทุกเดือน  - ปรับปรุงบัญชีตามเอกสารการโอนเงิน  - ปดงบการเงินมหาวิทยาลัยทุกเดือน
   ขอมูล  - ตรวจสอบใบตั้งหนี้และเอกสารประกอบ  - รายงานการเบิกเกินสงคืน ในระบบ GFMIS    ระหวางธนาคาร
 - จัดทําและปรับปรุง Web Site  ของกองคลัง    การเบิกเงินงบประมาณแผนดินฯ ทุก  - จัดทํารายการรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางฯ  - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของ

   ประเภท    เงินรายได

แผนภูมิการแบงสวนราชการและงานที่รับผิดชอบของกองคลัง

กองคลัง



กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง

จ.บริหารงานการเงินและบัญชี 8

งานงบประมาณ งานธุรการ งานบัญชี งานการเงิน งานเงินรายได งานพัสดุและ
ยานพาหนะ

ขาราชการ ขาราชการ ขาราชการ ขาราชการ ขาราชการ ขาราชการ
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา  - จ.บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา  - จ.บริหารงานการเงินและบัญชี  - นักวิชาการเงินและบัญชี  - จ.บริหารงานการเงินและบัญชี  - นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
 - ผูปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา  - ผูปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา    -วาง-   3 อัตรา   1 อัตรา  -จ.บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ลูกจางชั่วคราวเงินรายได  - นักวิชาการเงินและบัญชี  - ผูปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา  -นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
 - จ.บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา    4 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย   5 อัตรา  - นักวิชาการพัสดุ 6 อัตรา
 - พ.ธุรการ 3 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย  - นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา 6

    รายละเอียดตําแหนงแยกตามสายงาน (ตารางหมายเลข 3 )
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 - นักวิชาการเงินและบัญชี   6 อัตรา  - นักวิชาการเงินและบัญชี  - พ.ขับรถยนต 3 อัตรา
  1 อัตรา ลูกจางประจํา   2 อัตรา ลูกจางชั่วคราวเงินรายได

   สรุป 68  อัตรา ลูกจางชั่วคราวเงินรายได  - พ.บริการอัดสําเนา 1 อัตรา  - นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา  - พ.พัสดุ 1 อัตรา
   ขาราชการ 26  อัตรา  - นักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจางชั่วคราวเงินรายได ลูกจางชั่วคราวเงินรายได  - จ.พัสดุ 1 อัตรา
   พนักงานมหาวิทยาลัย 27  อัตรา   1 อัตรา  - พ.การเงินและบัญชี 3 อัตรา  - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
   ลูกจางประจํา   4  อัตรา
   ลูกจางชั่วคราวเงินรายได 11  อัตรา

งานพัฒนาระบบ
* งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง บริหารงานคลัง
   จัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมี่ 24 กันยายน 2533 ขาราชการ

 -เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
  1 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 7 อัตรา
 - วิศวกรคอมพิวเตอร  2 อัตรา



   ระดับ           8 7 6 5 4 3 2 ขาราชการ ลูกจาง ลูกจาง พนักงาน รวม หมายเหตุ
        งาน ประจํา เงินรายได มหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองคลัง 1  - - - - - - 1 - - - 1
งานธุรการ - 1 1 1 -  - - 3 - 4  - 7
งานงบประมาณ - 1 2  - - - - 3 - -  - 3
งานการเงิน - - 3 1 - - - 4 1 3 6 14 7

งานบัญชี - - 4  - - - - 4 - 1 1 6
งานพัสดุและยานพาหนะ 1  - 3 - - - - 4 3 2 6 15
งานเงินรายไดมหาวิทยาลัย - 1 5  -  -  - - 6 -       1 6 13
*งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง  -  - 1  -  -  -  - 1  -  - 8 9

รวม     2 3 19 2  -  -  - 26 4 11 27 68
สรุป จํานวนอัตรากําลังของกองคลัง 1. ขาราชการ มีจํานวน  26 คน

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 27 คน
3. ลูกจางประจํา 4 คน
4. ลูกจางชั่วคราวเงินรายได 11 คน

รวม 68 คน

(ตารางหมายเลข 4)

จํานวนอัตรากําลังแยกตามสายงาน
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รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550 

 8. ภารกิจ หนาท่ีความรับผิดชอบของกองคลัง 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง 
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงรวมทั้งงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และ
งบประมาณกรณีพิเศษที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ตลอดจนยังทําหนาที่ในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ 
เสนอขอคิดเห็น เสนอแนะและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ขอปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน งาน
งบประมาณ งานเงินรายได และงานพัสดุและยานพาหนะใหกับผูบังคับบัญชา ตลอดจนสวนราชการ
ในสังกัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  นอกจากนี้ กองคลัง ไดดําเนินการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจายลักษณะ 3 มิติ โดยไดประยุกตจากระบบที่เปนตนแบบ ของ
ทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถควบคุมการบริหารงบประมาณและรายงานการเงินตามภารกิจ    
ของมหาวิทยาลัย และสามารถนําไปสูการคํานวณตนทุนตามภารกิจหลัก รวมทั้งขยายไปสูตนทุน
กิจกรรมได  และกําลังพัฒนาระบบโปรแกรมฐานบัญชีนําไปสูระบบบัญชีมหาวิทยาลัยในกํากับเต็ม
รูปแบบ เพ่ือสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยและรองรับการบริหารจัดการในรูปแบบใหม 
  ในปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเช่ือมตอ (Interface) ระบบขอมูล ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ กับระบบขอมูล 
ของกรมบัญชีกลาง ตามโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
หรือ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) ไดเปนผลสําเร็จเปนแหงแรก
ของหนวยของรัฐ 
  จากการพัฒนาระบบบริหารงานคลังดังกลาว ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ 
ดานการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับความเชื่อถือจากกรมบัญชีกลาง 
ตลอดจนไดรับความสนใจจากหนวยงานตาง ๆ ติดตอขอศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด 
 
 9. วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของกองคลัง 
  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกองคลัง สามารถตอบสนองดานขอมูลใหผูบริหาร
นําไปใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสอดคลองกับ
นโยบายดานการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  2. เพ่ือเปนการพัฒนาและติดตามผลการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
พัฒนาระบบงานบริหารการคลัง ใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการการเบิกจายเงินใหกับบุคคลและ
หนวยงานใหเปนไปดวยความรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
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 10. ขอมูลสารสนเทศกองคลัง สํานักงานอธิการบด ี
  ดานบุคลากร 

  ในป 2550 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรรวมทั้งส้ิน จํานวน 68 คน  
เปน  ขาราชการ จํานวน 26 คน (รอยละ 39)  ลูกจางประจํา 4 คน (รอยละ 6) ลูกจาง
ช่ัวคราวเงินรายได 11 คน (รอยละ 16) และพนักงานมหาวิทยาลัย 27 คน (รอยละ 39) 
(ตามโครงสรางการบริหารงาน และตําแหนงแยกตามสายงาน ตารางที่ 3) 

  กระบวนการบริหารงาน 
   ในการบริหารงานของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะ
มีสายการบังคับบัญชาที่ข้ึนตรงตออธิการบดี และรองอธิการบดีฝายบริหาร โดยตรง 

  อาคารสถานที ่
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งอยูที่บริเวณ ชั้น 1 และ 2 ของอาคารสํานักงาน
อธิการบดี (ดานหนา) และบริเวณชั้นลางของอาคารสํานักงานอธิการบดีอาคาร 2) มี
พ้ืนที่รับผิดชอบและใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส้ินประมาณ 680 ตารางเมตร 

  งบประมาณ 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินงาน
ตามภารกิจจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ในปงบประมาณ 2550 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งส้ิน 373,997,600.00 บาท โดยแยกเปนงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 363,953,300.00บาท (คิดเปนรอยละ 97.31) และงบประมาณเงิน
รายไดจํานวน 10,044,300.00 บาท (คิดเปนรอยละ 2.69) 
 

: ตารางแสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ 2550 
หมวดรายจาย งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงนิรายได รวม 

- เงินเดือน 7,128,400.00 - 7,128,400.00 
- คาจางประจํา 668,700.00 - 668,700.00 
- คาจางช่ัวคราว - 1,046,400.00 1,046,400.00 
- คาตอบแทน 244,900.00 95,000.00 339,900.00 
- คาใชสอย 238,800.00 177,000.00 415,800.00 
- คาวัสดุ 274,800.00 437,900.00 712,700.00 
- คาครุภัณฑ - 8,000.00 8,000.00 
- คาที่ดิน ส่ิงกอสราง - - - 
- เงินอุดหนุน 310,136,900.00 2,280,000.00 312,416,900.00 
- คาสาธารณูปโภค 45,260,800.00 6,000,000.00 51,260,800.00 

รวม 363,953,300.00 10,044,300.00 373,997,600.00 
 97.31 2.69 100 
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สวนที่  2 
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

ตามองคประกอบคุณภาพ 
 
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธและแผน 
 1.1 ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  ภารกิจ  และวัตถุประสงค 
   1.1.1 มีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย ใหบุคลากรรับทราบและเขาใจ 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดมีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ 
และ วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรและบุคคลภายนอกไดรับทราบ ผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) ของมหาวิทยาลัยที่ http://finance.oop.cmu.ac.th 

   ปณิธาน 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาค จัดต้ังขึ้น
ตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือ ใหเปนศูนยกลางทาง
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   เพ่ืออํานวยประโยชนแกทองถ่ินและประเทศชาติโดยสวนรวม 
   มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนแหลงสะสม คนควา วิจัยและถายทอดความรู ตาม
หลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดม่ันในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเปนเลิศทาง
วิชาการ การประยุกต เผยแพร และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตนเปนผูรูจริง คิด
เปน ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคน ครองงานดวยมโนธรรม และจิตสํานึกตอสังคม 

   วิสัยทัศน 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย การมีคุณภาพ ความ
เปนเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพาตนเองได 
 

   1.1.2 มีการกําหนด ภารกิจ และวัตถุประสงคของกอง 
  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงคุณภาพเพ่ือการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน โดยไดจัดทําไวในคูมือคุณภาพของกองคลัง 
(FIN QM) ที่จัดทําตามขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ของสํานักงาน
อธิการบดี ฉบับที่ 1 ประกาศ ใชเมื่อ 26 กันยายน 2546 

   วัตถุประสงคของกองคลัง 
    1. มีการจัดระบบบริหารงานเพื่อใหบริการแกผูรับบริการใหมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  สอดคลองกับนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย 
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    2. มุงม่ันที่จะปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ และ

สามารถตรวจสอบได 
    3. ใหคําแนะนําแนวทางการปฏิบัติงาน ดานการเงิน การคลัง และการพัสดุอยาง

มีคุณภาพ 
    4. สงเสริมใหบุคลากรของกองคลังไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถ และประสบการณที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง 
    ภารกิจของกองคลัง 

    กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารการคลังของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดแกการควบคุมการรับและการเบิกจาย เงิน
งบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเงินงบประมาณตาม
โครงการพิเศษอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม ดูแล และกองคลังยังทําหนาที่ในการ
กล่ันกรอง ตรวจสอบเสนอขอคิดเห็น ตลอดจนใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติที่
เ ก่ียวกับงานการเงิน งานบัญชี งานเงินรายได  งานงบประมาณ  และงานพัสดุและ
ยานพาหนะ ใหกับผูบังคับบัญชาและสวนราชการตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

  1.1.3 การเผยแพรภารกิจและวัตถปุระสงคใหบุคลากรรับทราบและเขาใจ 
   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดแจงเวียนคูมือคุณภาพกองคลัง (FIN QM) ตาม
เอกสารควบคุมระบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ใหกับหัวหนางานทุกสายงานในกอง
คลัง เพ่ือแจงใหบุคลากรทุกคนไดทราบ ตลอดจนเผยแพรบน Web site ของกองคลังที่ 
http://finance.oop.cmu.ac.th 
 

 1.2 นโยบายและกลยุทธ 
    1.2.1 มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธของกองฯ 

   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดใชนโยบายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงประกาศใชเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2545 โดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังน้ี 
 
  “มุงมั่น สรางสรรค พัฒนาและใหบริการอยางมีคุณภาพ” 

 
   การกําหนดนโยบายและกลยุทธดังกลาว ไดกําหนดใหสอดคลองกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบของแตละสายงาน ดังปรากฏในแผนบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ 
ตามหลักการบริหารจัดการโดยใช Balanced Scorecard 
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    1.2.2 มีการเผยแพรนโยบายใหบุคลากรรับทราบและเขาใจ 
   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดเผยแพรปายนโยบายคุณภาพ ของสํานักงาน
อธิการบดีไวที่งานธุรการ งานบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ และหองผูอํานวยการกอง
คลัง เพ่ือใหเจาหนาที่ทุกคนสามารถมองเห็นได ตลอดจนไดมีการแจงเวียนคูมือคุณภาพ
ตามระบบบริหารคุณภาพ   ISO 9001:2000 ของสํานักงานอธิการบดี ใหกับหัวหนางานทุก
สายงานไดประชาสัมพันธใหกับเจาหนาที่ทุกคนไดทราบอีกทางหนึ่ง 

 
 1.3 แผนและการดําเนินงานตามแผน การประเมินแผน 
    1.3.1 มีการจัดทําแผนระยะ 5 ป ที่สอดคลองกันนโยบาย/กลยุทธของกองคลัง 

ระยะ 5 ป 
   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลั ย  เ พ่ื อใหสอดคลอง กับแผนปฏิบัติ ร าชการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
   1.3.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของกองคลัง 
   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของกอง โดย
มุงเนนที่จะพัฒนาโปรแกรมการเบิกจายเงินเดือนและคาจางของขาราชการและ
ลูกจางประจํา ในสังกัดมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ 
(เอกสารหมายเลข 1) 

 
    1.3.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   กองคลัง สํานักงานอธิการบดีสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และไดจัดทําแผนรองรับเพ่ือสนับสนุนเกี่ยวกับ
การจัดทํากิจกรรมดังกลาว ไดแกการประสานงานขอความรวมมือจากทุกหนวยงานเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนดานยานพาหนะสําหรับการจัดกิจกรรมดังกลาวของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 2) 
 

