


 
 
 
 
 

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงาน 
ดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ 

(Development of Smart Financial System: Case studies) 
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คํานํา 
การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ: กรณีศึกษา (KKU Smart Financial 

Systems Development : Case Studies) จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมผลจากการพัฒนาระบบงานดานการคลัง
และพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แตแนวคิดนี้ไดริเริ่มมากอนเปน
เวลาหลายป ในป พ.ศ. 2554 ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรท่ีเนนการพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนสูความเปนเลิศ มีตัวชี้วัดท่ีมุงลดข้ันตอน ลดตนทุน การใชระบบสารสนเทศการคลังและ
พัสดุ  

การศึกษาการพัฒนาระบบงานเปนแนวทางใหมในดานการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกน
งานริเริ่มใหม มีความยากในการท่ีจะทําใหบุคลากรสายสนับสนุนทําความเขาใจและการเรียนรูเพ่ือใหเกิดการ
เก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ โดยเฉพาะเปนงานท่ีไมเคยทํามากอนและอาจจะไมเห็นผลงานเลยก็เปนได 
ความพากเพียรของบุคลากรแตละทานท่ีฝนรวมกันในการพัฒนาระบบงานจึงเปนปจจัยแรกของความสําเร็จ
ของแตละกรณีศึกษาท่ีจัดทําข้ึน ความสนใจใฝรูและมุงม่ันอดทนทําในสิ่งท่ีไมเคยทําและไมคิดวาจะทําได ความ
พากเพียรแกไขในสิ่งท่ีผิดครั้งแลวครั้งเลา ประกอบกับยุทธศาสตรและความชัดเจนของนโยบายของผูบริหาร 
เหลานี้เปนปจจัยท่ีทําใหชวยกันผลักดันจนไดผลงานชุดนี้เปนครั้งแรกโดยหวังจะเปนแนวทางในการทํางานเชิง
พัฒนาดานคลังและพัสดุตอไปในอนาคต  

คณะผูจัดทํามุงหวังวาเอกสารชุดนี้จะเปนแหลงอางอิงของขอมูลท่ีไดจัดทําข้ึน และเชื่อวาจะเปน 
แรงขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ในอันท่ีจะทําใหเกิดผลสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในดาน
กระบวนการปฏิบัติงานระบบการปฏิบัติงานตลอดจนการลดตนทุนการปฏิบัติงานและสะทอนใหเห็นถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในดานการคลังและพัสดุตอไป 

 
 

กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พฤษภาคม 2558   
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สารบัญ 

 
 

 หนา 
สวนนํา  

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
โครงการสัมมนาเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน 
การบัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ค 

กําหนดการโครงการสัมมนาเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน  
บัญชีและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทความ กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลัง และพัสดุ สูความเปนเลิศ   
การพัฒนาระบบรวมศูนยการสั่งซ้ือและกระจายสงแบบออนไลน มหาวิทยาลัยขอนแกน: 
กรณีศึกษา กระดาษถายเอกสาร  
 

1 

การพัฒนาสภาพคลองของระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรองจาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

11 

การจัดการระบบการคลังโครงการเฉพาะกิจ: กรณีศึกษา โครงการจัดการแขงขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) 
 

21 

การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน ผานระบบ KKUFMIS 
 

32 

การบริหารการเงินตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด: กรณีศึกษา ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 (Financial management criteria for board University: A case study of 2014) 

40 
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คําสั่งใหบุคลากรเขารวมสัมมนาเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน 
การบัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โครงการสัมมนาเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 สอดคลองกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตร :  พัฒนาองคกรใหเขมแข็ง 

กลยุทธ  : สงเสริมการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการทํางานและการถายทอดประสบการณระหวางผูปฏิบัติงาน 

หลักการและเหตุผล : 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานดวนการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม ท้ังดาน
การใชงานระบบสารสนเทศ (KKUFMIS) การพัฒนาองคความรูดานระเบียบของบุคลากร การสื่อสารขอมูล
ดานการเงิน การคลังและพัสดุท่ีดีระหวางหนวยงานสวนกลางและคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองคลัง เปนหนวยงานสวนกลางท่ีมีภารกิจในการกํากับดูแลดานการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานดานการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุเปนตัวกลางในการสื่อสารขอมูลไปสูระดับคณะ/หนวยงาน
เพ่ือเปนการสรางองคความรู  และมีแนวทางการปฏิบั ติงานท่ีชัดเจน เปนไปในทิศทางเดียวกันท้ัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมท้ังเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางหนวยงานผานระบบเครือขายดานการเงิน 
การคลังและพัสดุ สอดรับกับการบริหารราชการแนวใหมท่ีมุงเนนการบริการท่ีดี การทํางานเปนทีมและยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบสารสนเทศทางดานคลัง

และพัสดุ ใหมีแนวทางการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังท่ีชัดเจน สามารถนําไป 
ปฏิบัติงานรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของกองคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
พัฒนาระบบ KKUFMIS 

4. เพ่ือพัฒนาทักษะดานการสื่อสารขอมูล การทํางานเปนทีม การติดตอประสานงานและการบริการท่ี
ทําใหเกิดการมีสวนรวม เสริมสรางสัมพันธภาพความรวมมือระหวางกันผานเครือขายดานการเงิน 
การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

เปาหมาย  : 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยทุกคณะ/หนวยงาน 
จํานวน 120 คน 



 
 

ง 
 

สถานท่ีดําเนินการ  : 
มหาวิทยาลัยขอนแกน/นอกสถานท่ี 

ระยะเวลาดําเนินการโครงการ : 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

วิธีการดําเนินการ (งานเบิกจายเงินเดือนฯ เปนผูจัดการทุกกิจกรรม) 
ข้ันเตรียมการ (INPUT) 
กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ หลักฐานผลงาน 
เสนอโครงการ ตุลาคม 2557 โครงการไดรบัอนุมัต ิ
แตงตั้งคณะทํางาน ตุลาคม 2557 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
ประชุมจัดทําแผนการดําเนินงาน
ของโครงการฯ ตุลาคม2557 มีแผนการฝกอบรม 

ข้ันดําเนินงาน (PROCESS) 
กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ หลักฐานผลงาน 
กําหนดหัวขอการอบรม/แบงกลุมเพ่ือวิเคราะห
ประเด็นปญหา/หาแนวปฏิบัต ิ ตุลาคม2557 เอกสารหลักสตูร 
จัดเตรียมขอมลูประกอบการอบรม พฤศจิกายน 2557 เอกสารประกอบอบรม 
ดําเนินโครงการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว ธันวาคม 2557 รายงานการฝกอบรม 
กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหลัง
การอบรม เมษายน 2558 รายงานผล 

ข้ันผลผลิตและผลลัพธ (OUTPUT&OUTCOME) 
กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ หลักฐานผลงาน 
ผล/แนวทางการปฏิบตัิงาน/มีหลกัสูตรฝกอบรมบุคลากรท่ี
บรรจุใหมดานการคลัง สิงหาคม  2557 คูมือการปฏิบตัิงาน 
ประเมินความรู/ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมโครงการ สิงหาคม 2557 เอกสารสรุปโครงการ 

 

งบประมาณ :   (คาใชจายโครงการถัวเฉลี่ยจายไดท้ังโครงการ) 
รายละเอียดประมาณการคาใชจายในโครงการ 

1. คาใชจายเดินทางไปราชการ   เปนเงิน      200,000. บาท 
2. คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องด่ืม เปนเงิน 250,000. บาท 
3. คาหองประชุม เปนเงิน 6,000. บาท 
4. คาวัสดุ  เปนเงิน 24,000. บาท 

  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  480,000.  บาท 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ:   
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน

กอใหเกิดองคความรูทางดานระบบสารสนเทศและระเบียบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   
งานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 

 



 
 

จ 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :   
1. การปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุมีแนวทางท่ีชัดเจน ผูปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาองค

ความรูทางดานระบบสารสนเทศและระเบียบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
2. บุคลากรดานการเงิน การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัฒนธรรมองคกรทางดานการติดตอ

ประสานงาน การสื่อสารขอมูลท่ีดี เกิดสัมพันธภาพท่ีดีผานระบบเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 





 
 

ง 
 

สถานท่ีดําเนินการ  : 
มหาวิทยาลัยขอนแกน/นอกสถานท่ี 

ระยะเวลาดําเนินการโครงการ : 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

วิธีการดําเนินการ (งานเบิกจายเงินเดือนฯ เปนผูจัดการทุกกิจกรรม) 
ข้ันเตรียมการ (INPUT) 
กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ หลักฐานผลงาน 
เสนอโครงการ ตุลาคม 2557 โครงการไดรบัอนุมัต ิ
แตงตั้งคณะทํางาน ตุลาคม 2557 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
ประชุมจัดทําแผนการดําเนินงาน
ของโครงการฯ ตุลาคม2557 มีแผนการฝกอบรม 

ข้ันดําเนินงาน (PROCESS) 
กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ หลักฐานผลงาน 
กําหนดหัวขอการอบรม/แบงกลุมเพ่ือวิเคราะห
ประเด็นปญหา/หาแนวปฏิบัต ิ ตุลาคม2557 เอกสารหลักสตูร 
จัดเตรียมขอมลูประกอบการอบรม พฤศจิกายน 2557 เอกสารประกอบอบรม 
ดําเนินโครงการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว ธันวาคม 2557 รายงานการฝกอบรม 
กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหลัง
การอบรม เมษายน 2558 รายงานผล 

ข้ันผลผลิตและผลลัพธ (OUTPUT&OUTCOME) 
กิจกรรม ระยะเวลาแลวเสร็จ หลักฐานผลงาน 
ผล/แนวทางการปฏิบตัิงาน/มีหลกัสูตรฝกอบรมบุคลากรท่ี
บรรจุใหมดานการคลัง สิงหาคม  2557 คูมือการปฏิบตัิงาน 
ประเมินความรู/ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมโครงการ สิงหาคม 2557 เอกสารสรุปโครงการ 

 

งบประมาณ :   (คาใชจายโครงการถัวเฉลี่ยจายไดท้ังโครงการ) 
รายละเอียดประมาณการคาใชจายในโครงการ 

1. คาใชจายเดินทางไปราชการ   เปนเงิน      200,000. บาท 
2. คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องด่ืม เปนเงิน 250,000. บาท 
3. คาหองประชุม เปนเงิน 6,000. บาท 
4. คาวัสดุ  เปนเงิน 24,000. บาท 

  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  480,000.  บาท 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ:   
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน

กอใหเกิดองคความรูทางดานระบบสารสนเทศและระเบียบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   
งานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 

 



 
 

ฉ 
 

กําหนดการ 
โครงการสัมมนาเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ในวันท่ี  26 และ 29  31 มีนาคม  พ.ศ. 2558 

ณ  หองประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี  และ 

หองประชุมราชินีแหงการรบ อาคารรับรองกองทัพบก 1 สวนสนประดิพัทธจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
......................................... 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 
08.30 – 09.00น.       ลงทะเบียน ณ หองประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบด ี
09.00 – 09.30 น.     ผูอํานวยการกองคลัง กลาวรายงานการประชุมสัมมนาเครือขายฯ 

รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสินกลาวเปดการประชุมฯ 
09.30 – 10.00 น.     กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ทบทวนและกําหนดแนวปฏิบัติดานการคลัง ดังนี้ 

งานบริหารทั่วไป หัวขอ “การรับสงเอกสารในระบบบริหารจัดการเอกสาร KKUDMS” 
10.00 – 10.15 น.     (พัก) รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
10.15 – 12.00 น.      กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ทบทวนและกําหนดแนวปฏิบัติดานการคลัง ดังนี้  

 งานบริหารงบประมาณ หัวขอ “ทบทวนแนวปฏิบัติดานการเบิกจายเงินในเร่ืองที่มีความ 
ผิดพลาดบอยและขอปฏิบัติที่พึงระวัง” 

 คาใชจายหมวดคาใชสอย ที่มิใหเบิกจาย 
 คาใชจายจัดงาน/โครงการ 
 คาใชจายเดินทางไปราชการ และการฝกอบรม 
 หนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ือง การเดินทางไปศึกษาดู

งาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ตางประเทศ 
 การใชบริการโดยผานเว็บไซตอโกดา 

 งานบัญชี หัวขอ  
 แนวทางในการควบคุมดานการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงของ สกอ. 
 ทบทวนแนวปฏิบัติในการนําสงเงิน 

 งานบริหารการเงิน หัวขอ “การรับเงิน และระบบเงินยืมทดรองจาย กรณี หักลางเงินยืม
ดวยใบสําคัญโดยไมออกใบเสร็จรับเงิน” 

 งานเบิกจายเบิกเงินเดือนและคาจางเก่ียวกับขอปฏิบัติงานการเบิกจาย ดังนี้ 
 การเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางบริหาร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได 
 การเบิกจายเงินเดือนและคาจางชั่วคราวเงินรายได 
 การพิมพรายงานเงินเดือนผานเว็บไซตกองคลัง 
 การปรับเปลี่ยนการเบิกจายโครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา

กรมบัญชีกลาง 
 งานพัสดุ หัวขอ “การนับระยะเวลาคํ้าประกันสัญญา และวิธีปฏิบัติในการคืน 
  หลักประกันสัญญา” 

12.00 – 13.00 น.    (พัก) รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.45 น.    ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในบรรยายหัวขอ “สรุปประเด็นปญหาที่ตรวจสอบ

พบเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการคลังและพัสดุ พรอมแนวทางแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2557  และความรับผิดทางละเมิด 

14.45 – 15.00 น.    (พัก) รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
15.00 – 16.00 น. นายสฤษดิ์  เรืองธรรม  นําเสนอ “การพัฒนาและปรับปรุงระบบ KKUFMIS เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติงานดานการคลัง” 
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วันอาทิตยที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 
06.00 น. ออกเดินทางหนาอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยขอนแกน  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
16.30 น.  เดินทางถึงที่พัก สวนสน ประดิพัทธ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
19.00 น.                 รับประทานอาหารเย็น  

วันจันทรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 
07.00  08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. 
 
08.45  09.00 น. 
 

เสวนาเร่ือง ระบบมหาวิทยาลัยในกํากับของภาครัฐ โดยรองอธิการบดีฝายคลังและ
ทรัพยสิน 
เสวนาเร่ือง การเตรียมงานคลังและพัสดุเขาสูระบบมหาวิทยาลัยในกํากับของภาครัฐ โดย 
นางสาวปาริชาต  บุตรวงค ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง 

09.00 – 10.00 น. นําเสนอผลงานโดยมีผูวิพากยประกอบดวย รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และ 
นางสาววิลาวัณย พิธรัตน  ผูอํานวยการกองคลัง โดยลําดับ ดังนี้ 

 เร่ือง “การจัดการระบบการคลังโครงการเฉพาะกิจ : กรณีศึกษาโครงการ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดง
เกมส)” โดย นางสาวสุภาภรณ ศรีอ่ัง ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 เรื่อง “การพัฒนาสภาพคลองของระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรองจาย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดย นางสาวสุทัตตา กันทะวาด  ตําแหนง นักวิชาการเงิน
และบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 เรื่อง “การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน 
ผานระบบ KKUFMIS” โดย นางสาวพิชญา ทองรักษ ตําแหนง นักวิชาการเงินและ
บัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

10.00 – 10.15 น.     (พัก) รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
10.15  12.00 น. นําเสนอผลงานโดยมีผูวิพากยประกอบดวยรศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และ นางสาว
วิลาวัณย พิธรัตน  ผูอํานวยการกองคลัง โดยลําดับ ดังนี้ 

 เร่ือง “การพัฒนาระบบรวมศูนยการสั่งซ้ือและกระจายสงแบบออนไลน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีศึกษา กระดาษถายเอกสาร”   
โดย นางสาวภัทรนิษฐ  สุรโกมลเศรษฐ ตําแหนงนักวชิาการพสัดุ กองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 เร่ือง “การบริหารการเงินตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด:กรณีศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557” โดย นางสาวศิริลักษณ หาญสุริย ตําแหนงนักบัญชี 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

12.00 – 13.00 น. (พัก) รับประทานอาหารกลางวัน   
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13.00 – 14.00 น. สรุปผลการประชุมสัมมนา  
14.45 – 15.00 น. (พัก) รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
15.00 – 16.30 น. สรุปผลการประชุมสัมมนา และนําเสนอภาพรวม (ตอ)                
19.00 น.                 รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรม “สัมพันธสังสรรค”     

 
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

07.00  08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 น. 
21.00 น. 

เดินทางออกจากอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 
หมายเหตุ 1. สําหรับคณะ/หนวยงาน ขอความรวมมือใหสงบุคลากรผูที่ปฏิบัติงานดานการคลังและพัสดุ

โดยตรง เพื่อเขารวมประชุมสัมมนาโครงการดังกลาว 
 2. การแตงกาย 
  2.1 วันจันทรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  (เสื้อสีมวง) 
  2.2 เย็นวันจันทรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 แตงกายฮาวาย 
 3. กําหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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13.00 – 14.00 น. สรุปผลการประชุมสัมมนา  
14.45 – 15.00 น. (พัก) รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
15.00 – 16.30 น. สรุปผลการประชุมสัมมนา และนําเสนอภาพรวม (ตอ)                
19.00 น.                 รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรม “สัมพันธสังสรรค”     

 
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

07.00  08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 น. 
21.00 น. 

เดินทางออกจากอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 
หมายเหตุ 1. สําหรับคณะ/หนวยงาน ขอความรวมมือใหสงบุคลากรผูที่ปฏิบัติงานดานการคลังและพัสดุ

โดยตรง เพื่อเขารวมประชุมสัมมนาโครงการดังกลาว 
 2. การแตงกาย 
  2.1 วันจันทรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  (เสื้อสีมวง) 
  2.2 เย็นวันจันทรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 แตงกายฮาวาย 
 3. กําหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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การพัฒนาระบบรวมศูนยการสั่งซื้อและกระจายสงแบบออนไลน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน: กรณีศึกษา กระดาษถายเอกสาร 

Development of online eordering and distributing of paper pool  
of Khon Kaen University  

 
ภัทรนิษฐ สุรโกมลเศรษฐ (Phattaranitch Surakomolsedth)1 

 มยุรี โรชาท (Mayuree Rochat)2 

วีระชาติ สรุยิะเสน (Weerachad Suriyasan)3 

 สุนิภา ไสวเงิน (Sunipa Sawaingern)4 

สมหมาย ปรีเปรม (Dr.Sommai Priprem)5 

 
บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบรวมศูนยการสั่งซ้ือและกระจายสงแบบออนไลนมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยใช
กรณีศึกษาจากการจัดซ้ือกระดาษถายเอกสาร เรียกยอวา “โครงการรวมซ้ือกระจายสง” มีวัตถุประสงคใน
การศึกษาผลของโครงการรวมซ้ือกระจายสงในการลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การลดภาระการจัดเก็บสินคา 
และการลดตนทุนในการจัดหา กอนทําการศึกษาไดเก็บขอมูลการจัดซ้ือกระดาษถายเอกสารของทุกคณะหรือ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนยอนหลัง 3 ปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553  2555 
ระยะเวลาดําเนินการของโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ขอมูลท่ีเก็บประกอบดวยราคา ความถ่ี
ในการจัดซ้ือ และจํานวนท่ีจัดซ้ือแยกรายปงบประมาณ ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลัง
ดําเนินโครงการฯ  มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทํางานและผูรับผิดชอบบางสวน ผลการศึกษาพบวา 
โครงการฯ สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนปกติของการจัดซ้ือกระดาษถายเอกสารโดย 
วิธีตกลงราคา ไดประมาณ 30 วันทําการ ลดภาระการจัดเก็บสินคาได 552.16 ตารางเมตร (คํานวณตาม
ปริมาณการจัดซ้ือกอนเขารวมโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการฯ ประหยัดงบประมาณในการ
จัดซ้ือกระดาษของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรอยละ 5.16 หรือคิดเปนเงินจํานวน 443,352.90 บาท โดย
เทียบกับราคาตลาด ประการสําคัญ หนวยงานท่ีเขารวมโครงการสามารถสั่งกระดาษถายเอกสารตามจํานวนท่ี
ตองการโดยไมมีเง่ือนไขทําใหประมาณการจํานวนความตองการใชงานไดเหมาะสม ไมตองซ้ือคราวละมาก ๆ 
ใหมีภาระการจัดเก็บรักษาในคลังพัสดุ นอกจากนี้ยังมีอํานาจตอรองจากการรวมซ้ือปริมาณมาก หนวยงาน
ยอยสามารถจัดการออนไลนไดโดยไมตองมีภาระดานเอกสารหรือการติดตามเรื่องทําใหเกิดความพึงพอใจ
สําหรับผูรับบริการ จัดเปนกรณีศึกษาท่ีสรางแนวทางในการพัฒนาระบบรวมศูนยการสั่งซ้ือและกระจายสง
แบบออนไลนสําหรับพัสดุอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคต 

 

คําสําคัญ : การจัดซ้ือรวมศูนย การลดระยะเวลาปฏิบัติงาน คลังสินคา 
Keywords: Central procurement, Central purchasing, Time reduction, Ware house 
 

 
1 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3 นักบัญชี ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5 รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารยประจําภาควิชา 
 วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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บทนํา 
สภาพปจจุบันของการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณหนึ่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เจาหนาท่ีพัสดุของคณะ/หนวยงานตองดําเนินการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเปนจํานวนมาก และในการจัดซ้ือครั้ง
หนึ่ง ๆ ใชระยะเวลาต้ังแตกระบวนการขออนุมัติจัดซ้ือ การติดตอประสานงานกับผูขาย จนกระท่ังสิ้นสุด
กระบวนการเบิกจายเงินใหกับผูขายแตละรายการ ใชระยะเวลานาน และใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
คอนขางสูง ท้ังดานบุคลากร เวลา และวัสดุอุปกรณในการจัดซ้ือตอครั้ง เชน กระดาษ หมึกพิมพ เปนตน ใน
การจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน และคณะ/หนวยงานบางแหงจะมีการสั่งซ้ือพัสดุไวในคลังพัสดุจํานวนมาก (Stock) 
ทําใหคณะ/หนวยงานสิ้นเปลืองคาใชจายในการดูแลรักษาและจัดเก็บพัสดุ และหากมีการเก็บพัสดุไวเปนระยะ
เวลานาน สงผลตอคุณภาพของพัสดุในคลังพัสดุได อีกท้ัง ราคาท่ีคณะ/หนวยงานสามารถจัดซ้ือไดมีความ
แตกตางกัน บางแหงสามารถซ้ือไดในราคาแพง บางแหงสามารถซ้ือไดในราคาถูก ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณการ
สั่งซ้ือ 

การสั่งพัสดุโดยระบบออนไลนจากระบบ KKU eOrdering เปนการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานดานการ
จัดซ้ือดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการขอมูลในการสั่งออนไลน ต้ังแต
กระบวนการกําหนดงบประมาณของแตละหนวยงาน การกําหนดบทบาทและสิทธิของผูปฏิบัติงานในระบบ 
อาทิ ผูสั่ง ผูอนุมัติการสั่ง ผูตรวจรับ ผูดูรายงาน และผูอนุมัติการเบิกจาย โดยระบบ KKU eOrdering นี้  
ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับรูปแบบการใชงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงไดถูกออกแบบมาใหสอดคลองกับ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานจริง และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยการสํารวจความตองการใชของคณะ/หนวยงานและดําเนินการจัดซ้ือครั้งเดียวในชวงตน
ปงบประมาณ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฝายการคลังและทรัพยสิน ไดมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการดานการคลังและพัสดุ โดยการจัดทําโครงการรวมซ้ือกระจายสง (กระดาษถายเอกสาร) ดวยระบบ 
สั่งออนไลน (KKU eOrdering) เนื่องจากกระดาษถายเอกสารเปนวัสดุสํานักงานท่ีมีความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน มีการจัดซ้ือบอยครั้ง และจัดเปนวัสดุสํานักงานท่ีสามารถจัดซ้ือรวมกันได 
แตก็จะตองคํานึงถึงการจัดเก็บและการจายสินคาออกจากระบบดังกลาว การสั่งซ้ือกระดาษออนไลนจากผูผลิต
และจําหนายโดยตรงอาจมีปญหาเรื่องการซ้ือยอยซ่ึงผูผลิตอาจไมสนใจจะจัดสงสินคาเนื่องจากไมคุมทุน 
อยางไรก็ตาม ดวยปริมาณการใชกระดาษของหนวยงานตาง ๆ ท้ังมหาวิทยาลัยขอนแกนตอปเทากับ 104,738 
รีม (ขอมูลการซ้ือกระดาษปงบประมาณ 2555 จากระบบ KKUFMIS) ถือวาเปนปริมาณมากและสามารถสงผล
ตออํานาจการตอรองสูง ประการตอมาผูผลิตและจําหนายกระดาษมีฐานการผลิตอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับท่ีต้ัง
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวกเขาถึงหนวยงานยอย ๆ ไดภายในเวลาไมเกิน 30 
นาที ทําใหการจัดสงกระทําไดสะดวกทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในวิสัยท่ีจะรวมศูนยการจัดซ้ือและ
กระจายสงสินคาของผูผลิตและจําหนายได หนวยงานยอย ๆ ทุกระดับคุนชินกับการจัดซ้ือเองไดมานาน ทําให
การท่ีจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรดังกลาว ฝายบริหารของมหาวิทยาลัยตองกําหนดเปนนโยบายและสราง
ความเขาใจกับคณะ/หนวยงานใหเล็งเห็นถึงประโยชนของการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานในระบบ KKU  
eOrdering  มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยฝายการคลังและทรัพยสินซ่ึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ จึงไดริเริ่มแนวคิดใหกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดทํา
โครงการรวมซ้ือกระจายสงกระดาษถายเอกสารข้ึนเปนครั้งแรกโดยใชระบบสั่งออนไลนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(KKU eOrdering) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีการศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินการในดาน 
ตาง ๆ เชน การจัดซ้ือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

บทนํา 
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รายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาระบบท่ีจะใชกําหนดใหผูท่ีชนะการเสนอราคาเปนผูพัฒนา โดยผู
ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) และไดเริ่มมีการใชงานระบบ
ในชวงเดือนมิถุนายน 2556 โดยกอนการเริ่มใชระบบ มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมในการใชงานระบบ 
โดยการเชิญผูเก่ียวของในระบบของคณะ/หนวยงานท่ีเขารวมโครงการอบรมการใชงานระบบ ซ่ึงจํานวน
กระดาษท่ีใชในการจัดซ้ือ คือ จํานวนกระดาษท่ีคณะ/หนวยงานมีความตองการใชในชวงปงบประมาณหนึ่ง 
ตามท่ีกองคลังไดทําการสํารวจความตองการใชไปยังหนวยงานท่ีเขารวมโครงการกอนสิ้นปงบประมาณของ 
ทุกป  

การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการครั้งนี้ เพ่ือประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของระบบ 
สั่งออนไลนมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีพัฒนาข้ึนจึงไดจัดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
ดังกลาวในระยะพัฒนาซ่ึงยังมีแตการสั่งซ้ือกระดาษเพียงอยางเดียว ผลท่ีเกิดข้ึนท่ีเนนในการศึกษาเก่ียวของกับ
การลดข้ันตอนและเวลาปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจาง การลดภาระการจัดเก็บสินคาดวยแนวคิดการจัดการแบบ 
Zero stock รวมถึงการลดตนทุนในการจัดซ้ือกระดาษ คาดวาจะมีประโยชนตอการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติและ
เปนแนวทางการทํางานตอไปโดยเฉพาะเปนแนวทางการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KKU eMarketplace) สําหรับการจัดซ้ือจัดจางรายการอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตอไป 
 
วิธีการศึกษา 

ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลการจัดซ้ือกระดาษถายเอกสารประเภทตาง ๆ ของคณะ/หนวยงาน
จากระบบ KKUFMIS แบงเปน 2 ชวง คือ ชวงกอนเขารวมโครงการระยะเวลาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และชวงหลังเขารวมโครงการต้ังแตชวงเดือนมิถุนายน ของปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

1.  ขอมูลและเกณฑหรือวิธีท่ีใชในการเก็บขอมูล ดังนี้ 
1) ระยะเวลาปฏิบัติงานรวมระยะเวลารอคอย เปนระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานจริงรวมกับ

ระยะเวลารอคอยในแตละกระบวนการ กําหนดระยะเวลาในแตละข้ันตอนจากท่ีประชุมคณะทํางานพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนงานกองคลัง (BPR) จัดทําข้ึน 

2) ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง เปนระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานจริงในแตละกระบวนการ 
กําหนดระยะเวลาในแตละข้ันตอนจากท่ีประชุมคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงกระบวนงานกองคลัง (BPR) 
จัดทําข้ึน 

3) ความถ่ีในการดําเนินการ เก็บขอมูลจากระบบความถ่ีในการจัดซ้ือกระดาษถายเอกสาร
ประเภทตาง ๆ ท่ีคณะ/หนวยงานดําเนินการในปงบประมาณหนึ่ง ๆ จากระบบ KKUFMIS  

2. การวิเคราะหขอมูลกระทําโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2007 >> Pivot Table แบงเปน
ดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกอนเขารวม
โครงการ และหลังเขารวมโครงการระบบงานใหม KKU eOrdering 

2) ภาระการจัดเก็บสินคา โดยศึกษาเปรียบเทียบขอมูลปริมาณการจัดซ้ือกระดาษถายเอกสาร
กอนเขารวมโครงการ กับปริมาณการสั่งกระดาษถายเอกสารจากระบบงานใหม KKU eOrdering 

3) ตนทุนการจัดซ้ือโดยศึกษาเปรียบเทียบราคาท่ีสามารถจัดซ้ือไดท้ังกอนและหลังเขารวม
โครงการ 
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ผลการศึกษา 
ดานการลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 จากการดําเนินงานโครงการรวมซ้ือ  กระจายสงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 พบวา  
การปฏิบัติงานในระบบ KKU eOrdering สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางตาม
ข้ันตอนปกติได กลาวคือ การดําเนินการโครงการ เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหมท้ังหมด 
(Reengineering Process) โดยกอนเขารวมโครงการทุกคณะ/หนวยงานตองดําเนินการจัดซ้ือตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ต้ังแตกระบวนการจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง การขออนุมัติจัดซ้ือ  
การสืบราคาการจัดทําสัญญา/ขอตกลง การตรวจรับ ตลอดจนการเบิกจายเงินคาพัสดุใหแกผูขาย  
แต KKU eOrdering แบงการดําเนินการ 3 ระยะ คือ 1) การจัดหาดําเนินการโดยกองคลัง จัดหาในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 2) คณะ/หนวยงานท่ีเขารวมโครงการสั่งกระดาษในระบบ KKU eOrdering ตามบทบาท
และสิทธิท่ีไดรับ อาทิ สิทธิการสั่ง การอนุมัติการสั่ง การตรวจรับ การดูรายงาน และการอนุมัติการเบิกพัสดุใน
ระบบ เปนตน 3) การเบิกจายคาพัสดุใหแกผูขายดําเนินการโดยกองคลัง ดังภาพแสดงความเปลี่ยนแปลงใน
การดําเนินการของกอนเขารวมโครงการและหลังเขารวมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชระบบออนไลน นอกเหนือจากเปลี่ยนแปลงข้ันตอนผูรับผิดชอบในการ
จัดซ้ือและเบิกจายแลวยังสามารถชวยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได เพ่ือใหเปรียบเทียบข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานได จึงนําขอมูลระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในการจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคา (กอนเขารวม
โครงการ) เปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานของระบบ KKU eOrdering ตามโครงการฯ ไดผลการศึกษา 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

กอนเขารวมโครงการ  ระบบ eOrdering 

1. กองคลังจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุฯ (ดําเนินการปละ 1 ครั้ง) 

 

2. คณะ/หนวยงานท่ีเขารวมโครงการสั่งของใน
ระบบออนไลน (ดําเนินการทุกเดือน) 

 

3. กองคลังเบิกและโอนเงินใหกับบริษัท/หาง/ราน 
(ดําเนินการทุกเดือน) 

- ทุกคณะ/หนวยงานจัดซื้อตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุฯ 

- ทุกคณะ/หนวยงานเบิกเงินใหกับ
บริษัท/หาง/ราน 

- กองคลังโอนเงินใหกับบริษัท/หาง/
ราน 

 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงความเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการของกอนเขารวมโครงการและระบบ KKU eOrdering 
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ตารางท่ี 1 แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซ้ือ โดยวิธีตกลงราคา (กอนเขารวมโครงการ) 

 ขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง (นาที/เร่ือง) 
1 รับเรื่องแจงจัดหา 01:00 
2 ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะใชจาย/คุมยอดงบประมาณ 04:00 
3 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสด ุโดยวิธีตกลงราคา/แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในระบบ KKUFMIS 
06:00 

4 เสนอขออนุมัต ิ 01:00 
5 สืบราคาจากผูมีอาชีพขาย/เปรียบเทียบราคา  02:00 
6 บันทึกขอมูลผูขายในระบบ KKUFMIS 01:00 
7 ตกลงการซื้อขาย/จัดทําขอตกลง (ถามี) 10:00 
8 ผูขายสงมอบพัสด ุ 30:00 
9 ตรวจรับ 04:00 
10 จัดชุดเอกสารเบิกจายสงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการโอนเงินคา

พัสด ุ
05:00 

11 เบิกจายเงินคาพัสดุใหแกผูขาย 28:00 
  รวมระยะเวลาปฏบัิติงาน (นาที/เรือ่ง) 92:00 
 ความถ่ีในการดําเนินการ (เรื่อง/ป) 644 
 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานท้ังป (นาที/ป) 59,248:00 

** หมายเหตุ ลําดับท่ี 110 หนวยงานดําเนินการเอง และลําดับท่ี 11 กองคลัง ดําเนินการ 

ตารางท่ี 2 แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ ระบบ KKU eOrdering 
 ขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง (นาที/เร่ือง) 

1 สํารวจความตองการใชพัสด ุ 
(กําหนดระยะเวลาตอบแบบสํารวจ 20 วัน x 24 ชม.) 0:45:00 

2 รวบรวม/สรุปความตองการใชพัสดุ 60:00 
3 กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสด ุ 120:00 
4 ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ/แตงตั้งคณะกรรมการ 10:00 
5 เชิญชวนผูมีอาชีพเสนอราคาและระบบ 05:00 
6 รับซองเสนอราคาและระบบ 30:00 
7 คณะกรรมการพิจาณาผล 45:00 
8 เสนอรายงานผลตอผูมีอํานาจลงนามอนุมัต ิ 10:00 
9 นัดทําสัญญา/ทําสัญญา/วางหลักประกันสญัญา (7 วัน x 24 ชม.) 30:00 
10 แจงราคาท่ีสามารถจดัซื้อได/แจงโอนงบประมาณของแตละหนวยงาน 40:00 

11 แจงใหหนวยงานแจงรายช่ือผูมีบทบาทและสิทธิในการดําเนินการใน
ระบบสั่งออนไลน (กําหนดระยะเวลาแจงรายช่ือ 15 วัน x 24 ชม.) 40:00 

12 รวบรวมรายช่ือผูมีบทบาทและสิทธิในการดําเนินการในระบบสั่ง
ออนไลนแจงผูขายเพ่ือลงขอมูลในระบบฯ 120:00 

 รวมระยะเวลาปฏบัิติงาน (นาที/เรือ่ง) 555:00 

 ความถ่ีในการดําเนินการ (ครั้ง/ป) 1 

 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานท้ังป (นาที/ป) 555:00 
** หมายเหตุ ลําดับท่ี 112 กองคลัง ดําเนินการ 
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จากตารางท่ี 1 พบวา กอนเขารวมโครงการ คณะ/หนวยงานใชเวลาในการจัดซ้ือตอปคํานวณตาม
ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ใชเวลาดําเนินการ 92 นาทีตอเรื่อง โดยมีความถ่ีเฉลี่ยในการดําเนินการจัดซ้ือ 644 
ครั้ง/ป (เฉลี่ยยอนหลัง 3 ปงบประมาณ คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 จากระบบ KKUFMIS) ดังนั้น
คณะ/หนวยงานใชเวลาปฏิบัติงานจริงตอปเปนระยะเวลา 59,248 นาทีตอป (ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x 
ความถ่ีในการดําเนินการตอป)  

จากตารางท่ี 2 พบวา ระบบ KKU eOrdering ใชเวลาในการจัดซ้ือตอปคํานวณตามระยะเวลา
ปฏิบัติงานจริง ใชเวลาดําเนินการ 555 นาทีตอเรื่อง โดยมีความถ่ีในการดําเนินการ 1 ครั้งตอป ดังนั้น ใชเวลา
ปฏิบัติงานจริงตอปเปนระยะเวลา 555 นาทีตอป (ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x ความถ่ีในการดําเนินการตอป) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการสั่งกระดาษออนไลน (ระบบ KKU eOrdering) 
 

 ขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง (นาที/คร้ัง) 
1 หนวยงานท่ีเขารวมโครงการสั่งของในระบบออนไลน 03:00 
2 การอนุมัติการสั่งของในระบบออนไลน 03:00 
3 ผูขายสงมอบพัสด ุ 30:00 
4 การตรวจรับพัสดุในระบบออนไลน 03:00 
5 การตรวจสอบยอดการใชจายงบประมาณรายเดือนในระบบออนไลน 03:00 
6 การอนุมัติการเบิกจายของหนวยงานท่ีเขารวมโครงการในระบบออนไลน 03:00 
  รวมระยะเวลาปฏบัิติงาน (นาที/ครั้ง) 45:00 

 คาเฉลี่ยความถ่ีในการดาํเนินการ (ครั้ง/เดือน) 26 

 ใชเวลาในการปฏิบตัิงานจริงตอป (นาที/เดือน) 1,170:00 

 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานท้ังป (นาที/ป) 14,040:00 
** หมายเหตุ ลําดับท่ี 16 หนวยงานท่ีเขารวมโครงการเปนผูดําเนินการ 

 

ตารางท่ี 4 ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการเบิกจายเงินคาพัสดุระบบ KKU eOrdering 
 

 ขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง (นาที/เร่ือง) 
1 หนวยงานทําการตรวจสอบยอดการเบิกแตละเดือนจากระบบ/รับรอง

ขอมูลทุกสิ้นเดือน เพ่ือสงเอกสารประกอบการเบิกจายมายังกองคลงั ไม
เกินวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

45:00 

2 ผูขายวางบิลเรียกเก็บคาพัสด ุภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 01:00 

3 ตรวจสอบรายงานการใชจายงบประมาณจากระบบสั่งออนไลน/สงคืนแกไข 
(ถามี) 45:00 

4 จัดชุดเอกสารเบิกจายสงหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการโอนเงิน 05:00 
5 เบิกจายคาพัสดุใหแกผูขาย 28:00 
  รวมระยะเวลาปฏบัิติงาน (นาที/เรือ่ง) 124:00 

 ความถ่ีในการดําเนินการ (ครั้ง/เดอืน) 1 

 ใชเวลาในการปฏิบตัิงานจริงตอป (นาที/เดือน) 124:00 

 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานท้ังป (นาที/ป) 1,488:00 
** หมายเหตุ ลําดับท่ี 1 หนวยงานท่ีเขารวมโครงการเปนผูดําเนินการ ลําดับท่ี 2 ผูขายเปนผูดําเนินการ ลําดับท่ี  
                 35 กองคลัง เปนผูดําเนินการ 
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จากตารางท่ี 3 พบวา ระบบ KKU eOrdering ใชเวลาในการสั่งกระดาษจากระบบออนไลนตอ
เดือนคํานวณตามระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ใชเวลาดําเนินการ 45 นาที โดยมีคาเฉลี่ยความถ่ีในการดําเนินการ
สั่งกระดาษจากระบบออนไลน จํานวน 26 ครั้งตอเดือน (คํานวณจากสถิติการสั่งในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2555  2557 จากระบบออนไลน) ดังนั้น ใชเวลาปฏิบัติงานจริงตอเดือนเปนระยะเวลา 1,170 นาที 
(ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x ความถ่ีเฉลี่ยในการดําเนินการตอเดือน) คิดเปนระยะเวลาท่ีใชปฏิบัติงานตอป คือ 
14,040 นาทีตอป (ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x ความถ่ีเฉลี่ยในการดําเนินการตอป) 

จากตารางท่ี 4 พบวา ระบบ KKU eOrdering ใชเวลาในการเบิกจายเงินคาพัสดุใหแกผูขาย 
ดําเนินการ 1 ครั้ง/เดือน คํานวณตามระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ใชเวลาดําเนินการ 124 นาทีตอเรื่อง ดังนั้น  
ใชเวลาปฏิบัติงานจริงตอเดือนเปนระยะเวลา 124 นาทีตอเดือน (ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x ความถ่ีในการ
ดําเนินการตอเดือน) คิดเปนระยะเวลาท่ีใชปฏิบัติงานตอป 1,488 นาทีตอป (ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง x 
ความถ่ีเฉลี่ยในการดําเนินการตอป) 

ผลของการดําเนินงานตามตารางท่ี 1 – 4 สะทอนใหเห็นวา กอนเขารวมโครงการในตารางท่ี 1 ใช
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการเปนระยะเวลาถึง 59,248 นาทีตอป เม่ือเทียบระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงานในระบบ KKU eOrdering ตามตารางท่ี 2  4 พบวา ใชเวลาปฏิบัติงานท้ังกระบวนการเพียง 
6,083 ชั่วโมงตอป  แสดงใหเห็นวาระบบงานใหม KKU eOrdering สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานตอป
ไดถึง 43,165 นาที โดยประมาณ เนื่องจากระบบ KKU eOrdering ทําการจัดซ้ือเพียงครั้งเดียว (ชวงตน
ปงบประมาณ) โดยในเดือนหนึ่ง ๆ หนวยงานท่ีเขารวมโครงการสามารถสั่งกระดาษออนไลนไดบอยครั้งไม
จํากัดตามความตองการใชงาน และทําการเบิกจายเพียงครั้งเดียวตอเดือน (รวมบิลเบิกท่ีกองคลัง) จึงสามารถ
ชวยลดระยะเวลาและจํานวนครั้งในการปฏิบัติงานได อีกท้ัง ระบบ KKU eOrdering สามารถเปนเครื่องมือใน
การควบคุมภายในการบริหารงานภายในองคกรดวยทางหนึ่ง กลาวคือ มีการจํากัดบทบาทและสิทธิ 
(Authority) ในการดําเนินงานและการเรียกดูรายงานการใชจายของแตละหนวยงานได เพ่ือเปนประโยชนใน
การบริหารจัดการองคกรไดตอไป 

 
ดานการลดภาระการจัดเก็บสินคา 

โครงการระบบออนไลนจัดซ้ือกระดาษยังลดภาระการจัดเก็บสินคา (Zero Stock) โดย “การรวมซ้ือ 
 กระจายสง” ทําใหจํานวนครั้งของการสั่งซ้ือลดลงแตการจัดสงกระจายไปตามหนวยงานท่ีแจงความตองการ
สั่งซ้ือไดตามวันเวลาท่ีระบุ คณะ/หนวยงานสามารถสั่งกระดาษในระบบ KKU eOrdering ไดตลอดเวลา ใน
การสั่งจึงสามารถประมาณการสั่งเปนครั้งคราวไดในจํานวนท่ีใกลเคียงกับความตองการใชจริง ในอนาคต
หนวยงานท่ีตองการใชกระดาษอาจเปลี่ยนทัศนคติและอุปนิสัยในการจัดซ้ือเพ่ือใหมีการจัดสงสินคามาในเวลา
ท่ีตองการใชโดยไมจําเปนตองจัดเก็บสินคาปริมาณมาก ๆ ทําใหลดพ้ืนท่ีท่ีตองจัดเตรียมไวในการกักตุนระดับ
คลังสินคาไปได สามารถนําพ้ืนท่ีท่ีเคยใชจัดเก็บกระดาษไปใชพัฒนาในงานอ่ืน ๆ ของคณะ/หนวยงานได 
ยกตัวอยางการคํานวณหาขนาดพ้ืนท่ีท่ีตองใชจัดเก็บกระดาษ จากขอมูลการจัดซ้ือกระดาษในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จากระบบ KKUFMIS ผลเปนดังตารางท่ี 5  
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ตารางท่ี 5  การประมาณการขนาดหองท่ีใชจัดเก็บกระดาษ (ตร.ม.) คํานวณจากจํานวนรวมของกระดาษท่ี
จัดซ้ือในปงบประมาณ 2555 ขอมูลจากระบบ KKUFMIS 

 
ประเภทของกระดาษถาย

เอกสาร 
จํานวนรวม (รีม)  จํานวนกลอง  ขนาดของสินคาตอกลอง ขนาดหองท่ีใช 

(ตร.ม.) 
A3 70 แกรม  0 23.20  22.5 x 32 x 28 cm  

(กวาง x ยาว x สูง)  
0.31  

A3 80 แกรม  116 
A4 70 แกรม  21,844 20,006  31.5 x 44.5 x 28 cm  

(กวาง x ยาว x สูง)  
533.49  

A4 80 แกรม  78,186 
F14 70 แกรม  1,582 918  24 x 37.5 x 28.5 cm  

(กวาง x ยาว x สูง)  
18.36  

F14 80 แกรม  3,010 
**กําหนดความสูงของการวางกลองไมเกิน 1.5 เมตร 1 กลองบรรจุ 5 รีม (กลอง)  552.16  

 
จากตารางท่ี 5 พบวา มีจํานวนรวมของกระดาษท่ีจัดซ้ือทุกประเภทในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