    1.3.4 มีการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจําปของกองคลัง 
   กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  ได กําหนดใหมีการติดตามและประเมิน
แผนปฏิบัติการเปนประจําทุกป ปละ 1 คร้ัง ในที่ประชุมหัวหนางานและที่ประชุม
คณะกรรมการฯ คณะทํางานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของกองคลัง ตลอดจนได
กําหนดใหมีการตรวจสอบและปรับปรุง Service Specification เปนประจําทุกปเพ่ือให
สอดคลองกับการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน (เอกสารหมายเลข 3) 
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องคประกอบที่ 2 : การดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองคลัง 
 2.1 ทรัพยากรบุคคล 
   2.1.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดถือปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวกับการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (เอกสารหมายเลข 4) 
 

   2.1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากร 
   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรแตละตําแหนง

ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง เพ่ือใหสอดคลองกับภาระงานของกองคลัง 
   มีการกําหนดภาระงานหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการกําหนดตําแหนง โดยจัดทําเปนแฟมสะสมงานของบุคลากรทุกคน  และมี
กําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของบุคลากรระดับตางๆ ในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU-MIS Management Information System Chiangmai 
University) (เอกสารหมายเลข 5) 

 
   2.1.3 มีการประเมินบุคลากร 
   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดใหมีการประเมินบุคลากร ดังน้ี 
   1. กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PSC) ของเจาหนาที่ 

ทุกคน ซ่ึงจะประเมินดานมิติประสิทธิผล (Effectiveness) มิติคุณภาพ (Quality) มิติ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และมิติสมรรถนะ (Capacity) โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
เปนประจําทุกป (เอกสารหมายเลข 6) 

   2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของขาราชการ, ลูกจางประจํา       
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาใชขอตกลงรวมกอนการ
ปฏิบัติงาน (Terms of Reference : TOR) ในระบบ MIS ซ่ึงการประเมินจะดําเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 7) 

   3. มีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ครั้ง ในรอบ
สัญญาจาง 1 ป และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจําป ปละ 1 ครั้ง ในรอบสัญญาจาง 3 
ป โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (เอกสารหมายเลข 8) 

 
   2.1.4 มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
ระดับตาง ๆ เพ่ือเปนการพัฒนาความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะตาง ๆ ท่ีจะนํามา
พัฒนางานในกองคลัง โดยจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรภายในกอง และสนับสนุนจัดสง
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บุคลากรเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา กับหนวยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย ใน
หลักสูตรที่สอดคลองกับภาระงานที่กองคลังรับผิดชอบ เชนดานการเงินการคลัง หรือการ
พัสดุ (เอกสารหมายเลข 9) 
 

 2.2 ปจจัยเก้ือหนุน 
   2.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงาน 

   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ จากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย
เปนประจําป ทุกป (เอกสารหมายเลข 10) 
 

   2.2.2 มีสถานที่และครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงาน 
   1. ไดกําหนดสถานที่การทํางานแยกตามสายงานและจํานวนบุคลากรของแต
ละสายงาน ใหเปนสัดสวนและสะดวกตอการปฏิบัติงาน 

    2. ไดมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรให
เพียงพออยูเสมอ (เอกสารหมายเลข 11) 
   3. ไดจัดทําหองเอกสารสําหรับจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
งบประมาณแผนดิน,  งบประมาณเงินรายได  ที่รอระยะเวลาในการทําลายแตละป แยกไวที่
อาคาร   จัดเก็บเอกสาร  รวมทั้งจัดทําเปนคลังพัสดุเพ่ือจัดเก็บพัสดุที่รอการเบิกจายจาก
หนวยงานในสํานักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข 12) 

    4. มีหองรับรองขนาด 10 ที่น่ัง สําหรับใชเปนท่ีรับรองผูมาเย่ียมกองคลังและ
ใชสําหรับซักซอมความเขาใจในการทํางานของหัวหนางาน คณะทํางานประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานฯ ตลอดจนการมอบนโยบาย มอบงานของผูบริหารของผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนางาน หัวหนาหนวย และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ และใชเปนที่แลกเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติงานระหวางกองคลังกับคณะ สํานัก สถาบัน(เอกสารหมายเลข 13) 

    5. มีหองจัดเก็บ Server ระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย โดยมีวิศวกร
คอมพิวเตอรเปนผูดูแลและรับผิดชอบ 

    6. เปนหนวยงานที่มีบริษัทเอกชนเขามาดูแลดานการทําความสะอาด  โดย
จางรวมกับสํานักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข 14) 

 
   2.2.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
   1. มีเคร่ืองแมขาย (Sever) หรือระบบ  LAN ซ่ึงเปนระบบเครือขายภายใน     

กองคลัง จํานวน 2 จุด ไดแกท่ีงานการเงิน และงานเงินรายได เพ่ือเชื่อมโยงการปฏิบัติงานที่
ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรภายในกองคลัง ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสะดวก
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รวดเร็ว ตลอดจนสามารถติดตอสงขอมูลเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธแกเจาหนาที่ดวย
ความรวดเร็ว 

   2. มีการเชื่อมตอกับเครื่องแมขาย (Sever) ของสํานักงานอธิการบดี โดยผาน 
กองแผนงานที่ดูแลระบบ เพ่ือใหบุคลากรสามารถติดตอประสานดานการปฏิบัติงานกับ
หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนชองทางให
บุคลากรไดสามารถพัฒนาความรู และทักษะ ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) 

   3. มีเครื่องแมขาย (Server) ที่ดูแล ควบคุม การเบิกจายเงินของหนวยงานตาง ๆ 
ในสังกัดมหาวิทยาลัย ตามโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ เพ่ือใหระบบบริหารการเบิกจายแบบ
อิเล็กทรอนิกสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 ตัว ติดตั้งแยกกันไวคนละตึก โดยมี
ระบบสํารองไฟที่สามารถสํารองไฟไดนาน 6 ช่ัวโมง เพ่ือปองกันการเสียหายของขอมูล
ขณะไฟฟาหลักดับ 
  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  ได พิจารณาสนับสนุนและจัดหาเค ร่ือง
คอมพิวเตอรกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานครบทุกคนอยางเพียงพอ ตลอดจนไดจัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร  ไวเพ่ือใชสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยในการอบรม ฝก
ทักษะ การเรียนรู ระบบการใชงานระบบโปรแกรมการเบิกจายเงิน ตามระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ตลอดจนสนับสนุน
ใหเจาหนาที่ไดเขารับอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเปนการพัฒนาความรูและประสบการณของบุคลากร (เอกสารหมายเลข 15) 
  4. มี Web Server ของกองโดยใช URL ช่ือ http://finance.oop.cmu.ac.th/ เพ่ือใช
เผยแพรขอมูลขาวสาร รับ สง ขอมูลตางๆ รวมทั้งใชปฏิบัติงานดาน Online ผานระบบ E-
office  และระบบ E-Office-MC-OP  ในการสงผานขอมูลระหวางกองคลัง และหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย(งานO - Net และ A - Net) และมี 
Web server ของกองคลังโดยตรงชื่อ http://www.fis.oop.cmu.ac.th/mis/ ใชเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการทางการเงิน จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี 
กองทุน โดยแยกเกณฑ พึงรับ – พ่ึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ในการประชาสัมพันธ และศึกษา
ขอมูล วิธีปฏิบัติ ระบบตางๆ ของเกณฑพึงรับ – พึงจาย 
  5. มีระบบเชื่อมตอผานเครือขายไรสาย (Wireless LAN) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการทํางานที่สมบูรณในทุกรูปแบบสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรสมัยใหม 
ซ่ึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของกองคลัง 
 

 2.3 กระบวนการปฏิบัติงาน 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดยึดแนวทางการปฏิบัติงานตามองคประกอบที่ 1 
เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน 
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   2.3.1 มีการวางแผนงานดําเนินการสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 
  กองคลัง  ไดกําหนดใหมีการวางแผนการดําเนินการที่สอดคลองกับภารกิจของ
กอง ดังรายละเอียดตามขอ 1.3.2 และตามขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพฯ เรียบรอย
แลว 
 

   2.3.2 มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดมีการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว โดย
มีกระบวนการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ที่
กําหนดไวสําหรับงานตาง ๆ ดังน้ี (เอกสารหมายเลข 16) 

   FIN-QP0001  งานรับสงและโตตอบเอกสาร 
   FIN-QP0002  การตรวจสอบการขอใชเงิน 
   FIN-QP0003  การขอกันเงินและการขอขยายเวลาเบิกจายเงิน 
   FIN-QP0004  การควบคุมการใชงบประมาณแผนดิน 
   FIN-QP0005  การรับ - นําสงเงิน 
   FIN-QP0006  การเบิก - จายเงิน 
   FIN-QP0007  งานระบบบัญชี 
   FIN-QP0008  การจัดหาพัสดุ 
   FIN-QP0009  การควบคุมพัสดุ 
   FIN-QP0010  การจําหนายพัสดุ 
   FIN-QP0011  การตรวจสอบเกี่ยวกับการพัสดุ 
   FIN-QP0012  การพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี 
      กองทุนโดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ 
 
   2.3.3 มีการประเมินผลการดําเนินการ 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินการ  
โดย มีการสํารวจและสรุปผลความพึงพอใจผูรับบริการของกองคลัง ซ่ึงไดแกคณะ   
หนวยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริษัท หาง ราน นักศึกษาและบุคคลภายนอก
ที่มาใชบริการ โดยใชแบบประเมิน, ท่ีจัดทําข้ึนตามขอกําหนด การบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 : 2000 ของ  สํานักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข 17) 
 

   2.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดนําผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ผลสรุปจากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการมาพิจารณาในที่ประชุมภายในกอง 
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รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550 

เพ่ือรวมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปของทุกสายงาน และของกอง (เอกสาร
หมายเลข 18) 
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รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550 

องคประกอบที่ 3 : การบริหารและการจัดการ 
 3.1 ผูบริหาร 
   3.1.1 มีหลักเกณฑการคัดเลือกผูบริหาร 
   การไดมาซึ่งผูบริหารระดับกองและหัวหนางาน ไดดําเนินการตามระเบียบและ 
 หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย กําหนด (เอกสารหมายเลข 19) 
 
   3.1.2 มีการประเมินผูบริหาร 
   มหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับ 
 ผูอํานวยการกองและหัวหนางาน โดยใชแบบขอตกลงความรวมมือกอนการปฏิบัติงาน 
 (Terms of Reference : TOR) และแบบกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแลว (Job Achievement :  
 JA) เปนเอกสารประกอบการพิจารณา (เอกสารหมายเลข 20) 
 
   3.1.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาความสามารถในการบริหาร 

  มีการแจงผลการประเมินตามขอ 3.1.2 ใหผูรับการประเมินนําไปพัฒนาขีด
ความสามารถดานการบริหารจัดการระดับกอง ระดับงาน และระดับหนวยงานและนําผล
การประเมินดังกลาวไปจัดทําแผนการทํางานในปถัดไป  ในสวนของมหาวิทยาลัยไดมีการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผูบริหารโดยจัดใหมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของผูบริหารตลอดมา (เอกสารหมายเลข 21) 
 

 3.2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
   3.2.1 มีนโยบายการบริหารกองที่ชัดเจนและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดนโยบายบริหารงานที่สอดคลองกับ 
 มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการใหบริการดานการเบิกจายเงินใหเปนไปอยางรวดเร็ว มี 
 ประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 
   3.2.2 มีโครงสรางการบริหารที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดมีการแบงสวนราชการและโครงสรางการ 
 บริหารของกองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามโครงสรางที่กําหนดไวแลว 
 
   3.2.3 มีการสื่อสารภายในกองคลังที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   1. กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดมีการสื่อสารภายในกอง โดยการประชุม

หัวหนางาน, เจาหนาที่, คณะทํางานดานตาง ๆ หนังสือแจงเวียน การแจงเวียนผานระบบ 
 E-Office 
   2. แจงประชาสัมพันธผานปาย หรือบอรดประชาสัมพันธของกองที่เกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมดานตาง ๆ ของคณะ หนวยงาน 
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   3. แจงขาวสารแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานผาน  Website ของกองที่ 
http://finance.oop.cmu.ac.th และ Website http://www.fis.oop.cmu.ac.th/mis/ 

 
   3.2.4 บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงาน 

  ไดกําหนดใหบุคลากรของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารงาน โดยเปนกรรมการหรือเลขานุการในคณะกรรมการระดับตาง ๆ ของกอง และ
ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 22) 
 

   3.2.5 มีการดูแลบุคลากรอยางเหมาะสม 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรใน
หนวยงานอยางทั่วถึง โดยเฉพาะวัสดุ อุปกรณที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแล 
และอํานวยความสะดวกใหมีการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร ปละ 1 คร้ัง โดยขอรับ
บริการจากศูนยบริการเทคนิคการแพทย (เอกสารหมายเลข 23) 
 

   3.2.6 มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพ
ส่ิงแวดลอมโดยรอบของสถานที่ที่ทํางานใหอยูในสภาพที่เรียบรอย   โดยมีการจาง
บริษัทเอกชนมาดูแลความสะอาดและสภาพแวดลอมรวมกับสํานักงานอธิการบดี (เอกสาร
หมายเลข 24) 
 

   3.2.7 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและจัดการ 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดใหมีเคร่ืองมือ อุปกรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศกับบุคลากรเพ่ือใชในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึงทุกคน โดยเฉพาะระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ใหมี
ความพรอมและทันสมัยที่จะสามารถใหบริการกับทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยได
อยางทั่วถึง (เอกสารหมายเลข 25) 
 

   3.2.8 มีการประเมินผลการบริหาร 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดใหมีการประเมินผลดานการบริหารของ
ผูบริหาร, หัวหนางาน ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (เอกสาร
หมายเลข 26) 
 
 
 



20 

รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550 

   3.2.9 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงในดานการ
บริหาร โดยมีการจัดประชุมซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงานในระดับหัวหนางาน และ
เจาหนาที่ผูปฎิบัติเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(เอกสารหมายเลข 27) 
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องคประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
 4.1 กระบวนการบริการการเงินและงบประมาณ 
   4.1.1 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดําเนินงานของกอง 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได ตามแผนการดําเนินการของกอง (เอกสารหมายเลข 28) 
 