จํานวน 104,738 รีม คํานวณตามขนาดของกลองบรรจุแตละประเภท ทําใหประมาณการขนาดหองท่ีตองใช
ในการจัดเก็บเปนคลังกระดาษท้ังหมด คิดเปน 552.16 ตารางเมตร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีกวางใหญมากพอสมควร
สําหรับการจัดเก็บกระดาษถายเอกสาร  

1. ดานการลดตนทุนในการจัดหา 
การจัดซ้ือในโครงการฯ เปนการจัดซ้ือในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยทําการสํารวจความตองการ

ใชกระดาษในแตละชวงปงบประมาณและนําจํานวนความตองการดังกลาวมาใชในการจัดซ้ือตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จากการรวบรวมความตองการใช
กระดาษถายเอกสาร ดังนั้น จํานวนรวมซ้ือในปริมาณมาก สงผลใหมีอํานาจในการตอรองสูง จึงทําใหสามารถ 
ซ้ือกระดาษถายเอกสารในโครงการไดในราคาท่ีถูกกวาการซ้ือในปริมาณนอย  
 
ตารางท่ี 6 ราคาเฉลี่ยของกระดาษแตละประเภทท่ีจัดซ้ือในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  2557 
 

รายการกระดาษ 
ราคาเฉลี่ยท่ีจัดซ้ือกอนเร่ิมโครงการ 
ปงบประมาณ/จํานวนเงิน (บาท) 

ราคาเฉลี่ยท่ีจัดซ้ือในโครงการ 
ปงบประมาณ/จํานวนเงิน (บาท) 

2553 2554 2555 2555 2556 2557 
กระดาษถายเอกสาร A3 70 แกรม 0 0 0 0 170 170 
กระดาษถายเอกสาร A3 80 แกรม 165.03 189.5 203.04 0 196 196 
กระดาษถายเอกสาร A4 70 แกรม 89.59 89.95 90.95 84 84 83.85 
กระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม 101 113.23 104.27 97 96.5 96.3 
กระดาษถายเอกสาร F14 70 แกรม 141.95 130.11 110.35 0 105 105 
กระดาษถายเอกสาร F14 80 แกรม 133.9 139.93 139.19 0 120 120 
**หมายเหตุ ปงบประมาณ 2555 เปนการนํารองโครงการมีหนวยงานเขารวม 25 หนวยงาน และจดัซื้อกระดาษเพียง  

 2 ประเภท  คือ กระดาษถายเอกสาร A4 70,80 แกรม จึงยังคงมีขอมูลการจดัซื้อกระดาษ ในระบบ  
 ระบบ KKUFMISปรากฏอยู สวนขอมูลการจดัซื้อกระดาษประเภทตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
2555 ไดมาจากระบบ KKUFMIS

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

ตารางท่ี 5
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จากตารางท่ี 6 พบวา ราคาเฉลี่ยท่ีสามารถจัดซ้ือไดในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555  
(กอนเขารวมโครงการ) มีราคาสูงกวา ราคาเฉลี่ยท่ีจัดซ้ือในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 หลังจาก
ดําเนินโครงการฯ แยกตามประเภทกระดาษท่ีจัดซ้ือ โดยจะเห็นไดวาในชวงรอยตอของการพัฒนาโครงการ 
ราคากระดาษลดลงทุกรายการท่ีมีการจัดซ้ือโดยผานระบบ KKU eOrdering แมวาจะเปนปงบประมาณ
เดียวกัน เชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระดาษ เอ 4 70 แกรม ราคาท่ีจัดซ้ือแบบเดิม 90.95 บาท แตการ
สั่งซ้ือจาก KKU eOrdering ราคา 84 บาท กระดาษ เอ 4 80 แกรม ราคาท่ีจัดซ้ือแบบเดิม 104.27 บาท  
แตการสั่งซ้ือจาก KKU eOrdering ราคา 97 บาท เปนตน 

จากราคาท่ีสามารถจัดซ้ือไดในโครงการสามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมได ยกตัวอยางเชน 
หากมหาวิทยาลัยมีความตองการใชกระดาษถายเอกสารจํานวน 6 ประเภท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
รวมจํานวนท้ังสิ้น 86,845 รีม มหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณในการจัดหาถึง 8,584,500.65 บาท เม่ือเทียบ
กับราคากลางจากทองตลาดในชวงป พ.ศ. 2557  แตเม่ือดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสามารถจัดซ้ือไดในราคา
ท่ีถูกกวาทองตลาด กลาวคือ ใชงบประมาณในการจัดซ้ือรวมท้ังสิ้นเพียง 8,141,147.75 บาท สามารถ
ประหยัดงบประมาณไดในการจัดหาไดถึง 443,352.90 บาท หรือคิดเปนรอยละ 5.16 ดังตารางท่ี 7  

ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบราคากลางกับราคาท่ีจัดซ้ือในโครงการรวมซ้ือกระจายสง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 

ประเภทกระดาษ 
 

จํานวน 
(รีม) 

 
(1) 

ราคากลาง
เฉลี่ยตอรีม 

(บาท)  
(2) 

รวมราคา 
(บาท) 

 
(3) = (1)x(2) 

ราคาซ้ือใน
โครงการ
(บาท) 
(4) 

รวมราคา 
(บาท) 

(5) = (1)x(4) 
กระดาษถายเอกสาร A3 70 แกรม 26,915 87.21 2,347,257.15 83.85 2,256,822.75 
กระดาษถายเอกสาร A3 80 แกรม 53,590 101.70 5,450,103.00 96.30 5,160,717.00 
กระดาษถายเอกสาร A4 70 แกรม 237 179.33 42,501.21 170.00 40,290.00 
กระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม 113 213.33 24,106.29 196.00 22,148.00 
กระดาษถายเอกสาร F14 70 แกรม 3,842 115.00 441,830.00 105.00 403,410.00 
กระดาษถายเอกสาร F14 80 แกรม 2,148 129.75 278,703.00 120.00 257,760.00 

รวมราคาจัดซ้ือท้ังสิ้น (บาท) 8,584,500.65 


8,141,147.75 
 

ผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาผลการดําเนินงานโครงการรวมซ้ือกระจายสง มหาวิทยาลัยขอนแกน ต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  2557 พบวามีผลชวยในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการ
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โครงการสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการจัดซ้ือกระดาษถาย
เอกสารตามข้ันตอนปกติ (วิธีตกลงราคา) ไดเปนอยางมาก โดยสามารถลดระยะเวลาไดถึง 43,165 นาทีตอป 
นอกจากนี้ระบบยังสามารถรายงานการใชจายงบประมาณของแตละหนวยงานได ซ่ึงผูบริหารสามารถใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการองคกรอีกทางหนึ่ง 2) ดานการลดภาระการจัดเก็บสินคา 
สามารถลดปริมาณพ้ืนท่ีในการจัดเก็บพ้ืนท่ีไดเปนอยางมาก กลาวคือ หนวยงานไมจําเปนตองสั่งพัสดุเขามา
เก็บไวในคลังในปริมาณมาก ๆ ดังเดิม เนื่องจากสามารถสั่งกระดาษผานระบบออนไลนไดบอยครั้งตามความ
ตองการใชในรอบหนึ่ง ๆ อีกท้ัง หากมองในมุมการบริหารจัดการ ระบบออนไลนนอกจากจะสามารถลดพ้ืนท่ี
ในการจัดเก็บแลวยังสงผลถึงการลดความจําเปนในการจางบุคคลเพ่ือดูแลจัดการคลังสินคาขนาดใหญ  
หรือสามารถใชประโยชนจากบุคคลดังกลาวในดานอ่ืน ๆ ไดมากข้ึน 3) ดานการลดตนทุนในการจัดหา  

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
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ดวยการรวมจํานวนการจัดซ้ือจากคณะ/หนวยงานท่ีประสงคเขารวมโครงการทําใหมีปริมาณท่ีตองการจัดซ้ือ
จํานวนมากสงผลใหมีอํานาจในการตอรองราคาสูงกวาจัดซ้ือในคราวละปริมาณนอย ๆ อีกท้ังเปนการจัดซ้ือ
ผานผูผลิตโดยตรงไมผานพอคาคนกลาง จึงทําใหไดราคาถูกกวาทองตลาด  

ผลการดําเนินโครงการรวมซ้ือกระจายสง มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถตอบโจทยความตองการ
พัฒนาดานการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกนได และยังสามารถนํามาใชเปนตนแบบ (Model)  
ในการดําเนินการจัดหาในลักษณะการรวมศูนยจัดซ้ือจัดจางพัสดุรายการอ่ืน ๆ โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาชวยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน แตท้ังนี้การดําเนินงานท่ีเก่ียวของ
กับการจัดซ้ือจัดจาง คณะ/หนวยงานยังคงตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ดังนั้น การออกแบบระบบงานจึงตองครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของเชนกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาการพัฒนาระบบการสั่งออนไลนในลักษณะรวมซ้ือกระจายสง
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ผูเขียนใครขอขอบพระคุณ นางสาววิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการกองคลัง  
นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูใหขอคิดเห็นการนําเสนอผลงานใน
การสัมมนาเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแกน 
หัวหนางานพัสดุ  หัวหนางานบริหารงบประมาณ  หัวหนางานบริหารการเงิน หัวหนางานเบิกจายเงินเดือน
และคาจาง หัวหนางานบัญชี หัวหนางานบริหารท่ัวไป และ รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม ท่ีปรึกษาการจัดทํา
บทความ ท่ีใหคําแนะนําในการศึกษาและใหความอนุเคราะหผูเขียนในทุกดาน และขอขอบคุณบุคลากร 
กองคลัง รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีรวมขับเคลื่อนใหผลงานชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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การพัฒนาสภาพคลองของระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรองจาย 

Liquidity development in advance payment system

 การศึกษาและวิเคราะหในครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพคลองของระบบเงินยืมทดรองจาย มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนอันเปนผลมาจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติงานดานเงินยืมทดรอง
จายเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงมีผลต้ังแต
เพ่ือหาแนวทางกําหนดวงเงินท่ีพึงสํารองใชในระบบเงินทดรองจายและเพ่ือเปนแนวทางการจัดการระบบ
ลูกหนี้เงินยืมของระบบเงินทดรองจายในอนาคต โดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากระบบ 
University Fiscal Management Information System 
ใชในการบริหารเงินยืมทดรองจายยอนหลัง 
กําหนดวงเงินพึงสํารองใชในระบบเงินทดรองจาย และจากขอมูลเชิงปริมาณในปงบประมาณ
2557 หนี้คงคางเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนหลังจากประกาศฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชโดยหนี้ท้ังหมดลดลง
อยางชัดเจน กรณีศึกษาเปนแนวทางของการจัดการระบบลูกหนี้เงินยืม ใชในการวางแผนและคาดการณ
สําหรับกําหนดสภาพคลองของระบบเงินยืมของมหาวิทยาลัยได ท้ังหมดนี้เปนผลจากนโยบาย
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีมีแบบแผนอยางเปนรูปธรรม ทําใหพัฒนาตอยอดเปนสวนหนึ่งของการคลังยุค
ใหมในอนาคตได 
 
คําสําคัญ: เงินยืมทดรองจาย อายุลูกหนี้ มัธยฐาน
Key words: Advance payment
 
 
 
 
 
 
1 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตักิาร งานบริหารการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน
2 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
3 รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน และรองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาส

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาและวิเคราะหในครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพคลองของระบบเงินยืมทดรองจาย มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนอันเปนผลมาจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติงานดานเงินยืมทดรอง
จายเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงมีผลต้ังแตวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2556 วัตถุประสงคของกรณีศึกษา
เพ่ือหาแนวทางกําหนดวงเงินท่ีพึงสํารองใชในระบบเงินทดรองจายและเพ่ือเปนแนวทางการจัดการระบบ
ลูกหนี้เงินยืมของระบบเงินทดรองจายในอนาคต โดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากระบบ KKUFMIS (Khon Kaen 

ment Information System ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ใชในการบริหารเงินยืมทดรองจายยอนหลัง 4 ปงบประมาณมีคาเฉลี่ยประมาณ 50 ลานบาทตอเดือนซ่ึงชวยให
กําหนดวงเงินพึงสํารองใชในระบบเงินทดรองจาย และจากขอมูลเชิงปริมาณในปงบประมาณ

หนี้คงคางเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนหลังจากประกาศฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชโดยหนี้ท้ังหมดลดลง
อยางชัดเจน กรณีศึกษาเปนแนวทางของการจัดการระบบลูกหนี้เงินยืม ใชในการวางแผนและคาดการณ
สําหรับกําหนดสภาพคลองของระบบเงินยืมของมหาวิทยาลัยได ท้ังหมดนี้เปนผลจากนโยบาย
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีมีแบบแผนอยางเปนรูปธรรม ทําใหพัฒนาตอยอดเปนสวนหนึ่งของการคลังยุค

เงินยืมทดรองจาย อายุลูกหนี้ มัธยฐาน 

Advance payment, Accounts Receivable Aging, Median 

และบัญชี ปฏิบตักิาร งานบริหารการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน และรองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาส
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การศึกษาและวิเคราะหในครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพคลองของระบบเงินยืมทดรองจาย มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนอันเปนผลมาจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติงานดานเงินยืมทดรอง

วัตถุประสงคของกรณีศึกษา
เพ่ือหาแนวทางกําหนดวงเงินท่ีพึงสํารองใชในระบบเงินทดรองจายและเพ่ือเปนแนวทางการจัดการระบบ

KKUFMIS (Khon Kaen 
2554 – 2557 พบวาเงินท่ี
ลานบาทตอเดือนซ่ึงชวยให

กําหนดวงเงินพึงสํารองใชในระบบเงินทดรองจาย และจากขอมูลเชิงปริมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
หนี้คงคางเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนหลังจากประกาศฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชโดยหนี้ท้ังหมดลดลง

อยางชัดเจน กรณีศึกษาเปนแนวทางของการจัดการระบบลูกหนี้เงินยืม ใชในการวางแผนและคาดการณ
สําหรับกําหนดสภาพคลองของระบบเงินยืมของมหาวิทยาลัยได ท้ังหมดนี้เปนผลจากนโยบายท่ีชัดเจน และ
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีมีแบบแผนอยางเปนรูปธรรม ทําใหพัฒนาตอยอดเปนสวนหนึ่งของการคลังยุค

และบัญชี ปฏิบตักิาร งานบริหารการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน และรองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
 Development of Smart Financial System: Case studies
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บทนํา 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน มีพันธกิจในการดําเนินการสนับสนุนการจัดการดานการเงิน การคลังและพัสดุผานระบบงบประมาณ 
พัสดุการเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ  พึงจายในลักษณะสามมิติและระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
(KKUFMIS) ซ่ึงเปนระบบท่ีเนนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ  
ชวยขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีวางแผนไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนหนึ่งเปนผลจากการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานเงินยืม 
ทดรองราชการข้ึนเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการ  
การจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ท่ียังไมมีเงินสดสําหรับใชจายในกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน จึงจําเปนตองยืมเงิน 
ทดรองจายไปใชกอนเพ่ือใหกิจกรรมหรือโครงการนั้นแลวเสร็จบรรลุวัตถุประสงคแมงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
หรือจัดสรรแลวจะยังไมสามารถเบิกออกมาใชไดก็ตาม 

 เงินยืมทดรองราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนระบบท่ีมีการกําหนดหลักเกณฑในการเบิกจาย 
เพ่ือใหขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว เนนความ
คลองตัวในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ระบบดังกลาวอางอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซ่ึงมีฉบับท่ีเก่ียวของหลายฉบับ ท้ังนี้ สอดคลองกับหลักเกณฑวาดวยระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 
ของกระทรวงการคลังและเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแกนบริหารเงินยืมทดรองราชการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2540 โดยการออกประกาศ เชน ประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ฉบับท่ี 1325/2552 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงิน
ทดรองจายเงินรายได ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับท่ี 312/2553 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการ
ยืมเงินทดรองจายเงินรายได (เพ่ิมเติม)  ซ่ึงท้ัง 2 ฉบับดังกลาวไดรับการปรับปรุงหลักเกณฑใหเปนปจจุบันตาม
มติกรรมการเงินรายไดในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2556 จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจาก 
เงินรายไดวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556  
 ผลจากการปรับปรุงประกาศฯ ดังกลาวทําใหฝายปฏิบัติท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในงานท่ี
เก่ียวของกับการยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนตองศึกษาหลักเกณฑใหมและ
พบวามีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในการยืมเงินทดรองจาย เงินรายไดของมหาวิทยาลัยจากการปรับปรุง
ประกาศเรื่องหลักเกณฑเงินยืมทดรองจายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับท่ี 1269/2556 ซ่ึงท่ีสําคัญ
คือมีการระบุวัตถุประสงคและหลักเกณฑดานกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามหนี้คงคางและกําหนด
มาตรการท่ีชัดเจน นอกจากนี้ กองคลังซ่ึงเปนฝายปฏิบัติไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเพ่ิมชองทางการ
สื่อสารอีกทางเพ่ือใหผูรับบริการทราบถึงสถานการณยืมเงินทดรองจายไดสะดวกมากข้ึน และชวยติดตามการ
สงชําระคืนเงินยืมใหอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดมากข้ึน   
 การศึกษาและวิเคราะหระบบเงินยืมทดรองจายกอนและหลังการประกาศใชประกาศเงินยืมทดรอง
จาย เงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1269/2556 นี้ จัดทําเพ่ือเปนกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานของ
สายสนับสนุนท่ีมีหนาท่ีใหบริการดานเงินยืมทดรองจาย การทบทวนผลการปฏิบัติงานนี้จะชวยใหเขาใจ
กระบวนทัศนการทํางานและนํามาสูการพัฒนางานซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะมีสวนชวยใหการบริหารจัดการเงินการ
คลังของมหาวิทยาลัยขอนแกนสูความเปนเลิศ 
  
 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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วิธีการศึกษา 

 ขอมูลเงินยืมทดรองจายจากเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนใชการแจกแจงขอมูลรายเดือนแยก
ตามปงบประมาณต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
เพ่ือหาสาเหตุของขอมูลรายเดือนท่ีแตกตางกัน ลักษณะของขอมูลแบงเปน  

 จํานวนเงินยืมของแตละปงบประมาณและขอมูลรายเดือนนํามาวิเคราะหการบริหารสภาพคลอง
ของระบบเงินยืมทดรองจาย และประมาณการโอกาสในการนําเงินยืมไปลงทุนเพ่ือสราง
ผลประโยชน  

 อายุลูกหนี้ (Accounts Receivable Aging) เปนรายงานท่ีแสดงหนี้คงคาง ซ่ึงอายุลูกหนี้จะ
แสดงการแบงชวงเวลาการคางชําระหนี้ ซ่ึงใชเปนเกณฑในการจัดการหนี้คงคางของระบบเงิน
ยืมทดรองจาย และเปนตัวชี้วัดหนึ่งของประสิทธิภาพในการบริหารติดตามหนี้ อีกท้ังยังสะทอน
ภาวะหนี้รายบุคคลเพ่ือการพิจารณาศักยภาพการสรางหนี้ใหม ตัวแปรท่ีใชในการรายงานอายุ
ลูกหนี้  คือ จํานวนเงินคงคางและจํานวนสัญญาคงคาง ซ่ึงดําเนินการเก็บขอมูลของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2557 

ขอมูลเชิงปริมาณจากระบบ KKUFMIS ท้ังหมดท่ีใชอยูในรูป Text file นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยจัดการขอมูลดวยฟงกชัน PivotTable กรองขอมูลท่ีจําเปนในการนํามาวิเคราะห กอนท่ี
จะนํามาจัดทําแผนภูมิแทงเนื่องจากเปนขอมูลท่ีไมตอเนื่องกัน เพ่ือแสดงภาพรวมและแนวโนม  

การแบงชวงของอายุหนี้คิดตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึนจากมัธยฐานอายุหนี้ท่ีพบบอยจากระยะเวลา
ของอายุลูกหนี้ท่ีปรากฎในรายงาน เชน ชวงอายุหนี้คงคาง 2  7 วัน 5  8 วัน 16  20 วัน หรือ มากกวา 30 
วัน จากนั้นความถ่ีท่ีพบมาหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average) ซ่ึงคิดคาเฉลี่ยจากขอมูลท่ีแตกตาง
กันแตอยูในชวงใกลเคียงกันและใหความสําคัญของขอมูลแตละชวงไมเทากัน น้ําหนักท่ีใชถวงในท่ีนี้คือจํานวน
เงินตนของมัธยฐานอายุหนี้แตละคา ดังสูตรตอไปนี้ 
  Wi คือคาความสําคัญหรือน้ําหนักท่ีใชถวงเม่ือ I=1,2,3,..…n 

 Xi คือคาจากการสังเกต เม่ือ I =1,2,3,……n 

ในการวิเคราะหอายุหนี้จะทําการแบงชวงเพ่ือกําหนดระดับโดยใชคามัธยฐาน ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 คามัธยฐานอายุหนี้ตามการแบงชวงของอายุหนี้ท่ีใชในการถวงน้ําหนักขอมูลเงินตน 

ระดับ มัธยฐานอายุหนี*้(วัน) ชวงของอายุหนี้ (วัน) 
1 1 1 

2 4.5 27 

3 11.5 58 

4 18.0 1620 

5 30.0 มากกวา 30 

           **หมายเหตุ คามัธยฐานอายุหน้ีใชเปนตัวแทนของชวงของอายุหน้ีในการคํานวณคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  
                            (Weighted average) 
 

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
 Development of Smart Financial System: Case studies
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ชวงของอายุหนี้ท่ีสูงกวา 30 วันจัดใหเปนมัธยฐานอายุหนี้ 30 วันเพ่ือใหสอดคลองกับอายุหนี้ท่ีควร
จะเปนตามวินัยทางการเงิน จากมัธยฐานอายุหนี้และจํานวนเงินตนนํามาคิดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เพ่ือวิเคราะห
โอกาสท่ีพึงมีพึงไดในการนําเงินสวนนี้ไปลงทุนหาผลตอบแทน 

 การคัดกรองขอมูลเปนชวงของอายุหนี้ จํานวนสัญญาคงคาง จํานวนเงินตนและอ่ืน ๆ นํามาทําการ
วิเคราะหและกําหนดวงเงินท่ีพึงสํารองใชในระบบเงินยืมทดรองจายท่ีเหมาะสม 
  

ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 2 จํานวนเงินยืมจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554  2557: หนวย (ลานบาท) 
 

 
เดือน ปงบประมาณ* 

 2554 2555 2556 2557 

1 ตุลาคม  32.04 36.54  54.67 85.07 

2 พฤศจิกายน  74.31  93.94  80.12 42.60 

3 ธันวาคม  35.63  59.78 23.01 35.17 

4 มกราคม 57.03 56.41 51.35 76.13 

5 กุมภาพันธ  40.52 46.87 47.24 39.55 

6 มีนาคม  46.78 45.34 51.79 50.16 

7 เมษายน  56.79 34.02 26.67 32.66 

8 พฤษภาคม  43.79 47.30 34.88 43.87 

9 มิถุนายน  112.61 33.38 25.68 35.91 

10 กรกฎาคม 49.92 37.57 47.60 30.74 

11 สิงหาคม  51.72 39.85 44.73 40.65 

12 กันยายน  26.80 62.05 36.19 103.22 

  รวม 627.95 593.05 523.93 615.73 

หมายเหตุ : ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป และ
ใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปน้ันเปนช่ือสําหรับปงบประมาณน้ัน ยกตัวอยางเชน เดือนตุลาคม 2553 อยูในปงบประมาณ 2554   
เดือนพฤศจิกายน 2553 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนธันวาคม 2553 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนมกราคม 2554  
อยูในปงบประมาณ 2554  เดือนกันยายน 2554 อยูในปงบประมาณ 2554  เดือนตุลาคม 2554 อยูในปงบประมาณ 2555  
เดือนพฤศจิกายน 2554 อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนธันวาคม 2554 อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนมกราคม 2555  
อยูในปงบประมาณ 2555  เดือนกันยายน 2555 อยูในปงบประมาณ 2555 เปนตน 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน



 

ภาพท่ี 1 จํานวนเงินยืมท้ังหมดจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ
 

 การวิเคราะหเพ่ือเพ่ิมโอกาสการลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนใหแกมหาวิทยาลัยนั้น ผูศึกษาไดเก็บ
ขอมูลจํานวนเงินยืมทดรองจายของแตละปงบประมาณเพ่ือทราบถึ
เดือนของปงบประมาณนั้น ซ่ึงมีจุดท่ีวิเคราะหไดแก เดือน มิถุนายน พ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เดือน มกราคม พ
ขอมูลในรูปแบบแผนภูมิแทงจะเห็นไดวา จํานวนเงินยืมของเดือนท่ีกลาวมานั้นสูงเกินกวาทุกเดือนใน
ปงบประมาณเดียวกัน แสดงดังตารางท่ี 

เพ่ือหาแนวโนมท่ีจะใชในการวางแผนกําหนดวงเงินยืมท่ีเหมาะสมในแตละเดือนจึงนําขอมูลจาก
ตารางท่ี 2 มาเขียนกราฟแทงเปรียบเทียบจํานวนเงินยืมจําแนกรายเดือน พบควา
จํานวนเงินยืม ดังนี้ ครั้งแรกเปนเหตุการณในเดือนมิถุนายน ปงบประมาณ 
สูงกวาทุกเดือนในปงบประมาณเดียวกัน เกิดจากการลงนามความรวมมือระหวาง 
โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
ในเดือนนี้สูงถึง 112 ลานบาท  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปงบประมาณ
หรือหนวยงาน ซ่ึงโดยธรรมชาติของการปรับปรุงสัญญาเงินยืมทดรองจายเปนเงินยืมหมุนเวียนของคณะหรือ
หนวยงานซ่ึงควรจะเกิดข้ึนกอนปงบประมาณถัดไป แตพบความลาชาในการสงเอกสารเพ่ือใหอนุ
สัญญาเดิม ทําใหเกิดการเคลื่อนของเวลาท่ียืมทดรองจายปตอไป เดือนพฤศจิกายน ปงบประมาณ 
เกิดการปรับปรุงสัญญาเงินยืมหมุนเวียนคณะหนวยงานรวมท้ังสิ้น 
2556 รวมท้ังสิ้น 51 ลานบาท ครั้งท่ีสี่เปนเหตุการณในเดือน
จํานวนเงินยืมทดรองจายท่ีใชในการบริหารเงินยืมสูงกวาทุกเดือนในปงบประมาณเดียวกัน เนื่องจากมีมติจาก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหยืมเงินทดรองจายเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือจายเงินเดือนใหพนักงาน

15 

จํานวนเงินยืมท้ังหมดจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 2557 (

การวิเคราะหเพ่ือเพ่ิมโอกาสการลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนใหแกมหาวิทยาลัยนั้น ผูศึกษาไดเก็บ
ขอมูลจํานวนเงินยืมทดรองจายของแตละปงบประมาณเพ่ือทราบถึงจํานวนเงินท่ีใชในการบริห
เดือนของปงบประมาณนั้น ซ่ึงมีจุดท่ีวิเคราะหไดแก เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 เดือน พฤศจิกายน พ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 และ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 
จะเห็นไดวา จํานวนเงินยืมของเดือนท่ีกลาวมานั้นสูงเกินกวาทุกเดือนใน

ปงบประมาณเดียวกัน แสดงดังตารางท่ี 2 

เพ่ือหาแนวโนมท่ีจะใชในการวางแผนกําหนดวงเงินยืมท่ีเหมาะสมในแตละเดือนจึงนําขอมูลจาก
มาเขียนกราฟแทงเปรียบเทียบจํานวนเงินยืมจําแนกรายเดือน พบความแตกตางท่ีผิดปกติของ

จํานวนเงินยืม ดังนี้ ครั้งแรกเปนเหตุการณในเดือนมิถุนายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบวา จํานวนเงินยืมท่ี
สูงกวาทุกเดือนในปงบประมาณเดียวกัน เกิดจากการลงนามความรวมมือระหวาง 9 มหาวิทยาลัยเพ่ือเขารวม
โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ภายใต 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทําใหมีเหตุผิดปกติท่ีตองจัดสรรจํานวนเงินยืมเฉพาะกิจ

 ครั้งท่ีสองและครั้งท่ีสามเปนเหตุผลเดียวกันแตเกิดในเดือนพฤศจิกายน 
และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบวามีการปรับปรุงสัญญาเงินยืมหมุนเวียนคณะ

หรือหนวยงาน ซ่ึงโดยธรรมชาติของการปรับปรุงสัญญาเงินยืมทดรองจายเปนเงินยืมหมุนเวียนของคณะหรือ
หนวยงานซ่ึงควรจะเกิดข้ึนกอนปงบประมาณถัดไป แตพบความลาชาในการสงเอกสารเพ่ือใหอนุ
สัญญาเดิม ทําใหเกิดการเคลื่อนของเวลาท่ียืมทดรองจายปตอไป เดือนพฤศจิกายน ปงบประมาณ 
เกิดการปรับปรุงสัญญาเงินยืมหมุนเวียนคณะหนวยงานรวมท้ังสิ้น 66 ลานบาท และ ปงบประมาณ 

ลานบาท ครั้งท่ีสี่เปนเหตุการณในเดือนกันยายน ปงบประมาณ 
จํานวนเงินยืมทดรองจายท่ีใชในการบริหารเงินยืมสูงกวาทุกเดือนในปงบประมาณเดียวกัน เนื่องจากมีมติจาก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหยืมเงินทดรองจายเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือจายเงินเดือนใหพนักงาน

 
2557 (หนวย ลานบาท) 

การวิเคราะหเพ่ือเพ่ิมโอกาสการลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนใหแกมหาวิทยาลัยนั้น ผูศึกษาไดเก็บ
งจํานวนเงินท่ีใชในการบริหารเงินยืมแต

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
. 2557 ซ่ึงเม่ือนําเสนอ

จะเห็นไดวา จํานวนเงินยืมของเดือนท่ีกลาวมานั้นสูงเกินกวาทุกเดือนใน

เพ่ือหาแนวโนมท่ีจะใชในการวางแผนกําหนดวงเงินยืมท่ีเหมาะสมในแตละเดือนจึงนําขอมูลจาก
มแตกตางท่ีผิดปกติของ
พบวา จํานวนเงินยืมท่ี

มหาวิทยาลัยเพ่ือเขารวม
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ภายใต "ราง" พระราชบัญญัติ

ทําใหมีเหตุผิดปกติท่ีตองจัดสรรจํานวนเงินยืมเฉพาะกิจ
ครั้งท่ีสองและครั้งท่ีสามเปนเหตุผลเดียวกันแตเกิดในเดือนพฤศจิกายน 

พบวามีการปรับปรุงสัญญาเงินยืมหมุนเวียนคณะ
หรือหนวยงาน ซ่ึงโดยธรรมชาติของการปรับปรุงสัญญาเงินยืมทดรองจายเปนเงินยืมหมุนเวียนของคณะหรือ
หนวยงานซ่ึงควรจะเกิดข้ึนกอนปงบประมาณถัดไป แตพบความลาชาในการสงเอกสารเพ่ือใหอนุมัติปรับปรุง
สัญญาเดิม ทําใหเกิดการเคลื่อนของเวลาท่ียืมทดรองจายปตอไป เดือนพฤศจิกายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลานบาท และ ปงบประมาณ พ.ศ. 
กันยายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวา 

จํานวนเงินยืมทดรองจายท่ีใชในการบริหารเงินยืมสูงกวาทุกเดือนในปงบประมาณเดียวกัน เนื่องจากมีมติจาก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหยืมเงินทดรองจายเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือจายเงินเดือนใหพนักงาน
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มหาวิทยาลัยท่ีปรับสูงข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น 
ดังแสดงในตารางท่ี 3 
  

ภาพท่ี 2 จํานวนเงินตนท่ียืมทดรองจายเงินรายได ปงบประมาณ 
เหตุการณท่ีไมปกติออกแลว 
ดังนั้น เหตุการณและปจจัยตาง

ซ่ึงไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา จึงไมควรนํามาใชกําหนดวงเงินทดรองจายท่ีพึงสํารองไวใช เม่ือตัดรายการท่ีเกิดจาก
เหตุการณท่ีไมเปนปกติออกไป จึงทําใหไดผลการศึกษาตามภาพท่ี

 

ตารางท่ี 3 จํานวนเงินตนท่ียืมทดรองจายเงินรายได ปงบประมาณ 
 เหตุการณท่ีไมปกติออกแลว 

 เดือน 

1 ตุลาคม  
2 พฤศจิกายน  
3 ธันวาคม  
4 มกราคม  
5 กุมภาพันธ  
6 มีนาคม  
7 เมษายน  
8 พฤษภาคม  
9 มิถุนายน  112.61
10 กรกฎาคม  
11 สิงหาคม  
12 กันยายน  
รวม (กอน) 627.95
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ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น 79 ลานบาท ครั้งท่ีหาเปนโครงการเฉพาะกิจ 

จํานวนเงินตนท่ียืมทดรองจายเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  2557 หลังจากตัดเงินยืมจาก
เหตุการณท่ีไมปกติออกแลว (หนวย: ลานบาท) 

ะปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนสถานการณเฉพาะกรณีท่ีจําเปนตองใชการยืมเงินรายได 
ซ่ึงไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา จึงไมควรนํามาใชกําหนดวงเงินทดรองจายท่ีพึงสํารองไวใช เม่ือตัดรายการท่ีเกิดจาก
เหตุการณท่ีไมเปนปกติออกไป จึงทําใหไดผลการศึกษาตามภาพท่ี 2 และตารางท่ี 3 

จํานวนเงินตนท่ียืมทดรองจายเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  2557 หลังจากตัดเงินยืมจาก
เหตุการณท่ีไมปกติออกแลว (หนวย: ลานบาท)  

ปงบประมาณ 
2554 2555 2556 
32.04  36.54 54.67  85.07
74.31 93.94 80.12 4
35.63 59.78 23.01 35.17
57.03 56.41 51.35 76.13
40.52 46.87 47.24 39.55
46.78 45.34 51.79 50.16
56.79 34.02 26.67 32.66
43.79 47.30 34.88 43.87
112.61 33.38 25.68 35.
49.92 37.57 47.60 30.74
51.72 39.85 44.73 40.65
26.80 62.05 36.19 103.22
627.95 593.05 523.93 615.73

ท่ีหาเปนโครงการเฉพาะกิจ  

 
หลังจากตัดเงินยืมจาก

ๆ ท่ีเปนสถานการณเฉพาะกรณีท่ีจําเปนตองใชการยืมเงินรายได  
ซ่ึงไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา จึงไมควรนํามาใชกําหนดวงเงินทดรองจายท่ีพึงสํารองไวใช เม่ือตัดรายการท่ีเกิดจาก

หลังจากตัดเงินยืมจาก 

2557 
85.07 
42.60 
35.17 
76.13 
39.55 
50.16 
32.66 
43.87 
35.91 
30.74 
40.65 
103.22 
615.73 

 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยท่ีปรับสูงข้ึน
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 เดือน 
ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 
(หัก) เหตุการณท่ี 1  (41.14) (66.86) (51.85) (71.11) 
(หัก) เหตุการณท่ี 2 (72.47)    
(หัก) เหตุการณท่ี 3     (79.15) 
(หัก) เหตุการณท่ี 4     (15.89) 
(หัก) เหตุการณท่ี 5    (5.22) 
รวมท้ังสิ้น 514.34 526.19 472.08 454.80 

  หมายเหตุ 1) เหตุการณท่ี 1 เงินยืมหมุนเวียนคณะ/หนวยงาน 2. เงินยืมวิจัย เดือน ม.ิย. 2554 3. เงินยืมเพ่ือจายเงิน 
 เดือน ส.ค  ก.ย. 2557 4. โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 41 เดือน ม.ค. 2557 5. โครงการขอนแกนมาราธอน 
ครั้งท่ี 11 เดือน ม.ค. 2557 

 2) ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป 
พ.ศ. ท่ีถัดไปน้ันเปนช่ือสําหรับปงบประมาณน้ัน ยกตัวอยางเชน เดือนตุลาคม 2553 อยูในปงบประมาณ 2554   
เดือนพฤศจิกายน 2553 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนธันวาคม 2553 อยูในปงบประมาณ 2554 เดือนมกราคม 2554  
อยูในปงบประมาณ 2554  เดือนกันยายน 2554 อยูในปงบประมาณ 2554  เดือนตุลาคม 2554 อยูในปงบประมาณ 2555  
เดือนพฤศจิกายน 2554 อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนธันวาคม 2554 อยูในปงบประมาณ 2555 เดือนมกราคม 2555  
อยูในปงบประมาณ 2555  เดือนกันยายน 2555 อยูในปงบประมาณ 2555 เปนตน 
 เม่ือตัดเหตุการณและปจจัยท่ีไมเปนปกติออก จากตารางท่ี 3 พบวา จํานวนเงินยืมทดรองจาย  
เงินยืมรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน มีขอมูลจํานวนเงินยืมคาเฉลี่ยท่ี 50 ลานบาทตอเดือน แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสามารถทราบถึงจํานวนเงินท่ีใชบริหารเงินยืมทดรองจายในแตละเดือน ควรจะสํารองเงินไวหมุนเวียน
ใหเพียงพอ ตอความตองการและสามารถวางแผนและกําหนดนโยบายการลงทุนไดชัดเจนมากข้ึน โดยไม
กระทบตอสภาพคลองในการบริหารเงินยืมทดรองจาย ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 การวิเคราะหหนี้คงคางซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลอายุลูกหนี้ไดจากรายงานอายุลูกหนี้ระบบ
KKUFMIS จากปงบประมาณ พ.ศ. 2550  2557 ซ่ึงการเก็บขอมูล มี 2 สวน คือ อายุลูกหนี้คงคางกรณี
จํานวนเงินคงคาง และจํานวนสัญญาคงคาง เพ่ือเปรียบเทียบวาจํานวนเงินกับจํานวนสัญญาเงินยืมมีความ
สอดคลองท่ีเปนไปในแนวโนมเดียวกันหรือไม  
 
ตารางท่ี 4 หนี้แสดงเปนจํานวนเงินตน (หนวย: ลานบาท) แบงตามชวงของอายุหนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 

ของแตละป พ.ศ. ใชสรุปหนี้ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  2557 คามัธยฐานรวมของอายุหนี้ 
ชวงอายุหน้ี* (วัน) 

หน้ีของปงบประมาณ 
1 27 815 1620 > 30 

คามัธยฐานรวมของอายุหน้ี** 
(วัน)  

 2550 2.7 6.7 7.4 10.0 333.9 28.6 
 2551 0.0 7.7 3.4 6.7 254.3 28.7 
 2552 0.0 4.4 4.6 4.0 248.3 29.1 
 2553 0.0 4.8 1.8 4.0 223.3 29.1 
 2554 0.1 2.6 3.4 8.7 287.4 29.2 
 2555 0.3 1.0 3.2 2.4 174.0 29.3 
 2556 1.3 3.4 6.0 3.8 159.9 28.4 
 2557  7.8 0.7 3.7 153.7 28.5 
หมายเหตุ: Wi – คามัธยฐานของชวงอายุหนี;้ Xi – จํานวนเงินตน (หนี้ หนวย: ลานบาท);  *ใชคิด Wi ; **คํานวณจากคาเฉล่ียถวง

น้ําหนักจากผลรวมของผลลัพธระหวาง Wi กับ Xi 

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
 Development of Smart Financial System: Case studies



 

กอนการประกาศฯฉบับใหม หนี้เงินยืมเพ่ือทดรองจายในงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนี้ท่ีไม
มีดอกเบ้ียและไมมีการปรับกรณีลาชาใด ๆ ตลอดช
เงินยืมทดรองจายทําดวยสัญญาการเงินยืม กําหนดระยะเวลาของสัญญาเงินยืม 
เดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ
ใชในโครงการหรือกิจกรรมตามท่ีระบุในสัญญาการยืมเงิน หากตองมีการคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดก็ตอง
ดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนดตามท่ีระบุใหในหลักการขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย ดังนั้น อายุหนี้จึง
เก่ียวของกับท้ังเอกสารและตัวเงินดวย จากตารางท่ี 
มากกวาหรือเทากับ 30 วัน  

ภาพท่ี 3 คามัธยฐานรวมของอายุหนี้ 
จํานวนเงินตนแตละชวงอายุหนี้กับมัธยฐานชวงอายุหนี้นั้น ๆ หารดวยผลรวมของจํานวนเงินตน 
เปรียบเทียบปงบประมาณตาง ๆ  

 

เนื่องจากยังไมเคยมีการระบุคากลางของอายุหนี้มากอน อีกท้ังปริมาณโครงการท่ีเปนหนี้มีมาก 
การศึกษาจึงหาวิธีในการกําหนดแนวทางในการคิดคามัธยฐานของอายุหนี้รวมจากขอมูลท้ังหมด การคิดโดย
ถวงน้ําหนักใหไดผลรวมของผลลัพธจากผลคูณระหวางจํานวนเงินตนแตละชวงอายุหนี้
นั้น ๆ หารดวยผลรวมของจํานวนเงินตน คาท่ีไดอาจไมสะทอนความเปนจริงของอายุหนี้รวม แตเพ่ือการ
วิเคราะหท่ีมีจุดมุงหมายสําหรับใชในการศึกษาเปรียบเทียบผลของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการเงินยืมเพ่ือทดรองจายมีผล
ภาพท่ี 3 แสดงใหเห็นคามัธยฐานรวมของอายุหนี้ 
2550 – 2557 ต้ังแตปงบประมาณ 
หนี้มัธยฐานเพ่ิมเรื่อย ๆ ในชวง 6 
ปรับปรุงประกาศในปงบประมาณ 
2550 ท้ังนี้ เปนผลจากมาตรการคงวันครบกําหนดชําระคืนเงินยืมและการคิดคาปรับหา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผลการลดอายุหนี้มัธยฐานในปงบประมาณ 
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กอนการประกาศฯฉบับใหม หนี้เงินยืมเพ่ือทดรองจายในงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนี้ท่ีไม
มีดอกเบ้ียและไมมีการปรับกรณีลาชาใด ๆ ตลอดชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2550 –  2555   
เงินยืมทดรองจายทําดวยสัญญาการเงินยืม กําหนดระยะเวลาของสัญญาเงินยืม 30 วัน และ 
เดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ) หนี้เงินยืมทดรองจายคงคางสวนใหญเปนหนี้เอกสารการเงินท่ี

มตามท่ีระบุในสัญญาการยืมเงิน หากตองมีการคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดก็ตอง
ดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนดตามท่ีระบุใหในหลักการขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย ดังนั้น อายุหนี้จึง
เก่ียวของกับท้ังเอกสารและตัวเงินดวย จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดวาจํานวนเงินตนท่ีเปนหนี้สว

คามัธยฐานรวมของอายุหนี้ (วัน) ท่ีคํานวณถวงน้ําหนักเพ่ือหาผลรวมของผลลัพธจากผลคูณระหวาง
จํานวนเงินตนแตละชวงอายุหนี้กับมัธยฐานชวงอายุหนี้นั้น ๆ หารดวยผลรวมของจํานวนเงินตน 
เปรียบเทียบปงบประมาณตาง ๆ   

เนื่องจากยังไมเคยมีการระบุคากลางของอายุหนี้มากอน อีกท้ังปริมาณโครงการท่ีเปนหนี้มีมาก 
การศึกษาจึงหาวิธีในการกําหนดแนวทางในการคิดคามัธยฐานของอายุหนี้รวมจากขอมูลท้ังหมด การคิดโดย
ถวงน้ําหนักใหไดผลรวมของผลลัพธจากผลคูณระหวางจํานวนเงินตนแตละชวงอายุหนี้กับมัธยฐานชวงอายุหนี้
นั้น ๆ หารดวยผลรวมของจํานวนเงินตน คาท่ีไดอาจไมสะทอนความเปนจริงของอายุหนี้รวม แตเพ่ือการ
วิเคราะหท่ีมีจุดมุงหมายสําหรับใชในการศึกษาเปรียบเทียบผลของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการเงินยืมเพ่ือทดรองจายมีผลในการลดอายุหนี้ และแสดงผลในตารางท่ี 

แสดงใหเห็นคามัธยฐานรวมของอายุหนี้ (อายุหนี้มัธยฐาน) เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนชวงท่ีใชประกาศฉบับกอนป พ.ศ

6 ปนับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพ่ิมข้ึนเกือบ 
ปรับปรุงประกาศในปงบประมาณ 2556 ทําใหอายุหนี้มัธยฐานลดลงมากกวา 1 วัน และตํ่ากวาคาเริ่มตนในป 

เปนผลจากมาตรการคงวันครบกําหนดชําระคืนเงินยืมและการคิดคาปรับหา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผลการลดอายุหนี้มัธยฐานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังแสดงใหเห็นอยางชัดเจน

กอนการประกาศฯฉบับใหม หนี้เงินยืมเพ่ือทดรองจายในงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนี้ท่ีไม
2555   การผูกพันหนี้ 
วัน และ 15 วัน (กรณี

หนี้เงินยืมทดรองจายคงคางสวนใหญเปนหนี้เอกสารการเงินท่ี
มตามท่ีระบุในสัญญาการยืมเงิน หากตองมีการคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดก็ตอง

ดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนดตามท่ีระบุใหในหลักการขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย ดังนั้น อายุหนี้จึง
จะเห็นไดวาจํานวนเงินตนท่ีเปนหนี้สวนใหญมีอายุหนี้