   4.1.2 มีระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดมีการมอบหมายใหงานบัญชี และงานเงิน
รายได ดูแลและควบคุมการจัดทําบัญชีเงินงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได 
ใหเปนไปอยางถูกตองและตรวจสอบได 
  ในสวนของระบบบัญชีกองทุน  3  มิติ  กองคลัง  สามารถจัดทําโปรแกรม
เช่ือมโยง(Interface) กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส 
(GFMIS) ไดเปนหนวยงานแรกของการเชื่อมโยงระบบ  
  ในระดับมหาวิทยาลัย กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จะตองดูแล และจัดทํา
ระบบบัญชีที่ควบคุมการเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปดวยความถูกตอง เพ่ือ
รองรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และจากคณะตรวจสอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  (เอกสารหมายเลข 29) 
 

   4.1.3 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานคลังของกองคลัง 
และของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

   (เอกสารหมายเลข 30) 
 
   4.1.4 มีการติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณ 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน และการใชจาย
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ทุกไตรมาส (เอกสารหมายเลข 31) 
 

   4.1.5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ 
  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  ไดนํารายงานผลการประเมิน  การใชจาย
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได มาเปนแนวทางการจัดสรรงบประมาณตาม
ระเบียบราชการและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม (เอกสารหมายเลข 32) 
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องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 5.1 ทรัพยากรบุคคลดานการประกันคุณภาพ 
   5.1.1 มีบุคลากรและคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพในหนวยงาน 

   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานฯ และคณะทํางานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในกองคลัง เพ่ือ
รับผิดชอบการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในกองคลัง เพ่ือพัฒนา
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ และดําเนินกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ  
(เอกสารหมายเลข 33) 
 
  5.1.2 มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
ภายใน 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีนโยบายท่ีสนับสนุนบุคลากรใหเขารับการอบรม 
ประชุมสัมมนา เพ่ือสรางความเขาใจและพัฒนาทักษะ ความรูดานการประกันคุณภาพ 
ตลอดมาอยางสม่ําเสมอ (เอกสารหมายเลข  34) 
 

 5.2 ปจจัยเก้ือหนุนการประกันคุณภาพ 
   5.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของกอง เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพ 

  สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของ
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ 
 

   5.2.2 มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดใหแตละงานมีระบบฐานขอมูลในการ
ปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได ทั้งจากเอกสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
ฐานขอมูลการรับ - สง และทะเบียนหนังสือ ฐานขอมูลดานระบบบัญชี ฯลฯ สําหรับ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับดานเอกสารการประกันคุณภาพ ไดจัดทําแฟมสะสมงานบุคลากรของ
กองคลัง (เอกสารหมายเลข 35) 
 

 5.3 กระบวนการประกันคุณภาพ 
   5.3.1 มีการวางแผนปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดใหมีการวางแผนการปฏิบัติงานดาน
การประกันคุณภาพ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งใหมอบหมายใหคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานฯ เปนผูดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 36) 
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5.3.2 มีระเบียบปฏิบัติในการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายในกองคลัง 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติในการประกันคุณภาพ 

 การปฏิบัติงานตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนไปตาม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษายึดหลักใหมี 
 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และไดใหความหมายในเรื่องมาตรฐาน 
 การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
 (เอกสารหมายเลข 37) 
  
   5.3.3 มีการจัดทํารายงานการตรวจสอบตนเองของกอง 

  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองของกองคลัง 
(Self Assessment Report : SAR) เพ่ือแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบป และใชเปนเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายในของกองคลัง 
(เอกสารหมายเลข 38) 
 

   5.3.4 มีการประกันคุณภาพภายในตามแผนที่กําหนด 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตาม
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดาน
ตาง ๆ ตามภารกิจของกอง 

    
   5.3.5 มีการประเมินผลการดําเนินการ 

  มีการประเมินผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย
รายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในกอง ใหมีประชุมคณะกรรมการฯ และ
คณะทํางานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในกองไดทราบ (เอกสารหมายเลข 39) 

    
   5.3.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน 

  ในการประชุมหัวหนางาน คณะกรรมการฯ และคณะทํางานประกันคุณภาพ
ภายในกอง ไดนําผลสรุปจากการตรวจสอบการประกันคุณภาพ มาหารือและหาแนว
ทางการปรับปรุงการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(เอกสารหมายเลข 40) 

 
 
 
 
 



มี ไมมี
องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ 5
วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธและแผน
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงค 1

1.1.1 มีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจและ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรทราบและเขาใจ
1.1.2 มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงค
ของคณะ
1.1.3 มีการเผยแพรวิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงคของ
คณะใหบุคลากรทราบและเขาใจ

1.2 นโยบายและกลยุทธ 2
1.2.1 มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธของคณะ
1.2.2 มีการเผยแพรนโยบายและกลยุทธของคณะให
บุคลากรรับทราบและเขาใจ

1.3 แผน การดําเนินการตามแผนและการประเมินแผน 2
1.3.1 มีการจัดทําแผนระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับนโยบาย
/กลยุทธของคณะ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
1.3.2 มีการจัดทําแผนการจัดการการเรียนการสอน
(แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.3 มีการจัดทําแผนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
(แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.4 มีการจัดทําแผนการวิจัย (แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.5 มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการแกชุมชน
(แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.6 มีการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม (แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.7 มีการติดตาม ประเมินแผน (แผนปฏิบัติการประจําป)

สําหรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองคลัง สํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ

คะแนน
ท่ีไดรับ

น้ําหนัก
ความสําคัญ

ระดับการ
พัฒนา

ผลการ
ตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
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สวนท่ี 3

รายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit Checklist)

รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550



มี ไมมี
องคประกอบท่ี 2 : การดําเนินการตามภารกิจหลักของ 70
หนวยงาน
2.1 ทรัพยากรบุคคล 28

2.1.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือก
บุคลากร
2.1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากร
2.1.3 มีการประเมินบุคลากร
2.1.4 มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

2.2 ปจจัยเกื้อหนุน 14
2.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงาน
2.2.2 มีสถานที่และครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน
2.2.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

2.3 กระบวนการปฏิบัติงาน 28
2.3.1 มีการวางแผนดําเนินการสอดคลองกับภารกิจ
ของกองคลัง
2.3.2 มีการดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด
2.3.3 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
2.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน

องคประกอบท่ี 3 : การบริหารและการจัดการ 12
3.1 ผูบริหาร 6

3.1.1 มีระเบียบปฏิบัติหรือหลักเกณฑในการใหไดมา
ซ่ึงผูบริหาร
3.1.2 มีการประเมินผูบริหาร
3.1.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาทักษะการบริหาร

3.2 กระบวนการบริหารและจัดการ
3.2.1 มีนโยบายการบริหารที่ชัดเจนและสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย
3.2.2 มีโครงสรางการบริหารที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
3.2.3 มีการส่ือสารภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.2.4 บุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร

25

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

ผลการ
ตรวจสอบ

ระดับการ
พัฒนา

น้ําหนัก
ความสําคัญ

คะแนน
ท่ีไดรับ

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ
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มี ไมมี
3.2.5 มีการดูแลบุคลากรอยางเหมาะสม
3.2.6 มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของที่ทํางานอยาง
สม่ําเสมอ
3.2.7 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและ
จัดการ
3.2.8 มีการประเมินผลการบริหาร
3.2.9 มีการนําผลประเมินผลมาปรับปรุงการบริหาร

องคประกอบท่ี 4 : การเงินและงบประมาณ 8
4.1 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน
ของกองคลัง
4.2 มีระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
4.3 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการดานการเงิน
และงบประมาณ
4.4 มีการติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณ
4.5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ
และงบประมาณ
องคประกอบท่ี 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5
5.1 ทรัพยากรบุคคลดานการประกันคุณภาพ 2

5.1.1 มีบุคลากรและคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในกองคลัง
5.1.2 มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบ
การประกันคุณภาพภายใน

5.2 ปจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ 1
5.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุน
การประกันคุณภาพภายใน
5.2.2 มีระบบฐานขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

5.3 กระบวนการประกันคุณภาพ 2
5.3.1 มีการวางแผนดําเนินการประกันคุณภาพ
5.3.2 มีระเบียบปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงาน
5.3.3 มีการจัดทํารายงานการตรวจสอบตนเองของหนวยงาน

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

ผลการ
ตรวจสอบ

ระดับการ
พัฒนา

น้ําหนัก
ความสําคัญ

คะแนน
ท่ีไดรับ

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ
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มี ไมมี
5.3.4 มีการประกันคุณภาพภายในตามแผนที่กําหนด
5.3.5 มีการประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
5.3.6 มีการนําประเมินมาปรับปรุงแผนการประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงาน

100คะแนนรวม

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

ผลการ
ตรวจสอบ

ระดับการ
พัฒนา

น้ําหนัก
ความสําคัญ

คะแนน
ท่ีไดรับ

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ
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ระดับการพัฒนาคุณภาพและแนวทางการประเมิน 
(Quality Improvement Level and Assessment Guidelines) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

0 ไมมีการดําเนินการ หรือ มีการดําเนินการแตไมมีหลักฐานแสดง 
1 มีการดําเนินการ (D) มีหลักฐานแสดง 
2 มีการกําหนดแผน (P) มีการดําเนินการตามแผน (D) และมีหลักฐานแสดง 
3 มีการกําหนดแผน (P) มีการดําเนินการตามแผน (D) มีการประเมินการดําเนินงาน (C) และมีหลักฐาน

แสดง 
4 มีการกําหนดแผน (P) มีการดําเนินการตามแผน (D) มีการประเมินการดําเนินงาน (C) และมีการ

ปรับปรุงแผน (A) ครบตามวงจร PDCA มีหลักฐานแสดงชัดเจน แตครบถวนเปนสวนนอย (< 25%) 
5 มีการกําหนดแผน (P) มีการดําเนินการตามแผน (D) มีการประเมินการดําเนินงาน (C) และมีการ

ปรับปรุงแผน (A) ครบตามวงจร PDCA มีหลักฐานแสดงชัดเจน และครบถวนเปนสวนใหญ (25-75%) 
6 มีการกําหนดแผน (P) มีการดําเนินการตามแผน (D) มีการประเมินการดําเนินงาน (C) และมีการ

ปรับปรุงแผน (A) ครบตามวงจร PDCA มีหลักฐานแสดงชัดเจน และครบถวนเกือบสมบูรณหรือ
สมบูรณ (>75%) 

7 มีการปฏิบัติครบถวนตาม (6) และมีการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกับผลงานที่ผานมา 
8 มีการปฏิบัติครบถวนตาม (6) และมีการพัฒนาจนบรรลุความเปนเลิศ เปนที่ยอมรับทั่วกัน 

 
หมายเหตุ :  สําหรับหัวขอยอยที่รายการตรวจสอบ (Checklist) ไมไดจัดเรียงตามวงจร Plan-Do-Check-

Act (PDCA) ใหถือวาหากมีการดําเนินการครบตามรายการตรวจสอบที่กําหนดไวตามแตละ
หัวขอยอย และมีหลักฐานแสดงสามารถจัดอยูในระดับ 4 - 6  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความครบถวนของ
หลักฐาน หากตัวบงช้ีในหัวขอยอยเหลานั้น แสดงการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สามารถจัดอยูใน
ระดับ 7 - 8 ตามเกณฑที่สอดคลอง 

 

                  ตัวคูณของระดับการพัฒนา            ผลการประเมิน  
ระดับ 0 = 0.0      ≥ 90.0         =    ดีเลิศ (Excellent)  
ระดับ 1 = 0.1      80.0 - 89.9   =   ดีมาก (Very good)  
ระดับ 2 = 0.3      70.0 - 79.9   =   ดี      (Good)  
ระดับ 3 = 0.5      60.0 - 69.9   =   พอใช (Fair)  
ระดับ 4 = 0.6      < 60.0          =   ตองปรับปรุงแกไข (Poor)  
ระดับ 5 = 0.7    
ระดับ 6 = 0.8    
ระดับ 7 = 0.9    
ระดับ 8 = 1.0    
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สวนที่ 4 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

 
คณะทํางานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประจาํป 

2550 ไดดําเนินการประชุมหารือและวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรุปไดดังน้ี 

 
 จุดแข็ง  

1. ผูบริหารมีความสนใจในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในกองคลัง มีการ
แตงตั้งคณะทํางานระดับผูปฎิบัติซ่ึงจะมีตัวแทนจากงานตางๆทุกงาน คณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในกองคลัง มีผูอํานวยการกองเปนประธาน
กรรมการและหัวหนางานทุกงานเปนคณะกรรมการ และจัดใหมีการประชุม สัมมนา
ซักซอมความเขาใจในแนวทางปฏิบัติเปนประจํา 

2. นําระบบบัญชีเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ มาใชในการบันทึกบัญชีเพ่ือมอง
ใหเห็นภาพ มิติแผนงาน มิติหนวยงาน และมีติกองทุน ในสวนของเงินงบประมาณ
แผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ปจจุบันกําลังพัฒนาระบบให
ครอบคลุมถึงระบบบัญชีรายรับ - รายจายของคณะ สํานัก สถาบัน ที่เปนเงินรายรับ
รายจายของคณะเอง และเงินโครงการตางๆ เพ่ือนํามาประมวลผลเปนเงินรายรับ 
รายจายของมหาวิทยาลัยในภาพรวม รองรับการที่มหาวิทยาลัยตองออกไปเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับและตองบริหารจัดการเงินของมหาวิทยาลัยเอง 

3. มีผูเชี่ยวชาญรับสูงรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล แนะนํา และพัฒนางานระบบบัญชีเกณฑ
พึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ และบุคลากรของกองคลังทุกคนมีความรับผิดชอบ มี
ศักยภาพ ความสามารถ และมีความคลองตัวสูงสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได  

4. บุคลากรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละบุคคลเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน วิเคราะหงาน ซ่ึงนําไปสูระบบการจัดการความรู(Knowledge 
Management) และใชในการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถสูงขึ้น รวมทั้งจัดทํา
แฟมสะสมงาน (Portfolio) ในรูปแบบที่ทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

5. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน ติดตอส่ือสาร แลกเปล่ียนองค
ความรู รับ – สง งานท่ีตองปฏิบัติรวมกัน 

6. มีระบบการติดตามงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ 
7. สงเสริมใหบุคลากรใหมีสุขภาพท่ีดีอยางสม่ําเสมอ มีการอํานวยความสะดวกบริการ

ตรวจสุขภาพประจําป ณ ที่ทํางานจากความรวมมือของคณะเทคนิคการแพทย 
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บุคลากรทุกคนมีความยินดีเขารวมการใชบริการดังกลาว ทําใหผูบริหารสามารถรับรู
สุขภาพ อนามัย ของบุคลากรทุกคน และนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารงาน จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพดานกีฬา และพัฒนาองคความรูดานสุขภาพ
ใหถูกตอง 

8. มีการนําระบบการประมูลดวยระบบอีเล็กทรอนิกส (E-Auction) มาใช ผานศูนย
ใหบริการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสกลาง(E - Auction Service Center) ทําให
ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยไดจํานวนหนึ่ง 

 
จุดออน 
1. เน่ืองจากเปนหนวยงานดานการเงิน การพัสดุ และงบประมาณกลาง ปริมาณงานจึงมี

ความหลากหลายและมีจํานวนมาก การปฏิบัติงานตองใชความละเอียด รอบคอบ 
แมนยํา  และถูกตอง ประกอบกับนโยบายลดอัตรากําลังของทางราชการและ
มหาวิทยาลัยบุคลากรที่ทํางานอยูตองรับภาระงานของบุคลากรที่ลาออก เกษียณอายุ
มาทําแทน ทําใหบุคลากรตองรับภาระงานหนักมาก  คาตอบแทนในการทํางานนอก
เวลามีไมเพียงพอ จึงกําหนดนโยบายใหทํางานใหเสร็จภายในเวลาราชการ ถาหากไม
มีความจําเปนเรงดวนจริงๆจะไมจายคาตอบแทน(โดยเฉพาะผูที่ดํารงตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย) 

2. กรณีจําเปนเรงดวนตองปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหารระดับสูง ทําใหงานในภารกิจ
หลักไดรับผลกระทบและสงผลใหงานออกมาลาชา และอาจกอใหเกิดความไมพอใจ
ตอผูรับบริการ  ผูปฏิบัติ เกิดความกังวล ขาดสมาธิในการทํางาน และอาจเกิด
ขอผิดพลาดในการทํางานได 

 
วิธีเสริมใหแข็งแกรง (โอกาส) 
1. กองคลังไดพยายามปรับปรุงระบบงานใหมีความคลองตัวสูงขึ้น โดยนําเทคโนโลยี

สารสนเทศชั้นสูงมาใชในการปฏิบัติงานซึ่งไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก
ผูบริหารเปนจํานวนเงินที่พอเพียง มีบุคลากรระดับผูบริหารเชี่ยวชาญระดับสูง คอย
กํากับดูและใหคําแนะนําพัฒนาระบบงาน 

2. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารใหงบประมาณจัดฝกอบรมบุคลากร ใหมีความรู 
พัฒนาทักษะ การบริหารการปฏิบัติงานใหดีข้ึน ดานการประกันคุณภาพ การบริหาร
จัดการ การทํางานเปนทีมดานการจัดการระบบองคความรู 

3. ผูบริหารใหการสนับสนุนใหมีการจัดสัมมนานอกสถานที่ เพ่ือใหคลายความตรึง
เครียดในการทํางานในลักษณะจําเจในที่ทํางาน สงผลใหบุคลากรไดผอนคลาย
และกลับมาปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพ 
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4. ไดรับขวัญและกําลังใจจากเงินรางวัลประจําป ที่จัดสรรใหบุคลากรตามกําลังและ
ความสามารถซึ่งเปนไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง 

 
ปญหาและอุปสรรค 

มหาวิทยาลัยอยูในระหวางปรับเปลี่ยนสถานะ ทําใหทิศทางการพัฒนางานไม
แนนอน ตองคอยติดตามขาวสารเปนประจาํ เพ่ือนํามากําหนดแผนปรับปรุงงานให
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มี ไมมี
องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ 5
วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธและแผน
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงค 6 1 0.8

1.1.1 มีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจและ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรทราบและเขาใจ
1.1.2 มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงค
ของกองคลัง
1.1.3 มีการเผยแพรวิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงคของ
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สวนท่ี 5

รายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit Checklist)

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ

คะแนน
ท่ีไดรับ

น้ําหนัก
ความสําคัญ

ระดับการ
พัฒนา

ผลการประเมินระดับการพัฒนาตามองคประกอบ

สําหรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองคลัง สํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลการ
ตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550

กองคลังใหบุคลากรทราบและเขาใจ
1.2 นโยบายและกลยุทธ 6 2 1.6

1.2.1 มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธของกองคลัง
1.2.2 มีการเผยแพรนโยบายและกลยุทธของกองคลังให
บุคลากรรับทราบและเขาใจ

1.3 แผน การดําเนินการตามแผนและการประเมินแผน 5 2 1.6
1.3.1 มีการจัดทําแผนกลยุทธของกองคลัง
1.3.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของกองคลัง
1.3.3 มีการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.4 มีการติดตามและประเมินแผน

องคประกอบท่ี 2 : การดําเนินการตามภารกิจหลักของ 70
หนวยงาน
2.1 ทรัพยากรบุคคล 7 28 25.2

2.1.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือก
บุคลากร
2.1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากร
2.1.3 มีการประเมินบุคลากร
2.1.4 มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550



มี ไมมี
2.2 ปจจัยเกื้อหนุน 7 14 12.6

2.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงาน
2.2.2 มีสถานที่และครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน
2.2.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

2.3 กระบวนการปฏิบัติงาน 7 28 25.2
2.3.1 มีการวางแผนดําเนินการสอดคลองกับภารกิจ
ของกองคลัง
2.3.2 มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
2.3.3 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
2.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน

องคประกอบท่ี 3 : การบริหารและการจัดการ 12
3.1 ผูบริหาร 7 6 5.4

3.1.1 มีระเบียบปฏิบัติหรือหลักเกณฑในการใหไดมา
ซ่ึงผูบริหาร
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รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

ผลการ
ตรวจสอบ

ระดับการ
พัฒนา

น้ําหนัก
ความสําคัญ

คะแนน
ท่ีไดรับ

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ
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ซงผูบรหาร
3.1.2 มีการประเมินผูบริหาร
3.1.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาทักษะการบริหาร

3.2 กระบวนการบริหารและจัดการ 7 6 5.4
3.2.1 มีนโยบายการบริหารที่ชัดเจนและสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย
3.2.2 มีโครงสรางการบริหารที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
3.2.3 มีการส่ือสารภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.2.4 บุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
3.2.5 มีการดูแลบุคลากรอยางเหมาะสม
3.2.6 มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของที่ทํางานอยาง
สม่ําเสมอ
3.2.7 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและ
จัดการ
3.2.8 มีการประเมินผลการบริหาร
3.2.9 มีการนําผลประเมินผลมาปรับปรุงการบริหาร

34
รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550



มี ไมมี
องคประกอบท่ี 4 : การเงินและงบประมาณ 8

7 8 7.2
4.1 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน
ของกองคลัง
4.2 มีระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
4.3 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการดานการเงิน
และงบประมาณ
4.4 มีการติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณ
4.5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ
และงบประมาณ
องคประกอบท่ี 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5
5.1 ทรัพยากรบุคคลดานการประกันคุณภาพ 7 2 1.8

5.1.1 มีบุคลากรและคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในกองคลัง
5.1.2 มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบ

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

ผลการ
ตรวจสอบ

ระดับการ
พัฒนา

น้ําหนัก
ความสําคัญ

คะแนน
ท่ีไดรับ

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ
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การประกันคุณภาพภายใน
5.2 ปจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ 6 1 0.8

5.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุน
การประกันคุณภาพภายใน
5.2.2 มีระบบฐานขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

5.3 กระบวนการประกันคุณภาพ 6 2 1.6
5.3.1 มีการวางแผนดําเนินการประกันคุณภาพ
5.3.2 มีระเบียบปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงาน
5.3.3 มีการจัดทํารายงานการตรวจสอบตนเองของหนวยงาน
5.3.4 มีการประกันคุณภาพภายในตามแผนที่กําหนด
5.3.5 มีการประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
5.3.6 มีการนําประเมินมาปรับปรุงแผนการประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงาน

100 89.2คะแนนรวม
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สวนที่  6 
ตัวบงช้ีคุณภาพ (Key Quality  Indicators : KQI) 
กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ลําดับท่ี ตัวบงชี้คุณภาพ ( Key  Quality  Indicators : KQI ) 2548 2549 2550 

 
 

1 

 ดานที่ 1 : ปรชัญา/ปณิธาน  วิสัยทัศน  ภารกิจ วัตถุประสงค 
นโยบาย/กลยุทธ และแผน 
รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการที่ดําเนินการสําเร็จตามแผน 
 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
2 
 
3 
 
4 
 

 ดานที่ 3 : การบริหารและจัดการ 
จํานวนครั้งในการเขารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ / ประชุม
วิชาการตอบุคลากร(จํานวนครั้ง/จํานวนบคุลากรที่อบรม) 
จํานวนครั้งของการเปนวิทยากรใหกับหนวยงานนอกสถาบัน 
และเขารวมประชุม สัมมนา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 
 

20/63 
 

178 
3.88 

  
 

15/43 
 

147 
3.99 

 
 

10/26 
 
- 

3.87 

 
5 
6 

       

  ดานที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดําเนินการทั้งหมด 
รอยละของเงินเดือนจายสุทธิตองบดําเนินการ 
 

  
3.57 

- 

 
2.86 

- 
 

 
2.82 

- 
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สวนที่ 7 
รายการเอกสารประกอบ 

รายงานการประเมินตนเองของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 
 
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธและแผน 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร ผูรับผิดชอบ 

1 แผนปฏิบัติงานของกองคลัง  -งานการเงิน 
2 แผนปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -งานพัสดุและยานพาหนะ 
3 เอกสารแสดงการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ  -งานธุรการ 
 ประจาํปของกองคลัง (รายงานการประชุม)  
   
   
   
   
   

 
องคประกอบที่ 2 :  การดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองคลัง 
 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร ผูรับผิดชอบ 

4. ระเบียบปฏิบัตขิองมหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับการ - งานธุรการ 
 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาทาํงาน  

5. เอกสารแสดงภาระงานและหนาที่ของบุคลากร (TOR) - เจาหนาที่ทุกคน 
 หรือแฟมสะสมงาน  

6. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PSC) - งานบัญชี 
7. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ  
 ลูกจางประจาํและลูกจางชัว่คราว (TOR) - งานธุรการ 

8. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน - งานธุรการ 
 มหาวิทยาลัย  

9. เอกสารแสดงการสงเจาหนาท่ีเขารวมอบรมฯ - งานธุรการ 
10. เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณ -งานงบประมาณ,งานเงินรายได 
11. เอกสารแสดงการจัดหาวัสดุ, ครุภัณฑ -งานงบประมาณ,งานเงินรายได 
12. ภาพถายการจดัใหมีหองเก็บเอกสาร - งานพัสดุและยานพาหนะ 
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เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร ผูรับผิดชอบ 
13. ภาพถายแสดงเกี่ยวกับการใชหองประชุม - งานธุรการ 
14. เอกสารแสดงการจางบริษัทเอกชนทําความสะอาด - งานพัสดุและยานพาหนะ 
15. ภาพถายแสดงการมีเครื่อง Server และสนับสนุน - งานพัสดุและยานพาหนะ, 

 การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรและเอกสารการอบรม งานธุรการ 
16. ตัวอยางเอกสารคุณภาพ FIN-QP001-012 - งานธุรการ 
17. เอกสารแสดงการสํารวจและสรุปผลการประเมิน - งานธุรการ 

 ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
18. เอกสารแสดงการนําผลการประเมินฯ มาปรับปรุง - งานธุรการ 

 การปฏิบัติงาน(รายงานการประชุม)  
   
   
   
   
   

 
 
องคประกอบที่ 3 : การบริหารและการจัดการ 
 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร ผูรับผิดชอบ 

19. เอกสารแสดงการไดมาซึ่งผูบริหารระดับผูอํานวยการ - งานธุรการ 
 และหัวหนางาน  

20. เอกสารแสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ - งานธุรการ 
 ผูบริหารระดับผูอํานวยการกอง และหัวหนางาน  

21. เอกสารแสดงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา งานธุรการ 
 ความสามารถของผูบริหาร  

22. เอกสารแสดงการแตงตั้งขาราชการในคณะกรรมการ งานธุรการ-ทุกคน 
 ตาง ๆ (งานพระราชทานปริญญาบัตร) 
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เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร ผูรับผิดชอบ 
23. เอกสารแสดงการดูแลบุคลากร (ตรวจสุขภาพประจาํป) - งานธุรการ 
24. เอกสารการจางบริษัทดูแลและทําความสะอาด - งานพัสดุและยานพาหนะ 
25. เอกสารแสดงเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ - ทุกสายงาน 

 มาใชในการบริหารและจัดการ  
    - บัญชี  3  มิติ  
    - e-Office  

26. เอกสารแสดงการประเมินความพึงพอใจดานการ - งานธุรการ 
 บริการ   

27. เอกสารแสดงการนําผลการประเมินฯ มาปรับปรุง - งานธุรการ 
 การใหบริการ (เหมือนขอ 20)  
   
   
   

 
องคประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
  
เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร ผูรับผิดชอบ 

28. เอกสารการจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณ - งานงบประมาณ 
 เงินรายได (ตามเอกสารหมายเลข 10) - งานเงินรายได 

29. เอกสารควบคุมการเบิกจายเงินและการจัดทําระบบ - งานพัสดุฯ, งานการเงิน 
 บัญชี(ใบขอซื้อ,ใบขอจาง,ใบสําคัญตั้งหน้ี,ใบสําคัญ - งานเงินรายได 
 จายเงิน  และงบการเงิน) - งานบัญชี 

30. เอกสารใบขอซื้อ ขอจาง - งานการเงิน 
31. หนังสือเชิญประชุมและสรุปผลการใชเงินงบประมาณ - งานงบประมาณ 
32. เอกสารสรุปการเบิกจายงานเงินรายได - งานเงินรายได 
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องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร ผูรับผิดชอบ 

33. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานประกัน - งานธุรการ 
 คุณภาพการปฏิบัติงานภายในกองคลัง  

34. เอกสารงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดานการพัฒนา - งานเงินรายได 
 บุคลากรของกองคลัง  

35. แฟมสะสมงานบุคลากรของกองคลัง 
(ตามเอกสารหมายเลข 5) 

- เจาหนาที่ทุกคน 

36. แผนปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ - งานธุรการ 
37. -เอกสารระเบยีบปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ - ทุกสายงาน 

 -เอกสาร Service Specification ของแตละงาน  
38. เอกสารรายการประเมินตนเองของกอง SAR ป2549 - ทุกสายงาน 

            39. เอกสารรายงานการประชุมคณะทํางานฯ - งานธุรการ 
40. เอกสารรายงานการประชุมหัวหนางานที่เกี่ยวกับ - งานธุรการ 

 ผลการตรวจประเมิน  
   
   
   
   
   
 



   ระดับ           8 7 6 5 4 3 2 ขาราชการ ลูกจาง ลูกจาง พนักงาน รวม หมายเหตุ
        งาน ประจํา เงินรายได มหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองคลัง 1  - - - - - - 1 - - - 1
งานธุรการ - 1 1 1 -  - - 3 - 4  - 7
งานงบประมาณ - 1 2  - - - - 3 - -  - 3
งานการเงิน - - 3 1 - - - 4 1 3 6 14 7

งานบัญชี - - 4  - - - - 4 - 1 1 6
งานพัสดุและยานพาหนะ 1  - 3 - - - - 4 3 2 6 15
งานเงินรายไดมหาวิทยาลัย - 1 5  -  -  - - 6 -       1 6 13
*งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง  -  - 1  -  -  -  - 1  -  - 8 9

รวม     2 3 19 2  -  -  - 26 4 11 27 68
สรุป จํานวนอัตรากําลังของกองคลัง 1. ขาราชการ มีจํานวน  26 คน

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 27 คน
3. ลูกจางประจํา 4 คน
4. ลูกจางชั่วคราวเงินรายได 11 คน

รวม 68 คน

(ตารางหมายเลข 4)

จํานวนอัตรากําลังแยกตามสายงาน



มี ไมมี
องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ 5
วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธและแผน
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงค 1

1.1.1 มีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจและ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรทราบและเขาใจ
1.1.2 มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงค
ของคณะ
1.1.3 มีการเผยแพรวิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงคของ
คณะใหบุคลากรทราบและเขาใจ

1.2 นโยบายและกลยุทธ 2
1.2.1 มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธของคณะ
1.2.2 มีการเผยแพรนโยบายและกลยุทธของคณะให
บุคลากรรับทราบและเขาใจ

1.3 แผน การดําเนินการตามแผนและการประเมินแผน 2
1.3.1 มีการจัดทําแผนระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับนโยบาย
/กลยุทธของคณะ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
1.3.2 มีการจัดทําแผนการจัดการการเรียนการสอน
(แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.3 มีการจัดทําแผนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
(แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.4 มีการจัดทําแผนการวิจัย (แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.5 มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการแกชุมชน
(แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.6 มีการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม (แผนปฏิบัติการประจําป)
1.3.7 มีการติดตาม ประเมินแผน (แผนปฏิบัติการประจําป)

สําหรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองคลัง สํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ

คะแนน
ท่ีไดรับ

น้ําหนัก
ความสําคัญ

ระดับการ
พัฒนา

ผลการ
ตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
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สวนท่ี 3

รายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit Checklist)

รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550



มี ไมมี
องคประกอบท่ี 2 : การดําเนินการตามภารกิจหลักของ 70
หนวยงาน
2.1 ทรัพยากรบุคคล 28

2.1.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือก
บุคลากร
2.1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากร
2.1.3 มีการประเมินบุคลากร
2.1.4 มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

2.2 ปจจัยเกื้อหนุน 14
2.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงาน
2.2.2 มีสถานที่และครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน
2.2.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

2.3 กระบวนการปฏิบัติงาน 28
2.3.1 มีการวางแผนดําเนินการสอดคลองกับภารกิจ
ของกองคลัง
2.3.2 มีการดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด
2.3.3 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
2.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน

องคประกอบท่ี 3 : การบริหารและการจัดการ 12
3.1 ผูบริหาร 6

3.1.1 มีระเบียบปฏิบัติหรือหลักเกณฑในการใหไดมา
ซ่ึงผูบริหาร
3.1.2 มีการประเมินผูบริหาร
3.1.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาทักษะการบริหาร

3.2 กระบวนการบริหารและจัดการ
3.2.1 มีนโยบายการบริหารที่ชัดเจนและสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย
3.2.2 มีโครงสรางการบริหารที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
3.2.3 มีการส่ือสารภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.2.4 บุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร

25

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

ผลการ
ตรวจสอบ

ระดับการ
พัฒนา

น้ําหนัก
ความสําคัญ

คะแนน
ท่ีไดรับ

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ
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รายงานการศึกษาตนเอง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2550



มี ไมมี
3.2.5 มีการดูแลบุคลากรอยางเหมาะสม
3.2.6 มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของที่ทํางานอยาง
สม่ําเสมอ
3.2.7 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและ
จัดการ
3.2.8 มีการประเมินผลการบริหาร
3.2.9 มีการนําผลประเมินผลมาปรับปรุงการบริหาร

องคประกอบท่ี 4 : การเงินและงบประมาณ 8
4.1 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน
ของกองคลัง
4.2 มีระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
4.3 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการดานการเงิน
และงบประมาณ
4.4 มีการติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณ
4.5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ
และงบประมาณ
องคประกอบท่ี 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5
5.1 ทรัพยากรบุคคลดานการประกันคุณภาพ 2

5.1.1 มีบุคลากรและคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในกองคลัง
5.1.2 มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบ
การประกันคุณภาพภายใน

5.2 ปจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ 1
5.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุน
การประกันคุณภาพภายใน
5.2.2 มีระบบฐานขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

5.3 กระบวนการประกันคุณภาพ 2
5.3.1 มีการวางแผนดําเนินการประกันคุณภาพ
5.3.2 มีระเบียบปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงาน
5.3.3 มีการจัดทํารายงานการตรวจสอบตนเองของหนวยงาน

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

ผลการ
ตรวจสอบ

ระดับการ
พัฒนา

น้ําหนัก
ความสําคัญ

คะแนน
ท่ีไดรับ

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ
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มี ไมมี
5.3.4 มีการประกันคุณภาพภายในตามแผนที่กําหนด
5.3.5 มีการประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
5.3.6 มีการนําประเมินมาปรับปรุงแผนการประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงาน

100คะแนนรวม

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

ผลการ
ตรวจสอบ

ระดับการ
พัฒนา

น้ําหนัก
ความสําคัญ

คะแนน
ท่ีไดรับ

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
(KQI)

ท่ีเกี่ยวของ
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ผลสําเร็จในดานการพัฒนาเชิงคุณภาพ 
ของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ในปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
 

จากการปฏิบัติงานตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย กองคลังไดปฏิบัติและพัฒนา
งานจนบรรลุตามเปาหมายที่วางไวในระดับหน่ึง การปฏิบัติงานดังกลาวไดรับการยอมรับในเชิง
คุณภาพจากหนวยงาน/งาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และไดรับเกียรติใหเปนตนแบบใน
การดูงาน ตลอดจนการรับเชิญไปเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

1. ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมกําลังปรับเปลี่ยนสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการพัฒนา
ระบบบัญชีราชการ ซ่ึงบันทึกบัญชี ที่เดิมใชเกณฑเงินสดบันทึกบัญชีตามที่รับ – จายจริง 
ไมมีการแสดงรายได คาใชจายและผลกําไรหรือผลการดําเนินงานสุทธิ ทําใหไมสามารถ
คํานวณตนทุนตอหนวยในการดําเนินงานของแตละกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได 
มหาวิทยาลัยจึงมอบใหกองคลังดําเนินการปรับระบบบัญชีเดิมจากเกณฑเงินสดใหเปน
ระบบบัญชีกองทุนโดยใชเกณฑพึงรับ – พึงจาย ตามเกณฑคงคงคาง (Accrual Basis) ซ่ึง
สามารถรองรับการคํ านวณต อทุนต อหน วยที่ แท จ ริ ง ในการดํ า เนินง านของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมได ประกอบกับสามารถตอบสนองขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินกอน (Block Grant) ไดเปนอยางดี 

กองคลังนําระบบการบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ
พึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติมาใชและไดพัฒนาระบบจนเปนตนแบบใหมหาวิทยาลัยนําไป
ประยุกตใช ซ่ึงตนแบบระบบงานครอบคลุมการพัฒนาและปรับระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงินและบัญชีที่มีความสอดคลองสัมพันธกัน แสดงเปนลักษณะ 3 มิติ ประกอบดวย 

- มิติแผนงาน  เพ่ือใหแสดงผลงานตามแผนงานที่กําหนดไวลวงหนา 
- มิติหนวยงาน เพ่ือใหเห็นภาพการดําเนินงานและผลงานตาม 

หนวยงานที่เปนผูปฏิบัติ 
- มิติกองทุน  เพ่ือใหเห็นภาพ การดําเนินงานและผลงานตามภารกิจ 

และใชทรัพยากรของเงินกองทุน 
ซ่ึงกําหนดใหคณะ สํานัก สถาบัน ศูนย กอง นําระบบนี้ไปใชจนบรรลุผลสําเร็จ 

สามารถมองมติงานทั้ง 3 มิติได (มิติแผนงาน มิติหนวยงาน และมิติกองทุน) สามารถออก



 ii

งบการเงินไดเปนประจําทุกเดือนและสามารถตอบสนองขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดทันกับ
ความตองการของผูบริหาร นอกจากระบบดังกลาวสามารถบริหารงานการเงินงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย กอง แลวยัง
สามารถนําระบบดังกลาวไปใชกับเงินนอกงบประมาณได โดยขอความรวมมือมายังกอง
คลังเพ่ือกําหนดระบบการบริหารงาน การบันทึกบัญชีใหสอดคลองกัน เมื่อดําเนินการเสร็จ
ส้ินแลว คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย กอง ก็สามารถบัญชีบัญชีเขาสูระบบ 3 มิติ และออก
รายงานไดตามท่ีตองการ ณ หนวยงานของตนเอง ซ่ึงทําใหสามารถเห็นภาพการดําเนินงาน
ครอบคลุมทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย 

จากการนําระบบบัญชี 3 มิติมาใชและพัฒนางานกาวหนาไปจนบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไวเปนผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไดเปนมหาวิทยาลัยตนแบบ ที่นํา
แบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 
3 มิติ มาพัฒนาประยุกตใชใหเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2544 และ
ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนา ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดย
เกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ  3 มิติ โดยแตงตั้งกรรมการและพัฒนาตนแบบของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงกรมบัญชีกลางไดอนุญาตใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปฏิบัติตาม
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ         
ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เพียงระบบเดียว 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาตนแบบระบบบัญชีเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ใหใชกับระบบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล 

2. เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชี ใหเปนระบบบัญชี
ตนทุนที่สามารถคํานวณคาใชจายตอหนวยผลงานได 

3. เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีใหเปนตนแบบของหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 
สงผลใหเกิดประโยชนโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือใหการบริหารงานการเงิน การงบประมาณ การพัสดุ ตามมิติแผนงาน มิติ
หนวยงานและมิติกองทุน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ความหมายลักษณะงาน 
 ลักษณะการทํางานของระบบบัญชี 3 มิติ ประกอบดวย 

1. มิติแผนงาน 
2. มิติหนวยงาน 
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3. มิติกองทุน 
 
1. มิติแผนงาน (กิจกรรม) 

คือ การกําหนดแผนงาน เพ่ือดําเนินการตามภารกิจหลักแบงเปน 2 กลุม 
1. กลุมแผนงานหลัก 
2. กลุมแผนงานสนับสนุน 

 
1. กลุมแผนงานหลัก ประกอบดวย 

1.1 แผนการเรียนการสอน 
 1.1.1  งานจัดการศึกษา 

1.1.2  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
- กิจกรรมบริการบัณฑิตศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

1.1.3 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมประกันคุณภาพ 
- กิจกรรมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 

1.2 แผนงานวิจัย 
1.2.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน 
1.2.2 งานวิจัยประยุกต 
1.2.3 งานบริหารงานวิจัย 

1.3 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
 1.3.1 งานบริการวิชาการแกชุมชน 
1.4 แผนงานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
1.5 แผนงานบริการสุขภาพ 

1.5.1 งานบริการรักษาพยาบาล 
1.5.2 งานแกไขปญหาเอดส 
 

2. กลุมแผนงานสนับสนุน ประกอบดวย 
2.1 แผนงานสนับสนุนวิชาการ 

2.1.1 งานบริการหองสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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         2.1.2 งานบริการคอมพิวเตอรทางวิชาการ 
2.1.3 งานสนับสนุนวิชาการเฉพาะสาขา 

2.2 แผนงานบริการมหาวิทยาลัย 
 2.2.1 งานบริหารทั่วไป 
 
 การเปรียบเทียบโครงสรางแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหมกับสํานักงบประมาณ 

สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตร ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 แผนงานการเรียนการสอน 

แผนงานจัดการอุดมศึกษา แผนงานสนับสนุนวิชาการ 
 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 

แผนงานวิจัย แผนงานวิจัย 
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม แผนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
 และสิ่งแวดลอม 
แผนงานบริการสุขภาพ แผนงานบริการสุขภาพ 
แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส 

 
2. มิติหนวยงาน (ผูปฏิบัติ) 

 คือ หนวยงานตามโครงสรางการบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ประกอบดวย 

- หนวยงานที่มีภารกิจดานการเรียนการสอนมี 17 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 
- หนวยงานที่มีภารกิจดานการวิจัย 3 หนวยงาน 
- หนวยงานที่มีภารกิจสนับสนุนและใหบริการวิชาการ 5 หนวยงาน 

 - หนวยงานที่มีภารกิจทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 1 หนวยงาน 
 
 

3. มิติกองทุน (ทรัพยากร) 
 คือ แหลงทรัพยากรในการดําเนินงาน ตามภารกิจหลักของแผนงาน และหนวยงาน 
 แบงเปน 7 กองทุน 