 
ท่ีคํานวณถวงน้ําหนักเพ่ือหาผลรวมของผลลัพธจากผลคูณระหวาง

จํานวนเงินตนแตละชวงอายุหนี้กับมัธยฐานชวงอายุหนี้นั้น ๆ หารดวยผลรวมของจํานวนเงินตน 

เนื่องจากยังไมเคยมีการระบุคากลางของอายุหนี้มากอน อีกท้ังปริมาณโครงการท่ีเปนหนี้มีมาก 
การศึกษาจึงหาวิธีในการกําหนดแนวทางในการคิดคามัธยฐานของอายุหนี้รวมจากขอมูลท้ังหมด การคิดโดย

กับมัธยฐานชวงอายุหนี้
นั้น ๆ หารดวยผลรวมของจํานวนเงินตน คาท่ีไดอาจไมสะทอนความเปนจริงของอายุหนี้รวม แตเพ่ือการ
วิเคราะหท่ีมีจุดมุงหมายสําหรับใชในการศึกษาเปรียบเทียบผลของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุง

ในการลดอายุหนี้ และแสดงผลในตารางท่ี 4 กับภาพท่ี 3  
เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 

ศ. 2556 จะเห็นวาอายุ
เพ่ิมข้ึนเกือบ 1 วัน ผลจากการ

วัน และตํ่ากวาคาเริ่มตนในป 
เปนผลจากมาตรการคงวันครบกําหนดชําระคืนเงินยืมและการคิดคาปรับหากไมสงคืนเงินยืม

ยังแสดงใหเห็นอยางชัดเจน

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน



 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงเปนผลจากความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรการท่ีวางไว อีกท้ัง
มาตรการท่ีวางไวมีความเหมาะสมและเปนท่ียอมรับขององคกรโดยรว

ตารางท่ี 5 จํานวนสัญญาคงคางและการคํานวณเพ่ือใชวิเคราะหประมาณคามัธยฐานรวมของอายุหนี้
             จากขอมูลปงบประมาณ 

  ชวงอายุหน้ี* (วัน) 
หน้ีของปงบประมาณ 

1 

 2550 
3
5 

 2551 3 102

 2552 2 

 2553 7 

 2554 2 

 2555 7 

 2556 
1
7 

 2557 0 

หมายเหตุ: Wi – คามัธยฐานของชวงอายุหนี้
น้ําหนักจากผลรวมของผลลัพธระหวาง Wi กับ 

 จากภาพท่ี 4 เม่ือพิจารณาจํานวนสัญญายืมเงินทดรองจายคงคาง 
ปงบประมาณตาง ๆ ก็เห็นแนวโนมของการลดจํานวนสัญญาคงคาง เริ่มต้ังแตปงบประมาณ 
ชัดเจนเทากับปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ในภาพท่ี 3 ขอมูลนี้สอดคลองกับการลดลงของอายุหนี้ในปงบประมาณ 
ตองการหาคาอายุหนี้รวมจริงอาจตองคิดจากหนี้แตละรายซ่ึงมีขอมูลจํานวนมากและมีรายละเอียดมาก การคิด
ชวงอายุหนี้ตามการศึกษานี้ชวยใหไดคาประมาณเพ่ือการเปรียบเทียบขอมูลจากปงบประมาณตาง ๆ 
โดยเฉพาะกอนและหลังจากการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

ภาพท่ี 4 จํานวนสัญญายืมเงินทดรองจายคงคาง 
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ซ่ึงเปนผลจากความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรการท่ีวางไว อีกท้ัง
มาตรการท่ีวางไวมีความเหมาะสมและเปนท่ียอมรับขององคกรโดยรวม   

จํานวนสัญญาคงคางและการคํานวณเพ่ือใชวิเคราะหประมาณคามัธยฐานรวมของอายุหนี้
จากขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2550  2557 ณ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกป 

27 815 1620 > 30 คามัธยฐานรวมของอายุหน้ี

95 119 151 5,525 28.7

102 65 93 5,124 29.1

80 46 85 4,612 29.2

68 30 49 4,404 29.3

35 44 75 4,866 29.5

27 33 30 3,641 29.5

35 40 50 3,371 29.2

40 18 30 3,183 29.5
คามัธยฐานของชวงอายุหนี;้ Xi – จํานวนเงินตน (หนี้ หนวย: ลานบาท);  *ใชคิด Wi ; **คํานวณจากคาเฉล่ียถวง

กับ Xi 

เม่ือพิจารณาจํานวนสัญญายืมเงินทดรองจายคงคาง (เรียกยอวา สัญญาคงคาง
ๆ ก็เห็นแนวโนมของการลดจํานวนสัญญาคงคาง เริ่มต้ังแตปงบประมาณ 

2556 ซ่ึงแตกตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เกือบ 
ขอมูลนี้สอดคลองกับการลดลงของอายุหนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตองการหาคาอายุหนี้รวมจริงอาจตองคิดจากหนี้แตละรายซ่ึงมีขอมูลจํานวนมากและมีรายละเอียดมาก การคิด
ชวงอายุหนี้ตามการศึกษานี้ชวยใหไดคาประมาณเพ่ือการเปรียบเทียบขอมูลจากปงบประมาณตาง ๆ 
โดยเฉพาะกอนและหลังจากการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํานวนสัญญายืมเงินทดรองจายคงคาง (หนวย: ฉบับ) ต้ังแตปงบประมาณ 

ซ่ึงเปนผลจากความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรการท่ีวางไว อีกท้ัง

จํานวนสัญญาคงคางและการคํานวณเพ่ือใชวิเคราะหประมาณคามัธยฐานรวมของอายุหนี้ 
 

คามัธยฐานรวมของอายุหน้ี** (วัน)  

28.7 

29.1 

29.2 

29.3 

29.5 

29.5 

29.2 

29.5 

คํานวณจากคาเฉล่ียถวง

เรียกยอวา สัญญาคงคาง) แยก
ๆ ก็เห็นแนวโนมของการลดจํานวนสัญญาคงคาง เริ่มต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แตไม

เกือบ 1,000 ฉบับ ดังแสดง
2556 อยางไรก็ตาม หาก

ตองการหาคาอายุหนี้รวมจริงอาจตองคิดจากหนี้แตละรายซ่ึงมีขอมูลจํานวนมากและมีรายละเอียดมาก การคิด
ชวงอายุหนี้ตามการศึกษานี้ชวยใหไดคาประมาณเพ่ือการเปรียบเทียบขอมูลจากปงบประมาณตาง ๆ 

 

ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550  2557 

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
 Development of Smart Financial System: Case studies

งไว อีกท้ัง
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สรุปผลการศึกษา 

 การบริหารจัดการเงินยืมทดรองจายท่ีมีมาตรการชัดเจนทําใหการนํานโยบายมาสูการปฏิบัติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถลดอายุหนี้และลดจํานวนสัญญาเงินคงคางได การปฏิบัติตามมาตรการท่ี
ไดรับมอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังชวยใหปริมาณเงินยืมทดรองจายโดยมีแนวโนมลดลง 
เนื่องมาจากประกาศไดระบุวัตถุประสงคในการใหยืมอยางชัดเจน หากรายการใดไมใชรายการตาม
วัตถุประสงค จะดําเนินการดวยวิธีเบิกจายโดยตรงแทนการยืมเงินทดรองจาย ซ่ึงผลการวิเคราะหจํานวนเงิน
ยืมต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554  2557 นอกจากจะเห็นแนวโนมการควบคุมและบริหารเงินยืมท่ีมีการ
จัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนแลว ยังเปนการเพ่ิมโอกาสของการลงทุนจากสภาพคลองท่ี
พึงใชไดในระบบสํารองเงินแทนท่ีจะใชเปนเงินยืม ขอสรุปจากการศึกษาแสดงวาควรกําหนดจํานวนเงินยืมท่ี
ชวยคงสภาพคลองเฉลี่ยประมาณ 50 ลานบาทตอเดือน  

ในสวนของอายุหนี้ เนื่องจากใชคามัธยฐานและมีการถวงน้ําหนักแสดงคาประมาณ 30 วัน คานี้
ลดลงนับแตเริ่มใชมาตรการดังกลาว แตไมอาจใชคานี้เปนการกําหนดอายุหนี้ได แตอยางไรก็ตามการลดอายุ
หนี้สอดคลองในทิศทางเดียวกันกับจํานวนสัญญาคงคาง จึงสรุปวาการบริหารจัดการหนี้เงินยืมทดรองจายมี
ประสิทธิภาพ  
 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาการพัฒนาสภาพคลองของระบบการบริหารจัดการเงินยืมทด
รองจาย มหาวิทยาลัยขอนแกน  ผูเขียนใครขอขอบพระคุณ นางสาววิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการกองคลัง  
นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูใหขอคิดเห็นการนําเสนอผลงานใน
การสัมมนาเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแกน 
หัวหนางานพัสดุ  หัวหนางานบริหารงบประมาณ  หัวหนางานบริหารการเงิน หัวหนางานเบิกจายเงินเดือน
และคาจาง หัวหนางานบัญชี หัวหนางานบริหารท่ัวไป และ รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม ท่ีปรึกษาการจัดทํา
บทความ ท่ีใหคําแนะนําในการศึกษาและใหความอนุเคราะหผูเขียนในทุกดาน และขอขอบคุณบุคลากร 
กองคลัง รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีรวมขับเคลื่อนใหผลงานชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

สรุปผลการศึกษา
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การจัดการระบบการคลังโครงการเฉพาะกิจ : กรณีศึกษาโครงการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) 

Finance system management of special project: Case study Thailand 
University Game 41st(Mor din dang game) 
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วัชรารัตน  โสจันทร (Wachararat Sochan)2 
พรรณี  ศักดิ์ทัศนา (Pannee Sakthassana)3 

สมหมาย  ปรีเปรม (Somma iPriprem)4 
 

 
บทคัดยอ 

การจัดการระบบการคลังในโครงการเฉพาะกิจ : กรณีศึกษา  โครงการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) ซ่ึงปรับข้ันตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ วิธีการ
ซ้ือและวิธีการจางโดยวิธีตกลงราคาเปนวิธี “มอดินแดงเกมส” เก็บขอมูลระยะเวลาปฏิบัติงานจริงและระยะ 
เวลารอคอย ประมาณการคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุสมมุติจากคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานรายเดือน 21,000 บาทตอเดือน เวลาในการปฏิบัติงาน 22 วันตอเดือน และชั่วโมงทํางาน 7 ชั่วโมง
ตอวัน พบวาข้ันตอนการปฏิบัติงานในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนสิ้นสุดท่ีผูขายไดรับเงินจากมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนโดยวิธีมอดินแดงเกมสลดข้ันตอนจากวิธีปกติได 5 ข้ันตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงโดยวิธี 
มอดินแดงเกมสปรับลดไดจากวิธีปกติได 44 นาที 39 วินาที และระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลา
รอคอยตอ 1 เรื่องปรับลดไดประมาณ 4 วัน คาจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุในโครงการโดยวิธี 
มอดินแดงเกมส 1 เรื่อง ลดจากวิธีปกติได 102.24 บาท แสดงใหเห็นไดวาการปรับวิธีการดานการคลังของ
โครงการเฉพาะกิจขนาดใหญมีแนววิธีการปฏิบัติใหคลองตัวและยังคงเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  
ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ลดเวลาและลดคาใชจายดานบุคลากรไดดวย ดังนั้น กรณีศึกษาจึงเปนแนวทางใน
การปรับการจัดซ้ือจัดจางของโครงการเฉพาะกิจตอไป 
 
คําสําคัญ: การจัดการระบบการคลัง โครงการเฉพาะกิจ การลดระยะเวลา ความคุมคา 
Keywords:Management finance system, Special project, ReducesTime, Value 

 
 

 
1นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตัิการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 
2นักบัญชี ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4 รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารย อาจารยประจําภาควิชา 
 วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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บทนํา 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็งมี
วัฒนธรรมองคกรท่ีมีความต่ืนตัว กระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็มีกฎระเบียบและใชระบบ
ธรรมาภิบาลท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม ยอมรับความคิดเห็นมีความคิดสรางสรรคในการ
ทํางาน มีศรัทธา มีความจงรักภักดีตอองคกร ซ่ึงการปฏิ บั ติงานเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนอยางรอบดานตองมีการพัฒนาระบบและกลไกท่ีพรอมขับเคลื่อนพันธกิจ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีความพรอมและทันกับ 
ยุคสมัย 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะเปนหนวยงานสนับสนุนกลางมี
บทบาทหนาท่ีในการใหบริการและบริหารจัดการดานงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ 
ท้ังงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและมติตาง ๆ 
ของทางราชการ และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหดําเนินไปสูเปาหมาย
ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทยเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 41 ภายใตชื่อ 
“มอดินแดงเกมส” ระหวางวันท่ี 14  22 มกราคม พ.ศ. 2557 การจัดกิจกรรมมีรูปแบบหลากหลาย มีหลาย
หนวยงานเปนผูรวมจัด ลักษณะของกิจกรรมก็ตองอาศัยความยืดหยุนและคลองตัวใหทันกับการปรับเปลี่ยน
หรือสิ่งท่ีไมคาดคิด การบริหารจัดการงบประมาณก็มาจากหลายแหลงท่ีใหการสนับสนุน ไดแก งบประมาณ
เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกนงบเงินอุดหนุน และจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงการนําระเบียบของทางราชการ
มาใชในการบริหารจัดการดานงบประมาณและพัสดุของโครงการ อาจจะไมสอดคลองกับกิจกรรมและไมทันตอ
เหตุการณตาง ๆ ในการดําเนินโครงการเพ่ือใหการบริหารจัดการงบประมาณและพัสดุของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน กรณีเฉพาะกิจ “มอดินแดงเกมส” มีประสิทธิภาพ เกิดความคลองตัว รองรับและทันตอกรณีเรงดวน
และเหตุท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาได  

การศึกษามีวัตถุประสงคในการรวบรวมแนวทางและวิเคราะหผลจากการบริหารจัดการดานการคลัง
และพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกนในโครงการเฉพาะกิจขนาดใหญท่ีมีผูรวมจัดหลายฝายและเปนโครงการท่ี
ตองการความยืดหยุนและคลองตัวเปนพิเศษ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาใชสําหรับโครงการเฉพาะกิจท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยการวัดระยะเวลา ความคุมคา และประโยชนตอองคกร 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluative research) โดยทบทวนแนวปฏิบัติจาก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม วาดวยวิธีการซ้ือและวิธีการจาง 
โดยวิธีตกลงราคา แลวนํามาใชในการประเมินประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 2872/2558 เรื่องการ
บริหารการเงินการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) และ
เปรียบเทียบข้ันตอนโดยแสดงเปนลําดับแผนภาพ 

การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานโดยใชวิธีปกติกับวิธีมอดินแดงเกมส เก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณผูเก่ียวของในดานการจัดซ้ือ/จัดจาง และผูเบิกจายเงิน ซ่ึงสุมจากเจาหนาท่ีพัสดุและเจาหนาท่ี
การเงินและสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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 กลุมหนวยงานสวนกลาง ภายในกองคลัง ท่ีทําหนาท่ีในการจัดซ้ือ/จัดจาง โดยวิธีตกลงราคา และ 
ทําหนาท่ีในการเบิกจายเงิน ซ่ึงประกอบไปดวยผูปฏิบัติงานดานพัสดุ จํานวน 2 คน และ
ผูปฏิบัติงานดานการเบิก จายเงิน จํานวน 2 คน คัดเลือกจากเจาหนาท่ี ๆ ปฏิบัติงานโดยตรง 

 กลุมเจาหนาท่ีพัสดุและเจาหนาท่ีการเงินสังกัดคณะ/หนวยงานท่ีไดรับคําสั่งแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ี
พัสดุและเจาหนาท่ีการเงินในการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41  
(มอดินแดงเกมส) โดยการคัดเลือกผูท่ีอยูในฝายท่ีมียอดงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและดําเนินการ
จัดซ้ือ/จัดจางสูงในลําดับมากท่ีสุดและรองลงมาอีก 1 อันดับไดแก ฝายเทคนิคกีฬา ประเภทมวย
สากลสมัครเลน จํานวน 2 คน ฝายพิธีเปด – พิธีปด จํานวน 2 คน  
การสัมภาษณใชเวลา 2 ชั่วโมงโดยผูสัมภาษณใชการกําหนดขอคําถามและจับประเด็นคําตอบเพ่ือ

การระบุข้ันตอน/วิธีการในการปฏิบัติงาน เก็บขอมูลดานระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยการสมมุติข้ันตอนในการ
ดําเนินการและจับเวลาในการปฏิบัติงาน โดยดําเนินการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ “มอดินแดงเกมส”  
ซ่ึงขอคําถามท่ีสัมภาษณประกอบดวย 

 ข้ันตอนในการปฏิบัติงานดานการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง โดยวิธีตกลงราคา 
 วิธีการดําเนินการในแตละข้ันตอน 
 ระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานจริงท่ีมีระยะเวลารอคอย 

ขอมูลจากการสัมภาษณจะนํามาวิเคราะหแยกประเภทประเมินสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน
เพ่ือหาระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนจําแนกเปน 2 ประเภทคือระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง 
หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริง โดยไมรวมระยะเวลาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
จริงท่ีมีระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงในการดําเนินการ 1 ชิ้นงานและรวม
ระยะเวลาในการรอคอยปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนขอมูลท่ีนํามาคํานวณเพ่ือวิเคราะหคาใชจาย
พรอมสรุปผลการเปรียบเทียบระหวางวิธีการท้ังสองวิธี 
 
ผลการศึกษา 

การเบิกจายเงินตามประมาณการรายจายของฝายตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานในโครงการ “มอดินแดง
เกมส” สวนมากเปนการเบิกจายคาวัสดุและการจางเหมาตาง ๆ ท่ีมีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถวน) ซ่ึงเทียบไดกับการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง โดยวิธีตกลงราคาของการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงนํามาเปรียบเทียบกระบวนการและ
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีตกลงราคา ตลอดจนถึงเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจายเงิน
พบวานับต้ังแตเริ่มตนจนกระท่ังเจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกนนับเปนการสิ้นสุดกระบวนการมี
ข้ันตอนในการปฏิบัติงานแบบวิธีปกติ 16 ข้ันตอนสวนกระบวนการแบบวิธีมอดินแดงเกมสมี 11 ข้ันตอน  
ดังแสดงในภาพท่ี 1 ซ่ึงข้ันตอนท่ีเหมือนกันคือข้ันตอนท่ีดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ สวนข้ันตอนท่ี
แตกตางกันคือข้ันตอนของการจัดทําเอกสารและการบันทึกขอมูลในระบบการบริหารจัดการดานการคลังและ
พัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ัดซ้ือ/จัดจาง โดยวิธีตกลงราคา และ 
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การเปรียบเทียบกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง โดยวิธีปกติ และกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีมอดิน
แดงเกมส จะเห็นไดวา ข้ันตอนการดําเนินการท้ัง 2 วิธี  มีลักษณะท่ีคลายกันและมีบางข้ันตอนท่ีวิธี 
มอดินแดงเกมสสามารถรวมดําเนินการไดในข้ันตอนเดียวจึงทําใหมีข้ันตอนสั้นลง สามารถลดข้ันตอนในการ
ดําเนินการไดถึง 5 ข้ันตอน คือข้ันตอนท่ี 2 3 4 6 และ 7 ซ่ึงเก่ียวของกับการตรวจสอบคุมยอดงบประมาณซ่ึง
เปนข้ันตอนท่ีไมจําเปนเนื่องจากมีการกันงบประมาณไวใชในโครงการเฉพาะกิจนี้แลว การตรวจสอบและการ
อนุมัติเปนอํานาจของประธานของแตละฝาย และการบันทึกขอมูลผานระบบ KKUFMIS ซ่ึงบางข้ันตอนก็ไม
จําเปนสําหรับโครงการเฉพาะกิจเนื่องจากมีการออกแบบฟอรมเฉพาะท่ีใชเปนหลักฐานในการดําเนินการซ่ึง
ข้ันตอนเหลานี้มีความจําเปนในการดําเนินการแบบวิธีปกติ เนื่องจากเปนนโยบายการบริหารจัดการดานการ
คลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีจะตองปฏิบัติงานผานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน  
โดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติและระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือระบบ 
KKUFMIS (KhonKaen University Fiscal Management Information System) ดังนั้น การลดข้ันตอน
ดังกลาวจึงเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการปฏิบัติงาน ลดเอกสารท่ีใชในการดําเนินการ เปลี่ยนแปลง
วิธีการในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือความคลองตัวของการดําเนินการและทันตอเหตุการณ ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบของทางราชการ และสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน โดยจากการศึกษาแสดงใหเห็นได
วาการท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนนําเอาระเบียบของทางราชการมาเปนเกณฑในการออกประกาศมหาวิทยาลัย
เพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการดานการคลังในโครงการเฉพาะกิจขนาดใหญของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
มีศักยภาพในการบริหารจัดการ การดําเนินการเกิดความคลองตัว เปนไปตามระเบียบของทางราชการ  
ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานและนําไปสูการลดคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ หรือ
พนักงานเกิดความคุมคาในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดหลายอยางในชวงระยะเวลาหนึ่งซ่ึงการ
เปรียบเทียบข้ันตอนแบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส แสดงในภาพท่ี 1 ดังนี้ 

 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีปกติและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
            โดยวิธีมอดินแดงเกมส 

 

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
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ภาพท่ี 1 การเปรยีบเทียบกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง โดยวิธีปกติ และกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง  

 โดยวิธีมอดินแดงเกมส (ตอ) 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน



27 
 

ผลการศึกษาระยะเวลาการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีปกติ พบวาระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานรวมเวลารอคอย และระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ซ่ึงวัดหนวยเปนชั่วโมง นาที วินาที ตอ 1 เรื่อง  
โดยแตละเรื่องอาจมีการจัดซ้ือมากกวา 1 รายการได ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือ/จัดจาง โดยวิธีปกติในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ของงาน 

  พัสดุ กองคลัง ชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
 
ลําดับท่ี ขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา(ชั่วโมง:นาท:ีวินาที/เรื่อง) 

ปฏิบัติงานท้ังหมด* ปฏิบัติงานจริง 
1 รับเรื่องแจงจัดหา 0:00:05 0:00:05 
2 ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะใชจาย/คุมยอดงบประมาณ 0:04:00 0:04:00 
3 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา/แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในระบบ KKUFMIS 
0:06:20 0:06:00 

4 เสนอขออนุมัต ิ 0:06:00 0:01:00 
5 สืบราคาจากผูมีอาชีพขาย/เปรียบเทียบราคา (2 วัน x 24 

ชม.) 
48:00:00 0:02:00 

6 บันทึกขอมูลผูขายในระบบ KKUFMIS 0:01:00 0:01:00 
7 ตกลงการซ้ือขาย/จัดทําขอตกลง (ถามี) 0:09:45 0:09:45 
8 ผูขายสงมอบพัสด ุ(5 วัน x 24 ชม.) 120:00:00 0:30:00 
9 ตรวจรับ 0:04:10 0:04:10 
10 จัดชุดเอกสารเบิกจายสงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ

โอนเงินคาพัสด ุ
0:05:00 0:05:00 

11 รับเรื่องเบิกจาย 0:37:00 0:01:50 
12 ตรวจสอบเอกสารเบิกจาย 0:04:35 0:04:35 
13 เสนอขออนุมัต ิ 57:27:45 0:06:44 
14 บันทึกขอมูลการเบิกเงิน 24:39:15 0:08:40 
15 บันทึกขอมูลการจายเงิน 24:30:00 0:02:30 
16 บันทึกขอมูลการโอนเงินใหเจาหน้ี 48:25:00 0:01:55 
  รวม 324:19:55 1:29:14 

**หมายเหตุ(*)ระยะเวลาท้ังหมด = ระยะเวลาปฏิบตัิงานจริง + ระยะเวลารอคอย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลของการวัดระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีปกติ ซ่ึงวัดท้ัง

ระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลารอคอย เปรียบเทียบกับระยะเวลาปฏิบัติงานจริง พบวาระยะเวลา
ในการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 1 เรื่อง จนสิ้นสุดท่ีผูขายไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกนวัดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลารอคอยใชเวลาท้ังสิ้น 324 ชั่วโมง 19 นาที 55 วินาที หรือประมาณ 14 วัน  
ในการดําเนินการ และระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น 1 ชั่วโมง 29 นาที 14 

กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบงานดานการคลังและพัสดุสูความเปนเลิศ
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วินาทีหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการดําเนินการ  สวนใหญจึงเปนระยะเวลารอคอย จะเห็นไดวาระยะเวลา
รอคอยท่ีนานท่ีสุดในการจัดซ้ือจัดจางคือการรอผูขายสงมอบพัสดุประมาณไมเกิน 5 วันทําการ การบันทึก
ขอมูลการโอนเงินใหเจาหนี้ประมาณ 2 วัน การสืบราคาใชเวลาประมาณ 2 วัน การบันทึกขอมูลเบิกเงินและ
การบันทึกขอมูลการจายเงินใชเวลาอยางละประมาณ 1 วัน ซ่ึงท้ังหมดนี้ดําเนินการในลักษณะปกติตาม
กระบวนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานจริงโดยไมมีความเรงดวนและปจจัยใด ๆ แทรกระหวางดําเนินการ 

ในดานของการศึกษาระยะเวลาการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง และการเบิกจายเงินโดย
วิธีมอดินแดงเกมส ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 2872/2556 เรื่อง การบริหารการเงินการ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) ระยะเวลาในการดําเนินการ
จัดซ้ือ/จัดจาง โดยวิธีมอดินแดงเกมส 1 เรื่อง จนสิ้นสุดท่ีผูขายไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกนวัดระยะ 
เวลาการปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลารอคอยใชเวลาท้ังสิ้น 218 ชั่วโมง 25 นาที 50 วินาที หรือประมาณ 9 
วัน ในการดําเนินการ และระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น 44 นาที 35 วินาที  
ในการดําเนินการ 

จากขอมูลของแตละข้ันตอนในตารางท่ี 2 จะเห็นไดวานอกเหนือจากการไมไดดําเนินการในข้ันตอน
ท่ี 2 3 6 7 และ 13 ตามตารางท่ี 1 แลวข้ันตอนท่ี 4– 5 ตามตารางท่ี 2 ยังลดระยะเวลาในการดําเนินการได
ครึ่งหนึ่งของการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีปกติ ซึ่งเปนเหตุผลมาจากวัสดุท่ีใชในการจัดการแขงขันกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) ผูใชงานวัสดุนั้น ๆ เปนผูดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางเอง มีความรู
และความเชี่ยวชาญในวัสดุเปนอยางดี จึงใชเวลาในการสงมอบและตรวจรับพัสดุเร็วข้ึน  

 
ตารางท่ี 2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือ/จัดจาง โดยวิธีมอดินแดงเกมสระหวางเดือนมกราคม 

  พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี ขั้นตอน/กระบวนการ 
ระยะเวลา  (ชั่วโมง:นาที:วินาที/เรื่อง) 

ปฏิบัติงานท้ังหมด* ปฏิบัติงานจริง 
1 รับเรื่องแจงจัดหา 0:00:05 0:00:05
2 เสนอขออนุมัติจดัซื้อวัสดโุดยวิธีตกลงราคา/แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
24:00:00 0:01:00 

3 สืบราคาจากผูมีอาชีพขาย/เปรียบเทียบราคา 
(1วัน x 24 ชม.) 

24:00:00 0:02:00 

4 ผูขายสงมอบพัสด ุ(2วัน x 24 ชม.) 48:00:00 0:15:00 

5 ตรวจรับ 24:00:00 0:02:00 
6 จัดชุดเอกสารเบิกจาย 0:05:00 0:05:00 

7 รับเรื่องเบิกจาย 0:37:00 0:01:50 
8 ตรวจสอบเอกสารเบิกจาย 0:04:35 0:04:35 
9 บันทึกขอมูลการเบิกเงิน 24:39:15 0:08:40 
10 บันทึกขอมูลการจายเงิน 24:30:00 0:02:30 
11 บันทึกขอมูลการโอนเงินใหเจาหน้ี 48:25:00 0:01:55 
  รวม 218:20:55 0:44:35 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

วินาทีหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการดําเนินการ  สวนใหญจึงเปนระยะเ
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การเปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวางแบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส 1 เรื่อง 
สามารถเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีประหยัดไดดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวางแบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส 1 เรื่อง จนสิ้นสุดท่ี 
 เจาหนี้ไดรับเงิน 

 วิธีการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 
ระยะเวลา  (ชั่วโมง/เรื่อง) 

ปฏิบัติงานจริง ปฏิบัติงานท้ังหมด* 
วิธีปกติ 1.49 324.3 
วิธีมอดินแดงเกมส 0.74 218.3 

ระยะเวลาท่ีประหยัดได 0.5 106 
 **หมายเหตุ  ระยะเวลาปฏิบัติงานท้ังหมด = ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง + ระยะเวลารอคอย 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวางแบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส 

1 เรื่อง จนสิ้นสดุท่ีเจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงพบวาระยะเวลาท่ีประหยัดไดจากการนําเอา
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 2872/2556 เรื่อง การบริหารการเงินการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลั ยแห งประเทศไทย ครั้ ง ท่ี  41  (มอดินแดง เกมส )  จนสิ้ นสุด ท่ี เจ าหนี้ ได รั บ เ งินจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคิดตอ 1 เรื่อง หากคิดตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงสามารถประหยัดได 0.5 
ชั่วโมง หรือประมาณ 35 นาที และระยะเวลาปฏิบัติงานจริงรวมระยะเวลารอคอยสามารถประหยัดได 106 
ชั่วโมง หรือประมาณ 5 วัน ข้ันตอนท่ีลดเวลาสวนใหญเปนข้ันตอนของการตรวจสอบคุมยอดงบประมาณ ซ่ึงไม
จําเปนเนื่องจากมีการกันงบประมาณไวใชในโครงการเฉพาะกิจไวกอนแลว การตรวจสอบและการอนุมัติเปน
อํานาจของประธานของแตละฝาย และการใชระบบ KKUFMIS ซ่ึงก็ไมจําเปนสําหรับโครงการเฉพาะกิจ
เนื่องจากมีการออกแบบฟอรมเฉพาะท่ีใชเปนหลักฐานในการดําเนินการซ่ึงเปนการลดภาระงานของเจาหนาท่ี
ไดอีกทางหนึ่งดวย 

การวิเคราะหคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ เพ่ือใหดําเนินการจนสิ้นสุดท่ี
เจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงคิดคาใชจายจากชั่วโมงการทํางานจริงของพนักงานแสดงผลใน
ตารางท่ี 4   

 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุในการดําเนินการแบบวิธี 
             ปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส1 เรื่อง จนสิ้นสุดท่ีเจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

วิธีการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ชั่วโมงทํางาน/เร่ือง 
(ชั่วโมง) 

คาจาง/เร่ือง 
(บาท) 

วิธีปกติ 1.49 203.18 
วิธีมอดินแดงเกมส  0.74 100.91 

สวนตางของวิธีมอดินแดงเกมสกบัวิธีปกติ (คิดเปนประหยัดได) 0.5 102.27 
**หมายเหตุ  คาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ= 21,000/22/7 = 136.36 บาท/ช่ัวโมง 
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุในการดําเนินการ
แบบวิธีปกติกับแบบวิธีมอดินแดงเกมส 1 เรื่อง จนสิ้นสุดท่ีเจาหนี้ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงจะเห็น
ไดวาคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุท่ีประหยัดได แปรผันตามชั่วโมงทํางานท่ีประหยัด
ไดโดย ชั่วโมงทํางานเม่ือเปรียบเทียบระหวางการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีปกติและการดําเนินการ
จัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีมอดินแดงเกมส พบวาการดําเนินการโดยวิธีมอดินแดงเกมสสามารถประหยัดเวลาในการ
ดําเนินการ 1 เรื่องได 0.5 ชั่วโมงหรือ 35 นาที และสามารถประหยัดคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและพัสดุได 102.27 บาท ตอการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 1 เรื่อง 
 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

การจัดการระบบการคลังโครงการเฉพาะกิจ : กรณีศึกษาโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) ท่ีมีผูจัดรวมหลายรายและกิจกรรมหลากหลาย การจัดซ้ือจัดจาง
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการดานการจัดซ้ือจัดจางรายยอยพรอม ๆ กันและตองการวัสดุในชวง
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น หากดําเนินการในรูปแบบเฉพาะดังกรณีศึกษาท่ีใชจากโครงการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) ดวยระบบการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ
ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนนํามาประกาศใชสงผลใหข้ันตอนในการปฏิบัติงานลดลง 5 ข้ันตอนระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานลดลง 5 วัน ระยะเวลาปฏิบัติจริงลดลง 0.5 ชั่วโมง หรือ 35 นาที และระยะเวลาปฏิบัติงานจริงรวม
ระยะเวลารอคอยได 106 ชั่วโมง หรือ 5 วัน และการลดข้ันตอนและประหยัดเวลา ทําใหสามารถประหยัด
งบประมาณในการจางผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ จํานวน 102.27 บาท ตอ 1 เรื่องดังแสดงในภาพท่ี 2  

 

 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และคาใชจายในการจางผูปฏิบัติงานดาน 
            การเงินและพัสดุ 
 

นอกจากในแงของความโปรงใส การตรวจสอบไดของการจัดซ้ือจัดจางในชวงเวลาสั้น ๆ ก็ไมพบ
ประเด็นปญหา เนื่องจากสามารถดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมายของโครงการ และการ
ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สวนมากจะนํามาใชเพ่ือดําเนินกิจกรรมโดยตรง 

นอกจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจัดซ้ือจัดจางทําใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
ไดอยางสะดวกและคลองตัว ผลการสัมภาษณสรุปไดวาการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางโครงการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) ดวยระบบการบริหารจัดการการเงินและพัสดุท่ี

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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เตรียมข้ึน มีความคลองตัวสูง กอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนั้น สามารถนําเอา
แนวทางของโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส) ไปเปน
ตนแบบในการดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนได เชน การดําเนินการงานขอนแกนมาราธอน
นานาชาติ การดําเนินการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานประเพณีสงกรานต งานเทศการลอยกระทง 
การดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน และงานเฉพาะกิจอ่ืน ๆ  
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเปนประจําทุกป งานเฉพาะกิจท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับมอบหมาย เปนตน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาการจัดการระบบการคลังโครงการเฉพาะกิจ: กรณีศึกษา
โครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มอดินแดงเกมส)   ผูเขียนใคร
ขอขอบพระคุณ นางสาววิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการกองคลัง นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน ผูใหขอคิดเห็นการนําเสนอผลงานในการสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแกน หัวหนางานพัสดุ  หัวหนางานบริหาร
งบประมาณ  หัวหนางานบริหารการเงิน หัวหนางานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง หัวหนางานบัญชี หัวหนา
งานบริหารท่ัวไป และ รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม ท่ีปรึกษาการจัดทําบทความ ท่ีใหคําแนะนําในการศึกษาและให
ความอนุเคราะหผูเขียนในทุกดาน และขอขอบคุณบุคลากรกองคลัง รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีรวมขับเคลื่อน
ใหผลงานชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน ผานระบบ KKUFMIS 
A case study on development of payroll management system through 

KKUFMIS 
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 สุรสิทธ์ิ ชาลมีาตย (Surasit Chaleemart)2 
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สมหมาย ปรีเปรม (Sommai Priprem)5 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทนของบุคลากรในสังกัดโดย
ดําเนินการผานระบบ KKUFMIS ท่ีพัฒนาข้ึน ประเมินข้ันตอนในการจายเงินเดือนและคาตอบแทน
เปรียบเทียบกอนและหลังการใชระบบ KKUFMIS พบวา เดิมมีการใชระบบการเบิกจายเงินเดือนและ
คาตอบแทน Fox plus และพัฒนาตอมาเปนระบบ KKUFMIS ซ่ึงสามารถทํางานออนไลนได บุคลากรสามารถ
เขาถึงขอมูลของตนเองเพ่ือตรวจสอบได ชวยลดข้ันตอนทําใหประหยัดเวลาในกระบวนการปฏิบัติงาน ใน
ข้ันตอนการประมวลผล คิดเปนรอยละ 96  สามารถตัดข้ันตอนตาง ๆ ไดแก การจัดพิมพรายงานประจําเดือน 
ข้ันตอนการแยกและการจัดสงเอกสารไปยังคณะ/หนวยงาน และข้ันตอนการแยกใบแจงยอดเงินเดือนของ
คณะ/หนวยงาน เพ่ือจัดสงรายบุคคล ทําใหประหยัดทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน สามารถลดการใชผาหมึก
เครื่องพิมพและกระดาษ 133,952 บาทตอป คิดเปนรอยละ 100 และลดการทํางานโดยเทียบเปนคาจาง
บุคลากรในการปฏิบัติงานเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 6,136.20 บาทตอเดือน หรือ 73,634.40 บาทตอป 
 

คําสําคัญ: กระบวนการในการปฏิบัติงาน ระบบเดิม หรือ ระบบเงินเดือน Payroll (Fox plus) ระบบใหม 
             หรือระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) 
Keywords: Procedure of payroll payment, Payroll (Fox plus) System, KKUFMIS (Oracle)  
                System 
 
 
 
 
1 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตักิาร งานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง กองคลัง สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 นักสารสนเทศ ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5 รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน และรองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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บทนํา 

การจายเงินเดือนและคาตอบแทนเปนงานท่ีมีความละเอียดออน เก่ียวของกับบุคคลและตอง
ตอบสนองความตองการตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ความผิดพลาดของการจายเงินเดือนหรือ
คาตอบแทนแกบุคลากรเพียงเล็กนอยจะทําใหเกิดความเสื่อมศรัทธาในองคกรและปญหาท่ีไมคาดคิดไดมาก  
ในปจจุบันการเขาถึงขอมูลตนเองและการนําขอมูลท่ีเชื่อถือไดไปใชงานเปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอองคกร โปรแกรม
และระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการจายเงินเดือนและคาตอบแทนจึงควรสรางความเชื่อม่ัน ตรวจสอบได มีความ
แมนยํา และปลอดภัยในการใชงาน การจัดสงเอกสารแจงขอมูลทุกครั้งท่ีมีการจายเงินเดือนหรือคาตอบแทน 
จึงเปนสวนสําคัญ และตองบริหารจัดการเพ่ือการยืนยันตรวจสอบรายบุคคล ในป พ.ศ. 2540 มีการนําระบบ
เงินเดือน Payroll (Fox plus) มาชวยในการจายเงินเดือนและคาตอบแทน ซ่ึงใชงานไดดีมีความเชื่อม่ัน 
แมนยําและละเอียด แตบุคลากรไมสามารถเขาถึงขอมูลเงินเดือนและคาตอบแทนของตนเองได เนื่องจากมี
ระบบปองกันท่ีแข็งแรง ไมตอบสนองการทํางานดวยโปรแกรมอ่ืน การท่ีบุคลากรไมสามารถเขาถึงขอมูล
เงินเดือนและคาตอบแทนของตนเองทําใหตองจัดใหมีการบริการขอมูลโดยการจัดพิมพเอกสารแจงขอมูล
รายบุคคลเปนประจํา  

ในยุคท่ีขอมูลขาวสารมีความสําคัญ การสื่อสารท่ีเขาถึงรายละเอียดรายตัวของบุคลากรตองไดรับการ
พัฒนาใหเหมาะกับจํานวนบุคลากร จํานวนขอมูล และการเขาถึง อีกท้ังสามารถเปดใหแตละบุคคลใชขอมูล
เฉพาะสวนของตน ระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) จึงนํามาพัฒนาใชเปนระบบของการจาย
เงินเดือนและคาตอบแทนระบบเดิม โครงการนี้เปนการศึกษาผลของการพัฒนาโดยเปรียบเทียบข้ันตอนและ
ทรัพยากรท่ีใช 
 

วิธีการศึกษา 

เพ่ือเปรียบเทียบข้ันตอนในการดําเนินงานโดยระบบจายเงินเดือนและคาตอบแทนของบุคลากรกอน
และหลังการพัฒนา และเพ่ือประเมินการลดข้ันตอนและทรัพยากรท่ีใชในระบบจายเงินเดือนและคาตอบแทน
ของบุคลากรหลังการพัฒนา 
 

ผลการศึกษา 

การพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน ผานระบบ KKUFMIS ทําใหสามารถลด
ระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานจากระบบเดิมคือระบบเงินเดือน Payroll (Fox plus) ซ่ึงใชเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังสิ้น 24 วัน ระบบใหมคือระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ใชเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังสิ้น 19 วัน 4 ชั่วโมง ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน คิดเปนจํานวน 4 วัน  
20 ชั่วโมง ดังภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีในงานเบิกจายเงินเดือน
และคาจาง กองคลงั โดยเปรียบเทียบ 2 ระบบ ดังนี้ 
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กระบวนการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง 
 

ระบบ Payroll (Fox plus) เดิม ระบบ KKUFMIS (Oracle) ใหม 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.ปดงวดประจําเดือน

2 วัน 

**ระบบใหม คณะ/หนวยงาน  
หรือเจาตัว เปนผูพิมพเอกสารเอง 

รวมท้ังส้ิน = 24 วัน  

2 วัน 

4 วัน 

2 วัน 

7 วัน 

1 วัน 

สิ้นสุด 

1 วัน 

1.บันทึกขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากร 

เริ่มตน 

3.บันทึกขอมูลเงินสะสมกบข . เงิน
ออมเพ่ิมกบข . เงินสะสมกสจ . เงิน
สะสมประกันสังคม  และเงินสะสม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

4.บันทึกขอมูลรายจาย (รายการหน้ี) 

9.จัดพิมพรายงานบัญชีเบิกจายเงินเดือนฯ 

2.บันทึกขอมูลเงินเดือนและคาจาง 

10.จัดพิมพใบแจงยอดเงินเดือนรายตัว 

11.การแยกและการจัดสงรายงานฯประจําเดือนใหคณะฯ 

6.จัดทําขอมูลรายการหักหน้ีเพ่ือนําสงธนาคาร 2 วัน 

7.จัดพิมพขอมูลรายงานการหักหน้ีนําสงงาน
บริหารการเงิน เพื่อจัดทําเช็คสั่งจายประจําเดือน 1 วัน 

8.ทําบันทึกเสนอผูบริหารฯลงนามในหนังสือนําสง
ธนาคารประจําเดือน 

1 วัน 

โอนเงินสุทธิ 

รวมทั้งส้ิน = 19 วัน 4 ชั่วโมง 

เริ่มตน 

1.บันทึกขอมูลพื้นฐานของบุคลากร 2 วัน 
 

2.บันทึกขอมูลเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงและคาจางประจํา 

4.บันทึกขอมูลรายจาย (รายการหน้ี) 
 

4 วัน 

2 ชั่วโมง 

สิ้นสุด 

3.บันทึกขอมูลสมาชิกกองทุนฯ 

7 วัน 
 

6.จัดทําขอมูลรายการหักหน้ีเพ่ือนําสงธนาคาร 2 วัน 

7.จัดพิมพขอมูลรายงานการหักหนี้นําสงงาน
บริหารการเงิน เพื่อจัดทําเช็คสั่งจายประจําเดือน 

8.ทําบันทึกเสนอผูบริหารฯลงนามในหนังสือนําสง
ธนาคารประจําเดือน 

1 วัน 

1 วัน 

2 ช่ัวโมง 

โอนเงินสุทธิ 

5.ประมวลผลรายรับรายจาย 5.ประมวลผลรายรับรายจาย 

2 วัน 

1 วัน 

ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบข้ันตอนการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง 
 

 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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รายการท่ีประหยัดไดจากการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ดังนี้  
1. การประหยัดท่ีไดจากกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  

1.1 การประหยัดท่ีเกิดข้ึนท่ีงานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

1.1.1 ข้ันตอนการประมวลผล จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบเวลาท่ีใชในข้ันตอนการ
ประมวลผลของระบบเงินเดือน Payroll (Fox plus) ซ่ึงใชมากอนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับระบบ
สารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ซ่ึงพัฒนาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเริ่มใชงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เห็นไดวาข้ันตอนการประมวลผลในระบบเงินเดือน Payroll (Fox plus) ใชเวลา  
2 วัน สวนการประมวลผลในระบบใหมใชเวลานอยลง เนื่องจากมีการต้ังคาการประมวลผลขอมูลเงินเดือนและ
คาจาง รวมท้ังขอมูลรายการหักทางเงินเดือนท่ีระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ครั้งเดียว 
ท้ังระบบ ทําใหประหยัดเวลาในการประมวลผลขอมูลรายรับและรายจายไดมาก โดยใชเวลาในการประมวลผล
เพียง 2 ชั่วโมงเทานั้น 

1.1.2 ข้ันตอนการการจัดพิมพรายงานประจําเดือน ประกอบดวย  
 1.1.2.1 รายงานบัญชีเบิกจายเงินเดือน จากเดิมใชเวลาในการพิมพรายงาน 1 วัน เปน
ไมมีระยะเวลาในการจัดพิมพรายงานท่ีกองคลัง ดังนั้น เวลาท่ีประหยัดไดคิดเปนจํานวน 1 วัน หรือคิดเปน 
รอยละ 100 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 1.1.2.2 ใบแจงยอดเงินเดือน (Slip) จากเดิมใชเวลาในการพิมพใบแจงยอดเงินเดือน  
1 วัน เปนไมมีระยะเวลาในการพิมพใบแจงยอดเงินเดือนท่ีกองคลัง ดังนั้น เวลาท่ีประหยัดไดคิดเปนจํานวน  
1 วัน หรือคิดเปนรอยละ 100 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 1.1.3 ข้ันตอนการแยกและการจัดสงเอกสารไปยังคณะ/หนวยงาน จากเดิมใชเวลาในการ
จัดสงเอกสารไปยังคณะ/หนวยงาน เปนเวลา 1 วัน เปนไมมีระยะเวลาในการแยกและการจัดสงเอกสารไปยัง
คณะ/หนวยงาน ดังนั้น เวลาท่ีประหยัดไดคิดเปนจํานวน 1 วัน หรือคิดเปนรอยละ 100 ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 สรุปการประหยัดท่ีเกิดข้ึนท่ีงานเบิกจายเงินเดือน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
 

รายการ Payroll KKUFMIS ประหยัดได รอยละ 

1.กระบวนการปฏิบัติงาน          
   1.1 ข้ันตอนการประมวลผล 2 วัน 2 ช่ัวโมง 1 วัน 22 ช่ัวโมง 96 

   1.2 ข้ันตอนการพิมพและสงรายงาน         
          รายงานบัญชีเบิกจายเงินเดือน  1 วัน  ไมมี  1 วัน 100 

          ใบแจงยอดเงินเดือน(Slip)  1 วัน  ไมมี  1 วัน 100 

          การแยกและการจัดสงเอกสารจากกองคลังไปยัง 
           คณะ/หนวยงาน  1 วัน  ไมมี  1 วัน 100 
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1.2 การประหยัดท่ีเกิดข้ึนท่ีคณะ/หนวยงาน มีข้ันตอนการพิมพรายงานและการจัดสงเอกสาร
เงินเดือนประจําเดือนของคณะ/หนวยงาน ดังนี้ 

 
ระบบ Payroll (Fox plus) เดิม ระบบ KKUFMIS (Oracle) ใหม 

 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจาหนาท่ีการเงินคณะ/หนวยงาน 

รวมท้ังสิ้น = 3 วัน 

เก็บไวท่ีงานคลังคณะ 
รายงานบัญชีเบิกจาย
เงินเดือน 

เจาตัว 
ใบแจงยอดเงินเดือน 
(Slip) 

3 วัน ทันที 

เจาหนาท่ีการเงินคณะ/หนวยงาน เจาตัว(บุคลากร) 
 

รวมท้ังสิ้น = ไมตองใชเวลาดําเนินการท่ีกองคลัง 

พิมพรายงานผาน
เว็บไซตกองคลัง 

https://finance.kku.ac.th/ 
วันท่ีจายเงินเดือน

ประจําเดือน 

 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการพิมพรายงานและการจัดสงเอกสารเงินเดือนประจําเดือนของ คณะ/หนวยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 สรุปการประหยัดท่ีเกิดข้ึนท่ี คณะ/หนวยงาน 
 

รายการ Payroll KKUFMIS ประหยดัได รอยละ 
1.กระบวนการปฏิบัติงาน          
          คณะ/หนวยงาน แยกใบแจงยอดเงินเดือนเพ่ือจัดสงเจาตัว  3 วัน   ไมม ี 3 วัน  100 

 
สรุปรายการท่ีประหยัดไดจากการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) 

ในสวนท่ีเกิดข้ึนท่ี คณะ/หนวยงาน ดังภาพท่ี 2 และตารางท่ี 2 คือ ข้ันตอนการแยกใบแจงยอดเงินเดือน (Slip) 
เพ่ือจัดสงเจาตัว ซ่ึงในสวนนี้เวลาท่ีประหยัดไดจะเกิดข้ึนท่ีคณะ/หนวยงานเทานั้น จากเดิมใชเวลาในการแยก
ใบแจงยอดเงินเดือน 3 วัน เปนไมมีระยะเวลาในการแยกใบแจงยอดเงินเดือน (Slip) ดังนั้น เวลาท่ีประหยัดได
คิดเปนจํานวน 3 วัน หรือคิดเปนรอยละ 100 (ตารางท่ี 2) การประหยัดท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้
เนื่องจากใหเจาตัวเปนผู พิมพใบแจงยอดเงินเดือน (Slip) ผานทางเว็บไซตกองคลัง (https:// 
finance.kku.ac.th/) ดวยตนเอง 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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2. การประหยัดทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน เม่ือมีการปฏิบัติงานท่ีระบบสารสนเทศทางการเงิน 
KKUFMIS (Oracle) ทําใหสามารถประหยัดทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน คือ ผาหมึกเครื่องพิมพ กระดาษ
ตอเนื่องไมมีเสนและกระดาษคารบอน (ท่ีใชพิมพใบแจงยอดเงินเดือนขาราชการ/ลูกจาง/พนักงาน
มหาวิทยาลัย แบบเดิม) โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดทรัพยากรท่ีสามารถประหยัดได 
 

ประเภททรัพยากร 
ปริมาณ 

(กลอง) 
จํานวนเงิน
(บาท/ป) 

ผาหมึกเครื่องพิมพ Epson LQ 2190 10 5,300. 
กระดาษตอเน่ือง 1 ช้ัน ไมมีเสน ขนาด 15”x11” 4 2,352. 
กระดาษตอเน่ือง 3 ช้ัน ไมมีเสน ขนาด 15”x11” 10 6,300. 
กระดาษคารบอนตอเน่ือง 2 ช้ัน ขนาด 9.5”x5.5” (Slip) 60 120,000 

รวมเปนจํานวนเงินท่ีสามารถประหยัดไดท้ังสิ้น  133,952. 
 

การตัดข้ันตอนการทําเอกสารออกไปจากระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ไดก็
เนื่องจากบุคลากรแตละคนสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle)  และเว็บไซต  
กองคลัง การใหบริการดานการเงินพัสดุ (https://finance.kku.ac.th/) ของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดและ
กองคลงัไดทําการประชาสัมพันธลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนท่ีจะเริ่มใชระบบ KKUFMIS (Oracle)  
ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองใชเวลาในการพิมพใบแจงเงินเดือนแจกจายในรูปแบบปกปดและตองใช
เวลาของเจาหนาท่ีของแตละหนวยงานในการแจกจายอีกดวย เม่ือตัดข้ันตอนนี้ออกไปแตมีระบบทดแทนท่ี
เขาถึงไดและตอบสนองบุคลากรทุกคนไดตามความตองการทําใหระบบนี้ เปนท่ียอมรับของประชากร
มหาวิทยาลัย และลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนออกไป อยางไรก็ตามการคํานวณเวลาท่ีใชในการจัดพิมพและแจกจาย
ใบแจงเงินเดือนยังไมไดรวมเวลาท่ีแตละหนวยงานใชในการแจกจายใบแจงเงินเดือน และยังไมไดรวมการออก
หนังสือรับรองเงินเดือนของบุคลากรซ่ึงหนวยงานเปนผูออกใหตามคํารองขอ ซ่ึงไมสามารถหาขอมูลได 

3. การประหยัดเนื่องจากการจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน เม่ือมีการปฏิบัติงานท่ีระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ทําใหสามารถลดคาใชจายในการจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน สามารถสรุป
ไดดังตารางท่ี 4 จากเดิมมีอัตราคาใชจายในการจางบุคลากร คิดเปนจํานวนเงิน 69,679.96 บาทตอเดือน และ
เม่ือมีการปฏิบัติงานท่ีระบบสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) มีอัตราคาใชจายบุคลากรคิดเปน
จํานวนเงิน 63,543.76 บาทตอเดือน ซ่ึงสามารถประหยัดคาใชจายในการจางบุคลากร คิดเปนจํานวนเงิน 
6,136.20 บาทตอเดือน หรือ 73,634.40 บาทตอป 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการประหยัดเนื่องจากการจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 

รายการ Payroll(บาท/เดือน) KKUFMIS(บาท/เดือน) ประหยัดได(บาท/เดือน) ประหยัดได(บาท/ป) 
อัตราคาใชจายของบุคลากร  69,679.96 63,543.76 6,136.20 73,634.40 

**หมายเหตุ   อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนตอคน 21,000 บาท/เดือน โดยมีจํานวนวันปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน จํานวน
ช่ัวโมงปฏิบัติงาน 7 ช่ัวโมง/วัน จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติงาน 154 ช่ัวโมง/เดือน คาใชจายในการปฏิบัติงาน 
136.36 บาท/ช่ัวโมง และอัตราเงินเดือนท่ีใชประกอบการคํานวณ คืออัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามคุณวุฒิของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ/ตําแหนง
ประเภทท่ัวไป เทากับ 21,000 บาท (ประกาศ ก.บ.ม มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1/2556) เรื่อง การ
กําหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2556) 

สรุปผล 

การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน ผานระบบ KKUFMIS  
จากระบบเดิม หรือ ระบบเงินเดือน Payroll (Foxplus) เพ่ือใหสามารถทํางานในระบบใหม หรือ ระบบ
สารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS (Oracle) ในปจจุบันได กอใหเกิดการประหยัดจากกระบวนการปฏิบัติงาน
ในข้ันตอนการประมวลผล คิดเปนรอยละ 96 และข้ันตอนการการจัดพิมพรายงานประจําเดือน คิดเปนรอยละ 
100 ข้ันตอนการแยกและการจัดสงเอกสารไปยังคณะ/หนวยงาน คิดเปนรอยละ 100 การประหยัดทรัพยากร
ท่ีใชในการปฏิบัติงาน โดยเกิดการประหยัดจากการลดการใชผาหมึกเครื่องพิมพและกระดาษ เปนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น 133,952 บาทตอป คิดเปนรอยละ 100 และคาจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประหยัดไดเปนจํานวน
เงินท้ังสิ้น 6,136.20 บาทตอเดือน หรือ 73,634.40 บาทตอป  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาการศึกษาผลการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินเดือนและ
คาตอบแทน ผานระบบ KKUFMIS  ผูเขียนใครขอขอบพระคุณ นางสาววิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการกอง
คลัง นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูใหขอคิดเห็นการนําเสนอผลงาน
ในการสัมมนาเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน หัวหนางานพัสดุ  หัวหนางานบริหารงบประมาณ  หัวหนางานบริหารการเงิน หัวหนางานเบิกจาย
เงินเดือนและคาจาง หัวหนางานบัญชี หัวหนางานบริหารท่ัวไป และ รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม ท่ีปรึกษาการ
จัดทําบทความ ท่ีใหคําแนะนําในการศึกษาและใหความอนุเคราะหผูเขียนในทุกดาน และขอขอบคุณบุคลากร 
กองคลัง รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีรวมขับเคลื่อนใหผลงานชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ 

การบริหารเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
ทําใหตองมีการวิเคราะหการดําเนินการในการลงทุนแตละประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแกนสะทอนนโยบาย
ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนแตละประเภทในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 จึงรวบรวมผลจากการวิเคราะหจัดทําเปนกรณีศึกษาเปนแนวทางการลงทุนและการวิเคราะหความเสี่ยง
จากการลงทุนของมหาวิทยาลัยไดตอไปในอนาคต โดยทําการรวบรวมขอมูลจากรายงานสถานภาพสินทรัพย
ประเภทเงินฝากธนาคารและการลงทุน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และรายงานของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แลววิเคราะหตามกรอบสัดสวนการลงทุนแตละประเภทและวิเคราะหผลตอบแทนท่ีไดรับจาก
การลงทุนในแตละประเภท ผลจากการศึกษาพบวาการลงทุนสวนใหญเปนไปตามกรอบและสัดสวนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด เงินฝากธนาคารเพ่ือใชตามวัตถุประสงคเฉพาะเปนเงินเก็บท่ีมีเง่ือนไขบางประการท่ีมีการ
คงเงินฝากไวไมเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย สวนผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนในเงินฝากประจํา  
หุนกู พันธบัตรและกองทุนเปดตราสารหนี้โดยรวมเฉลี่ยไมนอยกวา 3,4, 5 และ 5% ตอปตามลําดับ
ผลตอบแทนท่ีไดรับจากกองทุนอสังหาริมทรัพยและกองทุนสวนบุคคลโดยรวมเฉลี่ยไมนอยกวา 9 และ 7%  
ตอปตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนในการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และผลลัพธจากการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีทันสถานการณซึ่งเปนกรณีศึกษาท่ีใชวางแนวทางในการดําเนินการตอไปในอนาคต 

 
 

คําสําคัญ: ผลตอบแทนผลประโยชน มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) อัตราผลตอบแทนตอป (YTD) 
Keywords: Returns, Benefit Net, Asset value, Year to date return 
 
 

1นักบัญชี ปฏิบัติการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2นักบัญชี ชํานาญการ กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3ผูชวยอธิการบดฝีายการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกนและอาจารยประจําสาขาบัญชี คณะวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัขอนแกน  
4 รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารย อาจารยประจําภาควิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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บทนํา 

เงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนทุนสะสมท่ีมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีระบบการจัดการท่ีดีเพ่ือสราง
ผลประโยชนท่ีจะนํามาใชในงานพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยท่ีมีแนวทางการ
จัดการท่ีเหมาะสมจะชวยใหสรางรายไดจากเงินท่ีสะสมไวทําใหกิจการของมหาวิทยาลัยมีความยั่งยืน ระบบ
การจัดการเงินสวนนี้ตองไมเกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียหรือเอ้ือประโยชนสวนบุคคล ตรวจสอบได และให
ผลตอบแทนข้ันตํ่าตามแผน การจัดการเงินรายไดใหสรางผลประโยชนโดยการฝากเงินไวในธนาคารเปนวิธีการ
ด้ังเดิมท่ีอาจยังคงใชไดแตนโยบายภาครัฐในการตรึงหรือลดดอกเบ้ียเพ่ือกระตุนสภาพคลองในประเทศทําให
ผลตอบแทนคอนขางตํ่า  

การกระจายการลงทุนในแหลงลงทุนตาง ๆ อาจชวยใหเพ่ิมโอกาสของคาตอบแทนท่ีสูงข้ึนและลด
ความเสี่ยงของการสูญเงินตนท้ังหมด แตความเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วของตลาดเงินจากผลกระทบตาง ๆ โดย
ปจจัยท้ังในประเทศและตางประเทศทําใหตองอาศัยวิสัยทัศนและการตัดสินใจของผูนําระดับสูงสุดขององคกร
ประสานกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติดวยระบบท่ีมีการวางแผนเปนอยางดี มีความเชื่อม่ัน โปรงใสและ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา  

 
 
ภาพท่ี 1 บทบาทของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย กองคลัง หนวยตรวจสอบ ตอการบริหาร 

                      จัดการเงินรายไดท่ีจัดสรรเพ่ือสรางผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย 
 

บทบาทของสภามหาวิทยาลัยตอการบริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในระบบบริหาร
จัดการดังกลาวไดแกการกําหนดนโยบายบริหารเงินรายไดเพ่ือการสรางผลประโยชน และความม่ันคงดาน
การเงินท่ียั่งยืนของมหาวิทยาลัยโดยรวมมหาวิทยาลัยโดยฝายการคลังและทรัพยสิน จะทําหนาท่ีกํากับการ
บริหารจัดการเงินเพ่ือสภาพคลอง และบริหารการลงทุนในแตละประเภทตามสัดสวนท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนดและพรอมท้ังระบบการตรวจสอบและควบคุมท่ีเปนปจจุบันกองคลังทําหนาท่ีดําเนินการฝาก–ถอนเงิน
จากบัญชีของธนาคาร เพ่ือนําไปฝากลงทุนตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหาร พรอมท้ังรายงานผลการบริหาร 
จัดการเงินเปนประจําทุกเดือน ท้ังนี้ โดยการกํากับตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 ตลาดการเงินของประเทศไทยอยูในภาวะไมแนนอน ความ 
ผันผวนของเศรษฐกิจในตลาดโลก และความไมชัดเจนของการเมืองในประเทศทําใหการเปลี่ยนแปลงของตลาด
เงินทุนเปนไปในทิศทางท่ีไมเปนผลบวกตอการลงทุน การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยทามกลางบรรยากาศการลงทุนท่ีเปนไปในทิศทางลบโดยหวังใหเกิดผลตอบแทนในทางบวก 
จึงเปนงานท่ีทาทายและตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยางเสริมกัน กรณีศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคในการรวบรวม
แนวทางการบริหารจัดการท่ีเกิดผลตอบแทนจากการลงทุนดานการเงินในขณะท่ีกระแสการลงทุนไมเอ้ือ
เทาท่ีควร  โดยคาดหวังวาจะเปนการเตรียมระบบบริหารจัดการดานการเงินท่ีพ่ึงพาตนเองไดตอไปในอนาคต 
 
วิธีการศึกษา 

การกําหนดกรอบการบริหารเงินลงทุนในแตละประเภท 
ในการกําหนดกรอบการบริหารเงินลงทุนในแตละประเภทของสภามหาวิทยาลัยนั้นอยูบน

พ้ืนฐานของการบริหารเงินลงทุนใหไดเกิดผลประโยชนสูงสุด ภายใตการบริหารความเสี่ยงท่ียอมรับได ซ่ึงใน
การประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันพุธท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ไดกําหนดหลักเกณฑในการบริหารลงทุนหรือ
ฝากเงินในสถาบันการเงินตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้  

สวนท่ี 1 จัดสรรเงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคลองของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกิน 
400 ลานบาทโดยนําฝากธนาคารพาณิชยเปนประเภทออมทรัพยหรือลงทุนระยะสั้นในหนวยลงทุนท่ีมีความ
เสี่ยงตํ่าและใหสภาพคลองสูงใกลเคียงกับเงินฝากประเภทออมทรัพยและใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากออมทรัพย 

สวนท่ี 2 จัดสรรเงินเพ่ือจัดเปนเงินลงทุนโดยฝากธนาคารพาณิชยหรือลงทุนในตราสารแหงหนี้
หรือในหลักทรัพยท่ีมีคุณภาพท่ีใหผลตอบแทนท่ีสูง 

สวนท่ี 2.1 ไมตํ่ากวา 40% ลงทุนในเงินฝากประจําธนาคารพาณิชยอัตราดอกเบ้ียสูง 
พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินกระทรวงการคลังและหุนกูธนาคารพาณิชย และกองทุนเปดตราสารหนี้  

สวนท่ี 2.2 ไมตํ่ากวา 10% ลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนท่ีใหผลตอบแทนสูง 
เชน ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund) กองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real 
Estate Investment Trust: REIT) และกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure fund) ท้ังนี้ การลงทุน
ในกองทุนดังกลาวสามารถลงทุนไดท้ังประเภท กองทุนท่ีเปนเจาของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ (Freehold) และ/
หรือ กองทุนแบบสิทธิการใหเชา (Leasehold) 

สวนท่ี 3 จัดสรรเพ่ือลงทุนระยะยาวไมเกิน 40% 
ลงทุนในลักษณะกองทุนสวนบุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอ่ืนท่ีจะใหผลตอบแทนสูง โดยมีความ

เสี่ยงในระดับท่ีสามารถรับได  
สวนท่ี 4 อ่ืน ๆ 

สวนท่ี 4.1 ลงทุนบริษัทหรือกิจการรวมคาในลักษณะของ Venture Capital ในวงเงิน
ไมเกิน 100 ลานบาท 

สวนท่ี 4.2 เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงคเฉพาะของคณะ/
หนวยงานท่ีไดรับใหสามารถแยกเปนบัญชีเงินฝากของตนเองได 

การรวบรวมขอมูล ใชขอมูลท่ีปรากฏในรายงานสถานภาพสินทรัพยประเภทเงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน รายงานมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน และรายงานผลการดําเนินงาน
ของกองทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สวนระบบแบบแผนความรับผิดชอบในการตัดสินใจในการลงทุน

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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และหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพยเปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงสรุปในตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 แบบแผนแนวทางการตัดสินใจในการลงทุนและหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันการเงิน และบริษัท
หลักทรัพยของมหาวิทยาลัยขอนแกนในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประเภทการลงทุน ผูรับผิดชอบ หลักเกณฑการคัดเลือกสถาบัน
การเงิน บริษัทหลักทรัพย 

1. เงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคลอง อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือสูง
ไมต่ํากวา A+ 

2. เงินลงทุนเพ่ือนําฝากธนาคารพาณิชยหรือลงทุนในตราสารหน้ีหรอืหลักทรัพยท่ีมีคณุภาพและใหผลตอบแทนสูง 
    2.1 เงินฝากประจําธนาคารพาณิชย 
          พันธบัตร หุนกู  
          กองทุนเปดตราสารหน้ี 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 
 ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือสูง

ไมต่ํากวา A+ 
 ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือสูง

ไมต่ํากวา B+ 
2.2 ลงทุนในหนวยลงทุนท่ีใหผลตอบแทนสูง 

เชน กองทุนอสังหาริมทรัพย 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพยสิน 

ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือสูง
ไมต่ํากวา A+ 

3.เงินลงทุนระยะยาวเชน กองทุนสวนบุคคล คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพยสินและนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลยัใหความ
เห็นชอบ 

 

อ่ืน ๆ เชน บริษัทหรือกิจการรวมคาในลักษณะของ Venture Capital หรือเงินฝากสถาบันการเงินตามวัตถุประสงคเฉพาะของ
คณะ/หนวยงาน ดําเนินการเปนรายกรณีในรูปของคณะกรรมการฯ เสนอขออนุมัตผิานคณะกรรมการบริหารนโยบายการเงิน
และทรัพยสินเปนราย ๆ ไป 

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพยสนิคร้ังที่ 5/2556 

คํานิยามศัพท 
ตราสารหนี้ (Bond) คือ ตราสารทางการเงินโดยผูออกตราสารหนี้จะมีสถานะผูกูหรือลูกหนี้ใชตรา

สารหนี้เปนเครื่องมือในการระดมเงินทุนโดยการกูมีภาระหนาท่ีในการจายดอกเบ้ียและคืนเงินตนใหแกผูใหกู
หรือนักลงทุนซ่ึงนักลงทุนจะไดรับดอกเบ้ียอยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ ถาเปนตราสารหนี้ท่ี
ออกโดยภาครัฐ เรียกวา “พันธบัตร” ถาออกโดยเอกชน จะเรียกวา “หุนกู” 

เงินลงทุนระยะยาว (Long Term Investment) คือ เงินลงทุนท่ีนักลงทุนต้ังใจถือไวเกิน 1 ป  
ประกอบดวยตราสารหนี้จะไดรับผลตอบแทนอยูในรูปของดอกเบี้ยและตราสารทุนจะไดรับผลตอบแทนอยูใน
รูปเงินปนผล 