3.1 กองทุนทั่วไป 
3.2 กองทุนเพ่ือการศึกษา 
3.3 กองทุนเพ่ือการวิจัย 
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3.4 กองทุนบริการวิชาการ 
3.5 กองทุนกิจการนักศึกษา 
3.6 กองทุนสินทรัพยถาวร 
3.7 กองทุนอื่น ๆ ไดแก 

 - กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - กองทุนสํารอง 
 - กองทุนบริการสุขภาพ 
 - กองทุนพัฒนาบุคลากร 
  

 การพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน เพ่ือใหมีลักษณะ 3 
มิติ มหาวิทยาลัยมีความตองการดังน้ี 

1. ปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ภายในองคกรอยางทั่วถึง 
2. มีความสัมพันธตอเน่ืองกัน 
3. ใชโปรแกรมตาง ๆ เปนเครื่องมือในการชวยจัดการ 
4. เช่ือมตอความสัมพันธของขอมูลที่มาจากฐานขอมูลเดียวกัน 
 

 มหาวิทยาลัยตองการนําระบบที่เปนเลิศ (Best Practice) มาใชเปนมาตรฐานในการ
ปรับปรุง ดังน้ันจึงนําหลักการ ERP (Enterprise Resources Planning) ซ่ึงเปนระบบจัดการ
ทรัพยากรในองคกร โดยระบบจะเชื่อมโยงขอมูลในทุกสวนองคกรและยังสามารถ
เช่ือมโยงกับระบบภายนอกองคกรไดโดยประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการนําระบบ 
ERP ไปใช ดังน้ี 

1. การเชื่อมโยงของขอมูลในการทํางานแตละสวนงาน 
2. ลดความซ้ําซอนสําหรับกระบวน ทั้งงานที่ยังมีความควบเกี่ยวกัน 
3. สามารถมองเห็นภาพรวมของการทํางานทั้งองคกรไดเปนอยางดี 
4. สามารถนําขอมูลที่ไดจากระบบมาชวยในการตัดสินใจได 

 ระบบ ERP เปนระบบตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดนํา
ระบบโปรแกรม Oracle โมดูล ERP มาพัฒนาประยุกตใชในงานและกําหนดรูปแบบการใช
งานใหสอดคลองกับลักษณะ 3 มิติ เพ่ือใหไดรายงานตามมาตรฐานสากล โดยแบงเปน
ระบบโปรแกรม 8 โมดูล ดังตอไปน้ี 

1. กิจกรรมงานจัดซื้อ-จัดจาง PO (Purchase Order) 
2. กิจกรรมงานคลังพัสดุ INV (Inventory) 
3. กิจกรรมงานสินทรัพยถาวร FA (Fixed Assets) 
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4. กิจกรรมงานการเงินจาย AP (Accounts Payable) 
5. กิจกรรมงานการเงินรับ AR (Accounts Receivable) 
6. กิจกรรมงานบัญชีงบประมาณ GL (General Ledger) 
7. กิจกรรมงานบัญชีการเงิน CM (Cash Management) 
8. กิจกรรมวิเคราะหการเงิน OFA (Oracle Financial Analyzer) 

 อน่ึงทั้ง  8  กิจกรรม   มีหนาที่หลักในการปฏิบัติงานดังน้ี 
  
 1.  กิจกรรมงานจัดซื้อ – จัดจาง (Purchase Order) มีหนาที่ดังน้ี   

- บริการจัดซ้ือ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ งานจาง 
- ทําใบขอซื้อ / จาง 
- จองงบประมาณ 
- ทําใบสั่งซ้ือ ส่ังจาง 
- รายงานผลการจัดซ้ือ / จาง 

 2.  กิจกรรมงานคลังพัสดุ (Inventory)  มีหนาที่ 
- การรับพัสดุ 

- รับพัสดุจากการสั่งซ้ือและสงขอมูลใหฝายการเงิน 
- คํานวณตนทุนโดยอัตโนมัติเมื่อรับพัสดุ 

- การเบิกใชพัสดุ 
 - รับรูคาใชจาย และตรวจสอบงบประมาณเพื่อเบิกได 

- การตรวจนับพัสดุ 
- สามารถเปรียบเทียบปริมาณของในระบบกับที่มีอยูจริง 

- ตรวจสอบขอมูล 
- สามารถดูขอมูลการทํารายการ 
- สามารถดูปริมาณวัสดุที่มีอยูในคลัง 
- สามารถดูรายงานปริมาณวัสดุตามกลุม ประเภทที่ตองการได 

  - มีขอมูลสําหรับการวางแผนการซื้อวัสดุเขาคลัง 
 3. กิจกรรมระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Assets) มีหนาที่ 
  - บริหารจัดการขอมูลสินทรัพยเพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 - ปรับปรุงรายการสินทรัพย 
 - การโอนยายสินทรัพย 
 - การบันทึกงานระหวางกอสราง 
 - การคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย 
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 - การเลิกใชสินทรัพย 
 - การตรวจนับสินทรัพย 
 4. กิจกรรมการจายเงิน (Account Payable) มีหนาที่   
                 - การตั้งหน้ี 
  -  ในการสั่งซ้ือ  สั่งจาง 

-  ในการจายคาใชจาย 
-  ในการจายเงินทดรองจาย 
-  อื่น ๆ 

-  การจายชําระเงิน 
               -  การทําเช็ค 
               -  การลางเช็ค 

5. กิจกรรมการเงินรับ (Account Receivables) มีหนาที่   
                - รับชําระเงิน 
 - ฝากเงินธนาคาร 
 - ดูขอมูล 
 - รายงานการรับเงิน 

-  รายงานลูกหน้ี 
- รายงานเงินฝาก และดอกเบี้ยรับ 

 6. กิจกรรม งานบัญชีงบประมาณ (General Ledger) มีหนาท่ี 
 - ดูขอมูล 

- ขอมูลยอดงบประมาณ (Budget) 
- ขอมูลทางบัญชี และรายการบัญชี 
- ขอมูลเงินทุนคงเหลือ (Fund Available) 

- ตรวจสอบ ปรับปรุง ผานรายการ 
- ประมวลผล 

7. กิจกรรมงานบัญชีการเงิน (Cash Management)   มีหนาที่   
- จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
- รายงานงบประมาณการเงินสด 

8. กิจกรรมวิเคราะหทางการเงิน (Financial Analyzer) 
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 แผนภูมิความเช่ือมโยงระบบการทํางานทั้ง 8 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการบริหารการจัดการดานการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารคือ มอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงาน คณบดี 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน  

ผูอํานวยการโครงการ ในการจัดซ้ือจัดจาง ตามวงเงินที่มอบอํานาจและมอบ
อํานาจอนุมัติใหเบิกเงินสวัสดิการคาตอบแทน แตรวมศูนยการเบิกจายโดยการจายเงินให
กองคลัง สํานักงานอธิการบดีเปนผูดําเนินการเบิกจายและเก็บรักษาเงิน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานระบบบัญชี 3 มิติสอดคลองและไมเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารดาน
การเงินและการปฏิบัติงานที่มีมาแตเดิมและสามารถเก็บตัวเลขและขอมูลดานการเงิน
สําหรับตนทุนการผลิตสามารถตรวจสอบไดงาย จึงมีโครงสรางของระบบการเงินรับ 
การเงินจายและการบัญชีดังน้ี 

1. มีระบบบัญชีแยกเปน 28 หนวยงานประกอบดวย 18 คณะ ไดแก คณะ 
มนุษยศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิจิตรศิลป คณะสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะสัตว
แพทยศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร และบัณฑิต
วิทยาลัย 3 สถาบัน ไดแก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สถาบันวิจัยสังคม สถาบันวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 5 
สํานัก ไดแก สํานักบริการวิชาการ สํานักหอสมุด สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักทะเบียน

กอง
แผนงาน 

ระบบบัญชี
แยกประเภท 

ระบบ
การเงินจาย 

ระบบ
คลังพัสดุ 

ระบบ     
จัดซื้อ/จัดจาง 

ระบบการ  
จัดการเงินสด 

ระบบบัญชี
ตนทุน 

ระบบ
การเงินรับ 

ระบบสินทรัพย
ถาวร 

ระบบวิเคราะห
ทางการเงิน 
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และประมวลผล สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสํานักงานอธิการบดี ที่มีการจัดสรร
งบประมาณรายจายเงินรายได และงบประมาณรายจายเงินแผนดิน โดยแตละหนวยงานจะ
มีสมุดบัญชีใหหนวยงานละ 1 เลม ยกเวนสํานักงานอธิการบดี และคณะแพทยศาสตรที่มี
สมุดบัญชี หนวยงานละ 2 เลม แยกสําหรับเงินรายไดและเงินแผนดิน เน่ืองจาก 2 
หนวยงานดังกลาวมีขั้นตอนการเบิกจายเงินที่ตางจากหนวยงานอ่ืน ๆ และสมุดบัญชีเลม
สุดทายจะเปนสมุดบัญชีเพ่ือทําการรวมงบการเงินจากสมุดบัญชีของทุกคณะหนวยงาน 

2. มีการบันทึกบัญชีตั้งแตตนทางเมื่อมีการกอหน้ี หรือรับเงินตามที่ไดกลาว 
ขางตน ไดมีการกระจายอํานาจการบริหาร คณะที่ไดรับมอบอํานาจจะดําเนินการ จัดซ้ือจัด
จางเมื่อมีการกอหน้ีจะดําเนินการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของแตละคณะ หนวยงาน (แยก
บัญชีตามไดกลาวขอ 1) 

3. กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่บันทึกการจายเงินในบัญชีแตละคณะ  
หนวยงาน ซ่ึงกองคลังเปนศูนยรวมการเบิกจายและไดรับสิทธิในการดําเนินการบันทึกการ
รับและจายในบัญชีของแตละคณะหนวยงาน 

4. คณะหนวยงานนําเงินฝากและนําเงินสงกองคลัง ไดกําหนดใหกองคลังเปน 
ธนาคารของมหาวิทยาลัย กําหนดชื่อบัญชี ธนาคารกองคลัง และใหกองคลังบันทึกคณะ
หนวยงานเปนเจาหน้ี 

5. สามารถเชื่อมโยงแตละบัญชีรวมเปนบัญชีของมหาวิทยาลัย ทุกส้ินงวดบัญชี 
แตละเดือน กองคลังจะปดงวดบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีแยกประเภท งบทดลองและรวม
บัญชีของแตละคณะ หนวยงาน เปนบัญชีของมหาวิทยาลัย จัดทํางบดุลรวม, งบดุลมิติ
กองทุน, งบรายได - คาใชจายรวม, งบรายได – คาใชจาย มิติแผนงาน, งบกระแสเงินสด
รวม, งบกระแสเงินสดมิติกองทุน, งบรายได – คาใชจายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุน
สะสม รวม, งบรายได - คาใชจายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม มิติกองทุน เพ่ือ
นําสงคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 จากความสําเร็จในการใชระบบบัญชี 3 มิติ เพ่ือชวยในการดําเนินงานดานตางๆ ทํา
ใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถรับขอมูลและจัดทํารายงานทางบัญชีที่เปนประโยชน 
ดังน้ี 

   1. สามารถเชื่อมโยงขอมูลทางการเงินระหวางระบบบัญชี 3 มิติกับระบบ  
 GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหการบริหาร 
 ดานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินเปนไปดวยความรวดเร็ว ตรวจสอบไดและไม 
 ซํ้าซอน  



 x

   2. สามารถพัฒนาระบบใหเช่ือมโยงกับโปรแกรมการจัดทํา  Barcode ท่ีใช
สําหรับการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑไดรวดเร็ว ทําใหงายตอการควบคุมและการ
ตรวจสอบ 

   3. ทําใหการวิเคราะหทางการเงิน สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนการ
บริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  4. สามารถนําขอมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ ไปใชในการคํานวณตนทุนการผลิต
ของสวนราชการตางๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยได 

 
2. การจัดทําแผนฟนฟูระบบจัดการสารสนเทศทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติของ
บุคลากร ในกรณีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจนเปนเหตุใหระบบจัดการสารสนเทศการเงิน อัน
ประกอบดวย ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบโปรแกรม Oracle Financial 
(ระบบบัญชี 3 มิติ) ของกองคลังเกิดปญหาขัดของ ชํารุด เสียหาย บางสวนหรือโดยส้ินเชิง 
ซ่ึงจะเกิดผลกระทบตอการดําเนินการภายใจของกองคลัง และฝายบัญชีของหนวยงาน/
คณะตางๆ 

การจัดทําแผนนี้มุงเนนใหบุคลากรของหนวยงานกองคลัง และเจาหนาที่ผูดูแล
ระบบสารสนเทศทางการเงินไดรับทราบถึง บทบาทหนาที่ของแตละคนที่กําหนดไวใน
แผนฟนฟูระบบงาน รวมทั้งทราบขึ้นตอนวิธีปฏิบัติ การติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ 
หรือหนวยงานสนับสนุนตางๆ รวมทั้งการประเมินสถานการณ การแจงเหตุ และการ
ฝกซอมจําลองเหตุการณทั้งน้ีเพ่ือใหบุคลากรของกองคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความ
พรอมที่จะตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดจากเหตุการณภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต    
โดยเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่ใชระบบจัดการสารสนเทศ
การเงินนอยที่สุด 

 
การพัฒนาแผนงานเพื่อการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของธุรกิจ  (Business 

Continuity Plan) 
  1. มีการศึกษาขั้นตอนการทํางานที่จะไดระบบผลกระทบเมื่อระบบคอมพิวเตอร
เกิดปญหาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 2. มีการวิเคราะหผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน เพ่ือ
กําหนดนโยบาย วิธีการปองกัน และข้ึนตอนการดําเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน 
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   3. มีการศึกษาวิธีการปองกันและสํารองขอมูล เพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย และ
เพ่ือสามารถกูกลับคืนได 

   4. มีการศึกษาและวางแผลการดําเนินมาตรการรองรับ และวิธีแกไขที่เหมาะสม 
เพ่ือการกูระบบงานและขอมูล 
  5. มีการจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือรองรับแผนการกูระบบแผนงานสํารอง
ฉุกเฉิน โดยจัดทําเปนเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน 

6. มีกําหนดแผนการทํางานฉุกเฉินและบุคลากรที่รับผิดขอบในแผนงาน จัด 
ฝกอบรมใหบุคลากรที่เกี่ยวของใหเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดจริง 

 
การปฏิบัติตามแผนฟนฟูระบบ 
 

 
□   การสํารองขอมูลประจําวัน, เดือน, ป 
□   การจัดเตรียมระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารองใหอยูในสภาวะเตรียมพรอม 
 
 

□   การประเมินสถานการณและความเสียหายเบื้องตน 
□   การแจงเหตุตอคณะทํางาน BCP 
 
 

□   การจัดตั้งศูนยบัญชาการ BCP 
□   การจัดเตรียมสถานที่สํารอง ระบบสํารอง และอุปกรณสํารองตางๆ 
□   การแจงเหตุและขอการสนับสนุนจากหนวยงานภายในและภายนอก 
 

□   การจัดตั้งและเปดบริการระบบสารสนเทศสํารองเปนการชั่วคราว 
□   การปฏิบัติตามแผนสํารองฉุกเฉิน (Contingency Plan) ของแตละหนวยงาน 
 
 

□   การโอนยายระบบสารสนเทศจากระบบสํารองมายังระบบหลักที่ติดตั้งใหม 
□   การเริ่มทํางานตามปกติดวยระบบสารสนเทศหลัก 
□   ปดบริการระบบสารสนเทศสํารองและปรับสูข้ันตอนการเตรียมพรอม 

 
 
 
 
 

การเตรียมการ 
ในสถานการณปกต ิ

การประเมิน
สถานการณ 

การปรับคืนสู 
สถานการณปกติ 

 

การฟนฟูระบบงาน 

การตอบสนองตอ 
สถานการณ 
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3. การใชระบบบารโคดควบคุมพัสดุ 
หลักการเหตุผลของระบบบารโคด 
  เน่ืองจากในปจจุบันทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีการบันทึกขอมูลของ
ครุภัณฑตาง ๆ ลงในระบบบัญชี 3 มิติ โดยขอมูลเหลาน้ี สามารถนํามาใชประโยชนใน
การควบคุมและรายงานในดานตาง ๆ ซ่ึงงานพัสดุและยานพาหนะของกองคลัง มี
หนาที่ในการนําสงรายละเอียดของครุภัณฑใหกับสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปน
ประจําทุกป  ซ่ึงในการทํางานดวยระบบเดิมน้ันยังขาดความความรวดเร็วและความ
ถูกตองในการสํารวจขอมูลของครุภัณฑดังกลาว เน่ืองจากยังมีการบันทึกขอมูล
บางสวนในรูปแบบเอกสาร และขอมูลที่ตองจัดทํามีเปนจํานวนมาก การสืบคนดวยมือ
จึงมีความลาชาและอาจเกิดขอผิดพลาดได จึงไดมีแนวคิดที่จะนําขอมูลจากระบบบัญชี 
3 มิติ มาใชใหเกิดประโยชนในการตรวจนับครุภัณฑใหเปนไปไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง
และเปนไปตามระเบียบพัสดุ ทําใหมีโครงการพัฒนาโปรแกรมในการตรวจนับ
ครุภัณฑขึ้น โดยโปรแกรมมคีวามสามารถดังน้ี 
- พิมพรหัสบารโคดของครุภัณฑได 
- สามารถคนหาขอมูลของครุภัณฑได 
- สามารถทําการตรวจนับขอมูลของครุภัณฑในแตละปได 
- สามารถออกรายงานการตรวจนับครุภัณฑได 
- สามารถบันทึกขอมูลครุภัณฑที่ขึ้นทะเบียนกอนป พ.ศ. 2540 ได 
- สามารถตรวจนับขอมูลครุภัณฑท่ีขึ้นทะเบียนกอนป 2540 ได 
 
วิธีและขั้นตอนการพัฒนา 

1. ทําการศึกษาขอมูลท่ีมีในระบบบัญชี 3 มิติ  และขอมูลที่จะนําสงสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน 

2. วิเคราะหและปรับปรุงขอมูลเพ่ือใหเหมาะสม 
3. ทําการพัฒนาโปรแกรม 
4. ทดสอบการใชงาน 

จากการศึกษาขอมูลพบวายังขาดการแบงรายละเอียดของการแบงกลุมผู
ครอบครอง คือ กอง/คณะ งาน ผูครอบครอง ทางผูพัฒนาจึงเพ่ิมเติมขอมูลสวน
ดังกลาวเขาสูระบบบัญชี 3 มิติ และเริ่มทําการพัฒนาโปรแกรมโดยใหโปรแกรมมีการ
ทํางานคลายคลึงกับระบบงานเดิมใหมากที่สุดจากน้ันจึงทําการทดสอบใชงาน จน
สามารถออกรายงานนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดในที่สุด และตอมาไดทําการ
พัฒนาเพิ่มเติมในสวนของวัสดุของสาํนักงานอธิการบดี เขาไปดวย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. นําโปรแกรมบารโคดติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร 
2. พิมพรหัสบารโคดจากเครื่องพิมพ (สติ๊กเกอร) โดยดึงขอมูลจากระบบ

สินทรัพยถาวร (FA) มาเปนฐานขอมูลในโปรแกรม 
3. นําสต๊ิกเกอรบารโคดมาติดกับตัวครุภัณฑ 
4. เมื่อมีการตรวจสอบครุภัณฑ (สํารวจครุภัณฑ) การตรวจสอบจะใชเครื่องยิง 

บารโคดเปนตัวเก็บขอมูล โดยนําเครื่องยิงบารโคดมาสแกนกับสติ๊กเกอรที่ใช
ติดกับตัวครุภัณฑ  ขอมูลครุภัณฑที่แสกนไดจะถูกจัดเก็บในเครื่องยิง 
หลังจากน้ันจึงทําการถายขอมูลครุภัณฑในเครื่องยิงเขาโปรแกรมบารโคด 
โปรแกรมจะทําการประมวลผลขอมูลครุภัณฑที่สแกนไดกับฐานขอมูลที่มีอยู
เดิมวาเทากันหรือไม ถาไมครบสามารถตรวจสอบหาสาเหตุครุภัณฑที่ไมพบ
ไดวาอยูที่ไหน (สามารถรูที่มาที่ไปของครุภัณฑได) 

5. พิมพรายงานออกมาตรวจสอบ 
6. ขอมูลครุภัณฑของปที่สํารวจจะเปนขอมูลสํารวจในของปตอไป หากมีการ

เปล่ียนแปลงแกไขสามารถเขาไปแกไขไดในระบบ 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
2. มีความถูกตองแมนยําของขอมูล 
3. การคนหาขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว 
4. ลดภาระงานของผูปฏิบัติงานลง 
5. สามารถจัดทํารายงานเพื่อนําขอมูลสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดอยาง

รวดเร็วและถูกตองทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ 
 

ระดับการพัฒนา 
 ปจจุบันโปรแกรมดังกลาวสามารถใชงานไดกับครุภัณฑทั้งมหาวิทยาลัย โดย
สามารถทําการเก็บขอมูลแยกตามคณะ/หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัยได 
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4. การวิเคราะหงบการเงิน โดย โปรแกรมวิเคราะหทางการเงิน (Oracle Financial Analyzer) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมนําระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดย

เกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ตั้งแตป พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนระบบงานที่สามารถ
สนับสนุนใหการดําเนินงานและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด ซ่ึงการดําเนินงานมีการใชหลักการบริหารอยางครบวงจรและเปนระบบ มีการ
ควบคุมภายในที่ดีและแสดงผลการดําเนินงานไดหลายมุมมอง ซ่ึงไดแกมิติแผนงานที่
แสดงใหเห็นภาพการดําเนินงานและผลงานตามแผนงาน งาน - กิจกรรมที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา มิติหนวยงานที่แสดงใหเห็นภาพการดําเนินงานและผลงานตามหนวยงานที่เปนผู
ปฏิบัติและมิติกองทุนที่แสดงใหเห็นภาพการดําเนินงานและผลงานตามการรับ-การใช
ทรัพยากรของเงินกองทุน ซ่ึงจะนําไปสูการคํานวณตนทุนตามภารกิจหลัก และขยายไปสู
ตนทุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอการประเมินประสิทธิภาพและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลตอไป 
ทั้งน้ี ในป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดพัฒนาระบบวิเคราะหทางการเงิน (Oracle 
Financial Analyzer) และไดติดต้ังระบบใหทุกหนวยงานสามารถเขาปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําให
ผูบริหารไดรับความสะดวก รวดเร็วในการที่จะนําขอมูลทางการเงินเพ่ือนําไปใชประโยชน
ในการวิเคราะหและบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

 
หลักการและวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบวิเคราะหทางการเงิน (OFA) 

การดําเนินการเพ่ือเปนไปตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ใหมีการ
ปรับเปล่ียนการบริหารและจัดการในทุก ๆ ดานเพื่อรองรับความเปนอิสระในการบริหาร
จัดการ โดยมีวัตถุประสงคมีระบบบริหารและจัดการเปนของตนเอง มีความคลองตัว และมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการในทุก ๆ ดาน เพ่ือ
เตรียมการปรับเปลี่ยนสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จึงไดมีการพัฒนาระบบ
บริการจัดการทางการเงิน ประยุกตใชระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจายในลักษณะสามมิติ  เริ่ม ต้ังแตป  พ.ศ .  2545 จนถึงปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีการใชระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีอยางเต็ม
รูปแบบ โดยสามารถรวบรวมจัดทํารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอตอฝายบริหารของ
มหาวิทยา ลัยและหนวยงานที่ เ ก่ี ยวของ เ พ่ือรับทราบสถานะทางการ เงินของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ขอมูลทางการเงินเหลาน้ี นอกจากใชในการรายงานสถานะภาพทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว ยังมีประโยชนอยางมากเมื่อนําไปใชในการวิเคราะหเพ่ือจัดทํา
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แผน ในการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปเปนสวนสนับสนุนเปน
สวนหน่ึงของการดําเนินการระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) ของมหาวิทยาลัย โดย
ใชระบบโปรแกรมที่สามารถเขาถึงขอมูลจากฐานขอมูลสารสนเทศทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ไมรบกวนระบบการทํางานของระบบใหบริการและระบบ
โครงสรางหลัก และยังสามารถทําหนาที่รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ขององคกร 
ตลอดถึงขอมูลที่สนับสนุนจากภายนอก ในสวนประสมที่ เหมาะสมรวบรวมจัดทํา
คลังขอมูล (Data Warehouse) เพ่ือการวางแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในมิติตาง ๆ 
สามารถจัดทําการจําลองการวางแผนงบประมาณ และการใชจายที่สามารถปรับเปลี่ยนและ
เห็นผลแบบทันทีทันใด (Real time) และมีรูปแบบการนําเสนอขอมูลผลลัพธหลายรูปแบบ 
อยางเหมาะสมกับผูใชงาน จึงไดมีการพัฒนาระบบวิเคราะหสารสารสนเทศทางการเงิน 
(OFA) ขึ้น  

คุณลักษณะของระบบวิเคราะหทางการเงิน (OFA)  
โปรแกรม Oracle Financial Analyzer เปนโปรแกรมที่ชวยในการวิเคราะหขอมูล

ทางการเงิน โดยผูใชสามารถแสดงขอมูล ในรูปแบบของกราฟ หรือรายงานซึ่งสามารถ
แสดงผลไดในหลายมุมมอง โดยใชขอมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(Oracle General Ledger)  

การทาํงานของโปรแกรมระบบวิเคราะหขอมูลทางการเงนิ (Oracle Financial 
Analyzer: OFA) สามารถแบงเปนสวนงานท่ีสําคัญได 2 สวนงาน ดังน้ี 
 

1.1 Oracle Financial Analyzer Workstations 
เปนโปรแกรมระบบงานที่ใชติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstations) 

เพ่ือใหสามารถเขาถึงฐานขอมูลรวม (Shared Database) ได ซ่ึงในฐานขอมูลรวม 
จะจัดเก็บขอมูลทางการเงิน(Data) และโครงสรางขอมูล (Structure) เพ่ือใหผูใชงาน 
(Users) ในระบบวิเคราะหขอมูลทางการเงนิ (OFA) สามารถใชขอมูลรวมกันได 
1.2 ระบบงานของโปรแกรม Oracle Financial Analyzer (Oracle Financial  
Analyzer Configuration) 

โดยทั่วไปแลวโปรแกรมระบบวิเคราะหขอมูลทางการเงิน (OFA) จะประกอบดวย  
Workstations 2 ประเภท ไดแก Administrator Workstations และ End-User 
Workstations 
• Administrator Workstations เปน Workstation ท่ีทํางานเกี่ยวกับการดูแลระบบงาน 

เชน การรับขอมูลท่ีสงจากบัญชีแยกประเภททั่วไป (Oracle General Ledger) 
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เขาสูฐานขอมูลรวม (Shared Database) การสงขอมูลจากฐานขอมูลรวม (Shared 
Database) ไปยังผูใชงาน (End-User Workstation) เปนตน 

 
• End-User Workstations เปน Workstation ที่ใชทํางานสําหรับผูใชงาน เชน 

การสรางรายงาน, กราฟ หรือ Worksheet เปนตน 
Administrator Workstations ไดแก Super Administrator Workstation, 

Task Processor ซ่ึงมีหนาที่งานดังน้ี 
1. Super Administrator Workstation 
Super Administrator Workstation เปนผูใชงานระดับบนสุดของระบบ Oracle 
Financial Analyzer ทั้งหมด และในแตละระบบนั้นจะมี Super Administration 
Workstation ไดหน่ึง Workstation  เทาน้ัน  ซ่ึง Super Administrator Workstation 
จะมีหนาที่ในการทํางานดังตอไปนี้ 
- การกําหนดงวด / ระยะเวลาของทั้งระบบ  
 (กําหนดครั้งเดียวเมื่อเร่ิมติดตั้งระบบ) 
- การสงโครงสราง (Structures) ไปในระบบเพื่อใหใชในทุก ๆ Workstation 
- สรางและกําหนด Budget Workstations, Analyst Workstations 
- กําหนดและแกไขเพ่ือให User สามารถใช Budget และ Analyst Workstation  
 ได 
- กําหนดและแกไขเพ่ือให User สามารถเขาถึงฐานขอมูลรวม (Shared  
 Database) 
- สราง แกไข และ รับสงโครงสรางฐานขอมูล (Database Structures)  