หนวยลงทุน (Unit trust) คือ สินคาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.) 
ท่ีไดจากการรวบรวมเงินทุนของนักลงทุน จํานวนมาก เพ่ือนําเงินทุนไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ เชน ตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ ซ่ึงหลักทรัพยจะถูกบริหารจัดการโดยมืออาชีพแทนนักลงทุน และ นักลงทุนแตละคนจะถือ
ครองสัดสวนของเงินกองทุน และ ไดรับประโยชนจากมูลคาทรัพยสินของกองทุนท่ีเพ่ิมข้ึน เงินปนผล ดอกเบ้ีย 
และสิทธิประโยชนตาง ๆ แตก็มีความเสี่ยงตอการสูญเสียในมูลคาของหนวยลงทุน 
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กองทุนเปดตราสารหนี้ คือ กองทุนท่ีลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตาง ๆ ซ่ึงไดแก พันธบัตร
รัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  ต๋ัวเงินคลัง  หุนกูของภาคเอกชน  ตลอดจนเงินฝากประเภทตาง ๆ 
ใหผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยท่ีมีความสมํ่าเสมอ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) คือ การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีมี
คุณภาพและมุงเนนบริหารอสังหาริมทรัพยใหไดผลตอบแทนสมํ่าเสมอในรูปคาเชา เพ่ือแบงผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนในรูปของเงินปนผลซ่ึงบริษัทหลักทรัพยจัดการ กองทุน (บลจ.) จะระดมเงินจากนักลงทุนกลุม
ดังกลาว  

กองทุนสวนบุคคล (Private Fund) คือ รูปแบบการลงทุนท่ีมีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวสําหรับผูลงทุนท่ีมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค เง่ือนไข และขอจํากัดภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับ
ไดท้ังยังมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณตลาดท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงบริษัทหลักทรัพยจัดการ กองทุน (บลจ.) จะระดมเงินจากนักลงทุนกลุมดังกลาว  

YTD Return คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในประเภทตาง ๆ โดยเฉลี่ยตอป 
 

การคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป (YTD Return) 
ตารางท่ี 2 วิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป (YTD Return) 
 

ประเภทอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป สูตรในการคํานวณ 
1. YTD เ งิ น ฝ า ก ป ร ะ จํ า  พั น ธ บั ต ร  
    และหุนกู 
 

เงินตน (ลานบาท) 
ดอกเบ้ียรับ (ลานบาท) 
YTD (%ตอป) 

= ถัวเฉลี่ยเงินลงทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
= ดอกเบ้ียรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
= (ดอกเบ้ียรบั/เงินตน) X 100% 

2. YTD กองทุนอสังหาริมทรัพย 
 

ผลประโยชน 
ผลประโยชนสะสม (%) 
YTD (%ตอป) 

= NAV* – ทุนสะสม 
= (ผลประโยชน+เงินปนผล)/ทุนสะสม) X 100% 
= สะสม(%)/ระยะเวลาลงทุน(ป) 

3. YTD กองทุนสวนบุคคล  
 

ผลประโยชน 
ผลประโยชนสะสม (%) 
 
YTD (%ตอป) 

= NAV* – ทุนสะสม 
= ตั้งแตเริ่มลงทุน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557  
   (ตามรายงานของ บลจ.) 
= สะสม(%)/ระยะเวลาลงทุน(ป) 

4. YTD กองทุนเปดตราสารหน้ี 
 

ผลประโยชน 
ผลประโยชนสะสม (%) 
YTD (%ตอป) 

= NAV* – ทุนสะสม 
= (ผลประโยชน+เงินปนผล)/ทุนสะสม) X 100% 
= สะสม(%)/ระยะเวลาลงทุน(ป) 

**หมายเหตุ : (*) NAV คือ มูลคาสินทรัพยสุทธิ 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 

ขอจํากัดของกรณีศึกษาคือจํานวนปท่ีใชในการศึกษามีนอยโดยในศึกษาไดใชขอมูลในการวิเคราะห 
1 ป คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงในการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกิจการจําเปนตองใช
ต้ังแต 2 ปงบประมาณข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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ผลการศึกษา 
วงเงินและกรอบเงินท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหสามารถนําไปลงทุนหรือฝากเพ่ือ 

ผลประโยชนในรูปดอกเบ้ียหรือเงินปนผลอ่ืน ๆ และอีกสวนหนึ่งคงเงินฝากธนาคารไวเพ่ือสภาพคลองซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกรอบท่ีสภามหาวิทยาลัยวางไวเปนสวนใหญ พบวามีเพียงครั้งเดียวท่ีมีการ
บริหารเงินฝากธนาคารเพ่ือรักษาสภาพคลองเกินกรอบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวคิดเปน 175% ของกรอบ
วงเงินท่ีกําหนดในเดือนกุมภาพันธ  มีนาคม 2557 ซ่ึงสูงกวาเดือนอ่ืน ๆ ตลอดท้ังป ท้ังนี้ เปนเหตุการณ
เฉพาะกิจเพ่ือเตรยีมระดมเงินลงทุนเพ่ิมหลังจากไดรับความเห็นชอบตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาแบบแผนและระบบการตัดสินใจลงทุนของมหาวิทยาลัยท่ีไดวางไวแลวสามารถปรับเปลี่ยนให
เขากับสถานการณได 

สัดสวนการลงทุนแบงเปนเงินฝากประจํา พันธบัตร และหุนกูโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 55.8% ของเงิน
ลงทุนท้ังหมด เปนไปตามท่ีนโยบายสภามหาวิทยาลัยกําหนด คือไมตํ่ากวา 40% ของเงินลงทุนท้ังหมด ลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 6.3% ของเงินลงทุนท้ังหมด เปนไปตามท่ีนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยกําหนดคือไมเกิน 10% ของเงินลงทุนท้ังหมดลงทุนในกองทุนสวนบุคคล โดยรวมเฉลี่ยเทากับ 
28.9% ของเงินลงทุนท้ังหมดเปนไปตามท่ีนโยบายสภามหาวิทยาลัยกําหนด คือ ไมเกิน 40% ของเงินลงทุน
ท้ังหมด และเงินฝากเพ่ือใชตามวัตถุประสงคเฉพาะโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 5.5% ของเงินลงทุนท้ังหมด ไมเปนไป
ตามกรอบท่ีนโยบายสภามหาวิทยาลัยกําหนดเนื่องจากเปนเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขบางประการซ่ึงจําเปน 
ตองคงเงินฝากไวดังแสดงในภาพท่ี 2  อยางไรก็ตามสวนใหญเปนไปตามกรอบท่ีวางไว อีกท้ังการศึกษานี้ชวย
ใหเกิดระบบติดตามกํากับการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบท่ีวางไวมากข้ึน 

 
ภาพท่ี 2 สัดสวนการลงทุน สวนท่ี 1 (พ้ืนขาวใหญ) เปนเงินฝากประจํา พันธบัตรรัฐบาล หุนกู กองทุน

เปดตราสารหนี้ สวนท่ี 2 (พ้ืนดําเสนขาว) เปนกองทุนอสังหาริมทรัพย สวนท่ี 3 (พ้ืนขาวเล็ก) 
เปนกองทุนสวนบุคคล และสวนท่ี 4 (พ้ืนเทา) เปนเงินฝากธนาคารเพ่ือใชตามวัตถุประสงค
เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 

ในแงของผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนหรือเงินฝากธนาคารพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยดอกเบ้ียรับตอเงินตนจากเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําท่ีมีความเสี่ยงตํ่ามี
คาเฉลี่ย 3.84% ตอปจัดเปนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีตํ่าท่ีสุด คาเฉลี่ยของผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุน
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ในตราสารหนี้ ประเภทหุนกูมีคาเฉลี่ย 5.07% ตอป และพันธบัตรมีคาเฉลี่ย 5.34% ตอป การลงทุนใน 
ตราสารหนี้ ประเภทหุนกูและพันธบัตรท่ีเชื่อถือไดมีแนวโนมความเสี่ยงตํ่า แตมีโอกาสไดรับผลตอบแทน 
ท่ีแนนอนและสมํ่าเสมอในอัตราท่ีสูงกวาเงินฝากประจําท่ีมีอายุเทากันหรือใกลเคียงกันตามระยะเวลาท่ีเลือก
ลงทุนในชวงเวลาดังกลาว 

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ท้ังในประเทศและตางประเทศ 3 
กองทุน โดยกองทุนท่ีมีการลงทุนในตางประเทศพบวาไดผลตอบแทนมากกวากองทุนท่ีมีการลงทุนในประเทศ 
แตจะมีความเสี่ยงในเรื่องของกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและไดอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหวาง 
3.79 – 7.31% ตอปคาเฉลี่ย 5.34% ตอป  

การลงทุนในกองทุนสวนบุคคลในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2557 มีจํานวนท้ังสิ้น 5 กองทุน  
ดังแสดงในภาพท่ี 3 ผลการดําเนินงานกองทุนสวนบุคคล โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหวาง 1.60 – 
9.17% ตอปคาเฉลี่ย 7.20% ตอป จากคาของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะพบวา มีผลติดลบเนื่องจากในจํานวน 
5 กองทุน นั้น มี 1 กองทุน มีนโยบายการลงทุนในหุนตางประเทศ 100% ซ่ึงเริ่มลงทุนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2557 มีผลการดําเนินงานขาดทุน ซ่ึงในการพิจารณาจะขายกองทุนดังกลาวหรือไมตองรอดูสถานการณไป 
ระยะหนึ่งกอน เพราะกองทุนสวนบุคคลเปนกองทุนรวมชนิดหนึ่งท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวโดยจะเห็น
ไดจากในกองทุนท่ีมหาวิทยาลัยถือระยะยาวโดยเริ่มถือหนวยลงทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 2 
กองทุน เริ่มแรกมีผลการดําเนินงานขาดทุนแตเม่ือผานไประยะหนึ่งผลการดําเนินดีข้ึนเรื่อย ๆ จนกระท้ังใน
ปจจุบันมีผลการดําเนินงานดีมาก ซ่ึงมีผลทําใหมหาวิทยาลัยไดรับผลตอบแทนเฉลี่ยตอปสูง และสามารถถอน
ผลประโยชน (ราคามูลคาสินทรัพยสุทธิหักราคาทุน) มาใชในการกอสรางอาคารไดโดยมหาวิทยาลัยมีเง่ือนไข
ขอจํากัดในการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล คือ จํานวนเงินลงทุน ไมเกิน 40% ของเงินลงทุนท้ังหมด 
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คาเฉล่ีย 7.20% ตอป 
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ภาพท่ี 3  ผลการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพยในชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 – 2557 มีการลงทุนใน 3 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหวาง 7.0013.76% มีคาเฉลี่ย 
9.20% ตัวอยางของการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยหนึ่งในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงไดลดทุน
กองทุนดังกลาวลงและไดกําไรจากเงินปนผล 8% ตอปรวมท้ังไดกําไรจากการขาย 5% ตอปรวมอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย 13% ตอป การลงทุนในกองทุนประเภทนี้มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันก็มี

กองคลัง สํานักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

ในตราสารหนี้ ประเภทหุนกูมีคาเฉลี่ย 5.07% ตอป และพั
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ความเสี่ยงสูง แตอาศัยเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือสูงไมต่ํากวา A+ และจํานวนเงินลงทุน ไมเกิน 10% ของเงินลงทุนท้ังหมดทําใหลดความเสี่ยง 
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ภาพท่ี 4 คาเฉลี่ยผลตอบแทน (%ตอป) ของการลงทุนใน เงินฝากประจํา หุนกู พันธบัตร  
                      กองทุนเปดตราสารหนี้ และกองทุนสวนบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จากภาพท่ี 4 แสดงตัวเลขเปรียบเทียบของผลคาเฉลี่ยผลตอบแทนตอป ของการลงทุนในแตละ
ประเภท ซ่ึงประเด็นท่ีสําคัญในการลงทุนแตละประเภทของมหาวิทยาลัยนั้นจะพิจารณา ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงควบคูกัน โดยกําหนดสัดสวนการลงทุนของแตละประเภทในภาวะความเสี่ยงจากการลงทุนท่ียอมรับ
ได   

 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

กรณีศึกษาแสดงใหเห็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการจัดการเงินลงทุนเพ่ือสรางผลประโยชน
ตามกรอบนโยบายและวิสัยทัศนของสภามหาวิทยาลัย การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอิงตามเกณฑและ
ขอกําหนดอยางแนวแน ในการทํางานผูปฏิบัติงานตองอาศัยความรู ความเขาใจ ในเรื่องชนิดของเงินลงทุนใน
แตละประเภท ท่ีใหผลตอบแทนและมีความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน โดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพยทําใหสราง
ผลประโยชนไดแตขณะเดียวกันหนวยปฏิบัติตองทํางานอยางละเอียดรอบคอบ ไวในการติดตามขอมูลขาวสาร 
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเครงครัด ซ่ือตรง ติดตามผล และรายงานผลการดําเนินงานเปนประจํา   
ผลจากการดําเนินงานอยางทุมเทและมุงม่ันทําใหไดผลตอบแทนเกินกวาแบบแผนเดิมท่ีคุนเคยในรูปของ
ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารพาณิชยท่ัวไป 
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ุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับการจัดอันดับ
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กิตติกรรมประกาศ 
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาการบริหารการเงินตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด: 

กรณีศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผูเขียนใครขอขอบพระคุณ นางสาววิลาวัณย พิธรัตน ผูอํานวยการ 
กองคลัง นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูใหขอคิดเห็นการนําเสนอ
ผลงานในการส ัมมนาเคร ือข ายเพื ่อเ พิ ่มประส ิทธ ิภาพการปฏิบ ัต ิงานดานการเง ิน บ ัญช ีและพัสดุ 
มหาวิทยาลัย ขอนแกน หัวหนางานพัสดุ  หัวหนางานบริหารงบประมาณ  หัวหนางานบริหารการเงิน หัวหนา
งานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง หัวหนางานบัญชี หัวหนางานบริหารท่ัวไป และ รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม  
ท่ีปรึกษาการจัดทําบทความ ท่ีใหคําแนะนําในการศึกษาและใหความอนุเคราะหผู เ ขียนในทุกดาน  
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ล ำดบัที่ สังกัด
1 รศ. สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
2 นางสาว ปาริชาต บุตรวงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
3 นางสาว จันทร์เพ็ญ ทิพย์ต าแย ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน
4 นางสาว วิลาวัณย์ พิธรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง
5 รศ. อรุณศรี ปรีเปรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 นาง ชูศรี  ดินประภา คณะแพทยศาสตร์
7 นาย เชิดศักด์ิ  เจริญศักด์ิขจร คณะแพทยศาสตร์
8 นาง ประไพพรรณ เปียจ าปา คณะแพทยศาสตร์
9 นาง อรุณศรี กางเพ็ง คณะศึกษาศาสตร์

10 นาง พิสมัย พวงค า สนง.ประสานงานสภาคณาจารย์
11 นางสาว นรพร พระธานี ศูนย์คอมพิวเตอร์
12 นาง อรฤดี เธียรสุภาพงษ์ Call Center
13 นางสาว อุไร ซ้ายหนองขาม กองคลัง
14 นางสาว ยุพาพรรณ์ คุณาธิปพงษ์ กองคลัง
15 นางสาว สุนิภา ไสวเงิน กองคลัง
16 นาง พรรณี ศักด์ิทัศนา กองคลัง
17 นาย วีระชาติ  สุริยะเสน กองคลัง
18 นางสาว ผ่องศรี บุญสามารถ กองกลาง
19 นาง พิชชาพร กาบไกรแก้ว กองการเจ้าหน้าที่
20 นางสาว อนงนาฎ  ธรรมบูรณวิทย์ กองกิจการนักศึกษา
21 นางสาว สุภิญญา  อนันตประเสริฐ กองกิจการนักศึกษา
22 นางสาว กุฎากรษ์ ทองจันทร์ กองบริหารงานวิจัย
23 นาง อวยพร โพธิศ์รี กองแผนงาน
24 นางสาว เกษร  ลาดเพ็ง กองวิเทศสัมพันธ์
25 นาง สถาพร  นาวานุเคราะห์ กองส่ือสารองค์กร
26 นางสาว ปิติยาพร ภูงาม กองอาคารและสถานที่
27 นางสาว วิมลพร  แพนสมบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์
28 นางสาว ศศิวิมล  พลเยี่ยม คณะทันตแพทยศาสตร์

สัมมนาเครือขา่ยเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงิน การบัญชีและพสัดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
 ณ อ าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์
ระหว่างวันที ่29-31 มีนาคม 2558

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ที ่2063/2558) ลงวันที ่18  มนีำคม พ.ศ. 2558
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29 นางสาว รัชนี ไกยสวน คณะเทคโนโลยี
30 นาง พรจิต  ภักดีศรีพันธ์ คณะเทคโนโลยี
31 นาย อ านวย  เพียธงษา คณะพยาบาลศาสตร์
32 นางสาว วาสนา  ชาวดง คณะพยาบาลศาสตร์
33 นางสาว สุมาลา เชียงฉี คณะแพทยศาสตร์
34 นาง เทพินทร์ นาหนองตูม คณะแพทยศาสตร์
35 นาง สุภลักษณ์ ผาบจันดา คณะแพทยศาสตร์
36 นางสาว อัจฉรา  มาโสภา ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิฯ
37 นางสาว วาสนา  ฉิมภู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 นาง พูนศรี  สีหาวัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 นางสาว ชาริสา พรหมวิอินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
40 นางสาว สุจิตรา  ลีชมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
41 นาง วิรัตน์  พรมหา คณะวิทยาศาสตร์
42 นาง ปรีชญา จันทรประทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
43 นางสาว สุกัญญา ค ามูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
44 นางสาว พรมงคล  พรหมโสดา คณะศิลปกรรมศาสตร์
45 นาง จันทร์จิรา กิณเรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
46 นางสาว เจนจิรา ทีปุง้ คณะศึกษาศาสตร์
47 นาง จตุพร เนตรมณี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
48 นางสาว หฤทัย  ชัยโทนุย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ออทิสติก)
49 นางสาว วิชยานันท์ ขันละ คณะสัตวแพทยศาสตร์
50 นางสาว จิราพร  บุญจวง คณะสาธารณสุขศาสตร์
51 นางสาว วรินภ์ธร  นันตะเวชกุล บัณฑิตวิทยาลัย
52 นาง วันเพ็ญ กาญจนสันติสุข วิทยาเขตหนองคาย
53 นางสาว สุรัชธาวี  พระธานี ศูนย์คอมพิวเตอร์
54 นางสาว สมยงค์ แหล่ยัง ศูนย์บริการวิชาการ
55 นางสาว วาสนา จงจิตกลาง ศูนย์บริการวิชาการ
56 นาง บุญเม็ง นามวงษา สถาบันยุทธศาสตร์
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57 นาง กนกพร ภวภูตานนท์ฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา
58 นางสาว วาสนา ชาทองยศ สนง.ทรัพย์สินทางปัญญา
59 นางสาว วราภรณ์ ผ่านวงษ์ สนง.บริหารจัดการทรัพย์สิน
60 นางสาว ปรียนิตย์  แสงศรีเรือง สนง.บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
61 นางสาว ษมพร สนธิเปรม สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ
62 นางสาว ประภาพร  แสนเทพ สนง.ฯ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
63 นาง สกาวรัตน์ สุขโข ส านักงานการกีฬา
64 นางสาว นงรัตน์  ศิริค าเพ็ง ส านักงานตรวจสอบภายใน
65 นางสาว กนกอร  สีแสง ส านักงานตรวจสอบภายใน
66 นางสาว กฤษณวรรณ อินทรต้ัง ส านักงานตรวจสอบภายใน
67 นางสาว สุดารัตน์  สอนศักดา ส านักงานตรวจสอบภายใน
68 นางสาว รัชนี  ตันสกุล ส านักงานตรวจสอบภายใน
69 นางสาว ปาลิดา ไทยวัชรามาศ ส านักงานตรวจสอบภายใน
70 นาย ประเทือง ขันตี ส านักงานตรวจสอบภายใน
71 นางสาว หน่อย จินะชิต ส านักงานรักษาความปลอดภัย
72 นางสาว อรพรรณ โสภา ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน
73 นาง ตุลยา นานอก ส านักวัฒนธรรม
74 นาง ปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป
75 นาง ประครอง ปัญโย ส านักวิทยบริการ
76 นาง สุวิมล ค าชมภู ส านักวิทยบริการ
77 นางสาว กชพร ไทยอ่อน กองคลัง
78 นาย กฤตวิทย์  เกษเงิน กองคลัง
79 นาง กาญจนา  ห่อยไธสง กองคลัง
80 นาง จารุ  ธีระสาร กองคลัง
81 นาง จิตติมา อินธิราช กองคลัง
82 นางสาว จินตหรา ชิณะชาติ กองคลัง
83 นาง ชลธิดา วงษ์ละคร กองคลัง
84 นางสาว ณัฐณิชา แบขุนทด กองคลัง
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85 นางสาว ดวงฤทัย เทียมหอม กองคลัง
86 นางสาว ธนวรรณ เนาว์โสภา กองคลัง
87 นางสาว นภัสสร มงคลกุล กองคลัง
88 นาย บัณฑิต จ าปาแขม กองคลัง
89 นางสาว บุบผชาติ ปิตตาลาภา กองคลัง
90 นาย ประมวล  เปล่ียนผ้ึง กองคลัง
91 นางสาว ปัทมาภรณ์ ปูส่า กองคลัง
92 นาง ปิยนุช  โลมาอินทร์ กองคลัง
93 นาย พลช ไพรีพินาศ กองคลัง
94 นาย พาว  สามหาดไทย กองคลัง
95 นางสาว พิชญา  ทองรักษ์ กองคลัง
96 นางสาว พีรญา ปิตุไพโรจน์ กองคลัง
97 นางสาว เพ็ญพิศ มูลค าเกตุ กองคลัง
98 นางสาว ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ กองคลัง
99 นางสาว มัลลิกา  แก้วเกิด กองคลัง

100 นาง รพีภรณ์  อินทรปรีชา กองคลัง
101 นาง รัชนีวรรณ ค าภา กองคลัง
102 นางสาว ลักขณา พากเพียร กองคลัง
103 นาง วรนุช  ทวีทรัพย์ธนาสิน กองคลัง
104 นางสาว วัชรารัตน์ โสจันทร์ กองคลัง
105 นาง ศรารัตน์ สาระรัตน์ กองคลัง
106 นางสาว ศิริพร พรรณพิกุล กองคลัง
107 นางสาว ศิริลักษณ์ หาญสุริย์ กองคลัง
108 นาง สมพิศ  โคตรนรินทร์ กองคลัง
109 นาง สโรชา ดรประชุม กองคลัง
110 นางสาว สุนิภา ไสวเงิน กองคลัง
111 นางสาว สิรินันท์ ค ามูล กองคลัง
112 นางสาว สุคนธา โนนศรี กองคลัง
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113 นางสาว สุทัตตา กันทะวาด กองคลัง
114 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีอั่ง กองคลัง
115 นาย สุรสิทธิ ์ชาลีมาตย์ กองคลัง
116 นางสาว อมร  เวียงแสง กองคลัง
117 นางสาว อลิษา พิมพุฒ กองคลัง
118 นาง อารยา จินกสิกิจ กองคลัง
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