ไปยังฐานขอมูลรวม (Shared Database) (Database Structures ไดแก 
dimension, dimension values, attribute, hierarchies, models, รายงาน, กราฟ, 
worksheets และ folders) 

- สง slice of data ไปยังฐานขอมูลรวม (Shared Database) และผูใช Users 
Super Administrator Workstation น้ันใชฐานขอมูล 2 ประเภท คือ 
ฐานขอมูลรวม (Shared Database) และฐานขอมูลสวนบุคคล (Personal 
Database) 

2. Task Processor Workstation 
Task Processor Workstation เปนตัวชวย Administrator workstation 

ในการดูแลฐานขอมูลรวม (Share Database) ขอมูลและโครงสรางฐานขอมูล 
จะถูกสงไปยังฐานขอมูลรวม (Share Database) โดยผาน Task Processor 
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Workstation และถูกจัดลําดับในการประมวลผล Task Processor Workstation 
มีหนาท่ีในการทํางานดังตอไปน้ี 
- ควบคุมและดูแลการสงผานขอมูลระหวาง User Workstation หรือ 
Administrator Workstation ไปยังฐานขอมูลรวม (Shared Database) 
- จัดการกระจายโครงสรางของขอมูลไปยัง Work Station ตาง ๆ 
End-User Workstation จะประกอบดวย 2 ประเภทไดแก Budget Workstation และ 
Analyst Workstation ซ่ึงมีหนาท่ีงานดังน้ี 
1. Budget Workstation 

Budget Workstation เชื่อมโยงอยูกับ  Administration Workstation 
ซ่ึงภายใตAdministrator Workstation เดียวกันน้ันสามารถมี Budget Workstation 
หลาย Workstation และ Budget Workstation น้ันจะเชื่อมตอกับฐานขอมูล 
สวนบุคคล (Personal Database) ซ่ึงจะใชเก็บ Database Structures, settings และ 
ขอมูลตาง ๆ รวมท้ังสามารถแกไขขอมูลและสงกลับขอมูลไปยัง Administrator 
Workstation ได โดยสามารถใชงานดังตอไปนี้ 
- สรางและแกไขรายงาน, กราฟ, Worksheet และ folders 
- ใช Worksheets ในการวิเคราะหขอมูลทางการเงินโดยใช what-if analysis 
- สราง Financial Model 
- สงขอมูลฐานขอมูลสวนบุคคล (Personal Database) ไปยังฐานขอมูลรวม 

(Shared Database) ของ Administrator Workstation 
- รับขอมูลและโครงสรางจากฐานขอมูลรวม (Shared Database) ของ 

Administrator Workstation มายังฐานขอมูลสวนบุคคล (Personal Database) 
- สรางและแกไข Structures ตาง ๆ ในฐานขอมูลสวนบุคคล (Personal 
Database) เชน dimension, attributes, hierarchies, models, solve definitions และ 
group solve definitions 
2. Analyst Workstation 

Analyst Workstation น้ันเช่ือมตอกับ Administrator Workstation 
ซ่ึงในระบบทั้งหมดสามารถมี Analyst Workstation ไดหลาย Workstation แตละ 
Workstation น้ันจะมี Database Structures และ Settings แตจะไมมี local data 
Analyst Workstation ทําใหผูใชสามารถแกไขขอมูลและสงกลับขอมูลไปยัง 
Administration Workstation ไดโดยสามารถใชงานดังตอไปนี้ 
- สรางและแกไขรายงาน, กราฟ, Worksheets และ folders 
- ใช Worksheets ในการวิเคราะหขอมูลทางการเงินโดยใช What-if analysis 
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- รับขอมูลและโครงสรางจากฐานขอมูลรวม (Shared Database) ของ 
Administration Workstation มาท่ีฐานขอมูลสวนบุคคล (Personal Database) 

- สามารถนําขอมูลมาเชื่อมโยงกับ dimensions, dimension values, time, 
attribute, hierarchies และ models ในฐานขอมูลรวม (Shared Database) 

- ใช Worksheets ในการสงขอมูลทําบันทึกใหมไปยังฐานขอมูลรวม (Shared 
Database) 

 
ความแตกตางระหวาง Analyst Workstation และ Budget Workstation มีดังตอไปน้ี 
• ใน Analyst Workstation น้ันไมมีฐานขอมูลเปนของตัวเอง 

แตจะดึงขอมูลมาจากฐาน 
ขอมูลรวม (Shared Database) 
• Analyst Workstation ไมสามารถสรางโครงสรางของตัวเองได 
• Analyst Workstation จะเชื่อมตอกับฐานขอมูลรวม (Shared Database) 

โดยตรง จึงทําใหสามารถสงขอมูลไดอัตโนมัติ 
สําหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานจะเปนไปตามระบบโปรแกรม

ที่ผูออกแบบระบบไดกําหนดไว  
 

ผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลในโปรแกรมระบบวิเคราะหทางการเงิน (OFA) 
1. รายงานทางการเงิน ซ่ึงสามารถเลือกดูและเปรียบเทียบไดตามมิติ และชวงเวลาที่
ตองการ เพื่อตอบสนองความตองการ ไดแก 
 งบดุล 

- งบดุลรวม 
- งบดุลมิติกองทุน 

 งบรายได - คาใชจาย 
- งบรายไดคาใชจายรวม 
- งบรายไดคาใชจายมิติหนวยงาน 
- งบรายไดคาใชจายมิติแผนงาน 

 งบรายได - คาใชจายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม 
- แบบรวม 
- แบบแยกตามมิติกองทุน 

 งบกระแสเงินสด 
- งบกระแสเงินสดรวม 
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- งบกระแสเงินสดแยกตามมิติกองทุน 
 งบรายได-คาใชจาย(แสดงผลตางๆ  
 รายงานงบประมาณคงเหลือ  
 Matrix Reporting System 
 แผนและผลการใชจายเงินงบประมาณป 

- แผนและผลการใชจายเงินงบประมาณป - รวม 
- แผนและผลการใชจายเงินงบประมาณป – รายละเอียด 

 รายงานสรุปผลการกอหน้ีผูกพันของงบประมาณรายจายรวม 
 สรุปงบประมาณตัวอยางเชน 

- บุคลากรแยกตามหนวยงาน 
- จํานวนนักศึกษาแบงตามแหลงเงินทุน 

 รายงานคาใชจายแยกตามหมวด ตัวอยางเชน  
- เงินเดือนประจําปตําแหนง ประเภทบริหารและวิชาการแยกตามหนวยงาน 
- รายงานคาเชาบาน  

รายงานสินทรัพยแยกตามหนวยงาน (ประเภทอุปกรณคอมพิวเตอร) แบงตามกลุม
คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q1.2008  ตุลาคม 2550  พฤศจิกายน 2550  ธันวาคม 2550  มกราคม 2551  กุมภาพันธ 2551
สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,948,678.93 2,650,059.54 1,896,162.43 1,948,678.93 2,291,599.01 1,848,143.16
เงินฝากธนาคารกองคลัง 7,399,055.59 5,812,485.77 5,463,520.72 7,399,055.59 4,303,297.48 6,513,816.01
ลูกหนี้ 404,448.80 290,849.95 328,835.30 404,448.80 493,629.54 471,641.49
วัสดุคงเหลือ 15,273.49 15,273.49 15,273.49 15,273.49 15,273.49 15,273.49
คาใชจายจายลวงหนา 27,440.18 537.8 1,976.33 27,440.18 1,542.77 28,227.65
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 9,794,896.99 8,769,206.55 7,705,768.27 9,794,896.99 7,105,342.29 8,877,101.80
อาคารและสิ่งปลูกสราง 82,139,883.11 82,572,186.35 82,359,578.20 82,139,883.11 81,920,188.02 81,413,338.77
ครุภัณฑ 61,488,266.88 61,266,482.75 62,838,692.92 61,488,266.88 60,314,887.43 69,899,251.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร 4,188.63 4,916.05 4,558.30 4,188.63 3,818.96 3,485.06
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ 143,632,338.62 143,843,585.15 145,202,829.42 143,632,338.62 142,238,894.41 151,316,075.30
รวมสินทรัพย 153,427,235.61 152,612,791.70 152,908,597.69 153,427,235.61 149,344,236.70 160,193,177.10

หนี้สินและสวนของทุน
เจาหนี้ 4,312,432.88 1,242,420.91 4,351,154.03 4,312,432.88 1,742,982.88 4,228,791.78
คาใชจายคางจาย 7,982.67 9,122.15 7,053.91 7,982.67 9,838.56 8,041.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,320,415.55 1,251,543.06 4,358,207.94 4,320,415.55 1,752,821.44 4,236,832.87
เงินรับฝากและเงินประกัน 2,026,502.97 2,548,545.09 1,898,372.97 2,026,502.97 2,493,603.79 2,028,159.89
รายไดรอการรับรู 1,411,964.55 1,427,070.62 1,419,641.38 1,411,964.55 1,404,287.72 1,397,353.81
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 3,438,467.52 3,975,615.71 3,318,014.35 3,438,467.52 3,897,891.51 3,425,513.70
รวมหนิ้สิน 7,758,883.07 5,227,158.77 7,676,222.29 7,758,883.07 5,650,712.95 7,662,346.57
ทุนประเดิม 144,680,048.59 144,680,048.59 144,680,048.59 144,680,048.59 144,680,048.59 144,680,048.59
ทุนสะสมหมุนเวียน 988,303.95 2,705,584.34 552,326.81 988,303.95 -986,524.84 7,850,781.94
รวมสวนของทุน 145,668,352.54 147,385,632.93 145,232,375.40 145,668,352.54 143,693,523.75 152,530,830.53
รวมหนี้สินและสวนของทุน 153,427,235.61 152,612,791.70 152,908,597.69 153,427,235.61 149,344,236.70 160,193,177.10

ตัวอยางรายงานงบดุลเปรียบเทียบชวงเวลาตาง ๆ

XX
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รายงานสรุปในรูปแบบกราฟ ดังตัวอยาง 

 
 
 

 



xxii

อัตราสวนทางการเงิน ประจําไตรมาส 1/2550 ประจําไตรมาส 1/2551

1. อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 3.95 3.22
       เทากับ สินทรัพยหมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน 
2.อัตราสวนทดสอบสภาพคลอง (Quick Ratio) 3.94 3.21
       เทากับ สินทรัพยหมุนเวียน-วัสดุคงเหลือ/หน้ีสินหมุนเวียน
3.ระยะเวลาที่สามารถใชจายตอไปได (Defensive - Interval Ratios) 180.55 197.39
       เทากับ สินทรัพยหมุนเวียน-วัสดุคงเหลือ/คาใชจายจากการดําเนินงาน/90
4. อัตราหมุนของลูกหนี้(Receivable Turnover)  11.67 12.26
       เทากับ รายไดแหลงอื่น/ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย
5.อัตราการหมุนของวัสดุ(Supply Turnover) 32.52 33.25
       เทากับ วัสดุใชไป/วัสดุคงเหลือถัวเฉลี่ย
6.อัตราการหมุนของสินทรัพย (Assets Turnover)  5.54 5.12
       เทากับ รายไดรวม/สินทรัพยหมุนเวียนถัวเฉลี่ย
7.อัตราการหมุนของหนี้สิน (Liabilities Turnover) 950.45                             882.67                             
       เทากับ คาใชจายในการดําเนินงาน/คาใชจายคางจายถัวเฉลี่ย
8.อัตรากําไรตอรายได (Profit Margin on Revenue) -0.08 -0.06
       เทากับ รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจาย/รายไดรวม
9.อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Rate of Return on Assets) -0.01 -0.01
       เทากับ รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจาย/สินทรัพยรวม
10.อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม(Debt to total Assets) 0.14 0.20
        เทากับ หน้ีสินรวม/สินทรัพยรวม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สัดสวนทางการเงินเปรียบเทียบ ประจําไตรมาส 1/2550 และ ประจําไตรมาส 1/2551
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ระบบวิเคราะหทางการเงิน (Oracle Financial Analyzer) เปนระบบที่เอื้อ
ประโยชนตอการนํารายงานในรูปแบบตาง ๆ ไปชวยในการวิเคราะหเพ่ือการบริหารจัดการ
งบประมาณ ทําแผนควบคุมและเรงรัดการใชจาย และประกอบการตัดสินใจในโครงการ
ตาง ๆ  เน่ืองจากสามารถที่จะเรียกดูรายงานไดทั้งในรูปแบบสรุป และสามารถ Drill down 
ลงไปดูไดถึงรายละเอียดของบัญชีไดอีก สามารถเรียกรายงานแบบสรุปเปรียบเทียบชวง
ระยะเวลาไดแมจะเปรียบเทียบในหลายชวงเวลา  พรอมทั้งนําขอมูลดังกลาว นําเสนอใน
รูปแบบกราฟ และกราฟเปรียบเทียบไดในแบบกราฟวงกลม กราฟแทง หรือจะเปนหลาย
มิติ ตามความตองการ ทั้งยังสามารถนําขอมูลดังกลาวจัดทําสัดสวนทางการเงิน ซ่ึงใน
ระบบมีขอความอธิบายการพิจารณาและการนําอัตราสวนแตละอัตราท่ีไดมาวิเคราะห
ประกอบการตัดสินใจ  

ผลลัพธหรือรายงานตาง ๆ ท่ีไดจากระบบวิเคราะหทางการเงิน เปนการวิเคราะห
จากขอมูลที่ไดมาจากระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 3 มิติ ดังน้ันขอมูลดังกลาวจึง
เปนขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็วและทันสมัย เพราะเกิดจากการปฏิบัติงานเปนประจําของทุก
คณะ อีกทั้งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานทั้งมหาวิทยาลัย
ไดอยางทันทวงที เพราะเปนระบบวิเคราะหที่ใชงานผานเวปไซต  

การรายงานวิเคราะหงบการเงินในปจจุบัน ไดนําเสนอการวิเคราะหงบดุล งบ
รายไดคาใชจาย งบกระแสเงินสด และงบประมาณรายจายของทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน 
ประจําไตรมาส และประจําทุกป ทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ณ ปจจุบัน เปรียบเทียบกับชวงเวลาที่ผานมา  เพ่ือทราบแนวโนมและนําไป
วางแผนควบคุมและเรงรัดการใชจายงบประมาณ ตอไปได อยางมีประสิทธภิาพ 
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