


 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

การบันทึกบัญชีด้านรายรับ – เงินรายได ้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS 

 
 
 
 

นางศิริพร  ยิ้มกลั่น  
นักบัญชี ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คํานํา 
 

การปฏิบัติงานด้านการบัญชี เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญในการปฏิบัติงาน 
โดยดําเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินได้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสามารถจัดทํารายงานทาง 
การเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้านรายรับ – เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ระบบ KKUFMIS เล่มน้ี ได้รวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานต้ังแต่กระบวนการรับเงิน รวมไปถึงการบันทึก
บัญชีระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี 
ต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal Management 
Information System)  

ทั้งน้ี ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้านรายรับ – เงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS เล่มน้ี คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  
บุคลากรที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาทุกท่าน ท้ายน้ีใคร่ขอขอบคุณ นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อํานวยการ
กองคลัง นางสาวชลธิชา บัวชุม หัวหน้างานบัญชี หัวหน้างานทุกท่าน เพ่ือนร่วมงานและผู้เก่ียวข้องที่มี
ส่วนร่วมในการจัดทําคู่มือเล่มน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 
      

      ศิริพร ย้ิมกลั่น 
                    พฤษภาคม 2563 
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                                                                                                                                หน้า  1 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS  

บทที่ 1  
บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญั 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 กําหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะ

เป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ มีการวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้องแยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายตาม
ความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ันๆ ให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา
ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรอบท่ัวไป และกําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  
บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2559 การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ให้ดําเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด การจัดทํารายงานทางการเงิน ให้จัดแสดง 
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน โดยถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้จัดทํารายงานทางการเงินส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน  
90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

การปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ระบบ
KKUFMIS เป็นกระบวนการที่สนับสนุนการรายงานทางการเงินของงานบัญชี กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นับต้ังแต่การรับเงินจนถึงการนําส่งเงินในระบบ KKUFMIS โดยต้องนําส่งเงินให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไป
ตามระเบียบการนําส่งเงินและตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

จากบทบาทของกองคลังที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบัญชี กองคลัง จึงดําเนินการ 
ให้สอดคล้อง โดยใช้ระบบ KKUFMIS ด้านการบัญชี สนับสนุนข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
และปรับปรุง พัฒนา ระบบบัญชีให้รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเล็งเห็น
ค วามสํ าคั ญ ใน ก ารจั ด ทํ าคู่ มื อ ก ารป ฏิ บั ติ งาน ก าร บั นทึ ก บัญ ชี ด้ าน รายรั บ  – เ งิน ราย ได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS  เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นสื่อช่วยในการเรียนรู้ของความเช่ือมโยงและความเข้าใจถึงการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ในองค์กร หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทราบถึงลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้านรายรับ - 

เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS  
2. มีคูม่ือการบันทึกบัญชีของผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มหาวิทยาลัยมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ทราบถึงการเช่ือมโยงและเข้าใจการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของการจัดทําคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้านรายรับ – เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระบบ KKUFMIS น้ี จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี ในระบบ KKUFMIS 
ซึ่งมีเน้ือหาประกอบด้วย ขั้นตอนการรับเงิน การนําส่งเงิน การบันทึกบัญชี  การตรวจสอบการบันทึกบัญชี
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการจัดทํารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 
 

คําจํากัดความเบื้องต้น 

“KKUFMIS” หมายถึง ระบบงบประมาณพัสดุการเงินกองทุนโดยเกณฑ์ 
พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติและระบบบัญชีต้นทุน
รายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKUFMIS: 
Khon Kaen University Fiscal Management 
Information System) ช่ วยส นั บ ส นุ น ห ลั ก ด้ าน
บริหารจัดการงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุใน
ลักษณะ 3 มิติ 

“ระบบบัญชี”   หมายถึง ระบบที่ช่วยในการบริหารข้อมูลทางบัญชีหนึ่งของ      
                                                    ระบบ KKUFMIS 
“ระบบรับ-จ่าย”   หมายถึง  ระบบที่ช่วยในการบริหารข้อมูลทางด้านการเงิน ซึ่ง

เป็นส่วนหน่ึงของระบบ KKUFMIS 
“ปีงบประมาณและปีบัญชี”  หมายถึง  ระยะเวลาต้ั งแต่  1 ตุลาคมของปี ห น่ึ ง ถึ งวันที่  

30 กันยายน ขอปีถัดไป และให้ใช้ ปี พ.ศ. ที่ถัดไป
นับเป็นช่ือสําหรับปีงบประมาณและปีบัญชีน้ัน 

“เงินรายได้”  หมายถึง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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“เกณฑ์คงค้าง” หมายถึง  วิธีการทางบัญชีที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาบันทึก
รายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงวดต่างๆ โดยคํานึงถึง
รายได้ที่พึงรับและค่าใช้จ่ายที่พึงจ่าย เพ่ือให้แสดงผล
การดําเนินงานของแต่ละงวดน้ันอย่างเหมาะสม  

“รายได้”   หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือ 
ศักยภาพในการกระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการในระหว่าง
งวด ก า ร ร าย งาน ซึ ่ง ส ่ง ผ ล ต ่อ ก าร เพิ ่ม ขึ ้น ใน
สินทรัพย์์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม ่รวมถึงการเพิ่มขึ ้น 
ที่เก่ียวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ 

“งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย” หมายถึง  งบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานในช่วงเวลาใด 
เวลาหน่ึง เช่น รอบปีบัญชี โดยจะแสดงรายได้  
ค่าใช้จ่ายและกําไรหรือขาดทุนสุทธิ ช่วยให้ทราบผล 
การดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุงและคาดการณ์ผลการ 
ดําเนินงานในอนาคต 
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บทที่ 2 
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร 

 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานท่ีกําหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัย และบริการทางด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการดําเนินงาน
ของกองคลังประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

 
ประวัติความเป็นมา 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัด ต้ังตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนท่ี 23 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดีเป็นกองต่าง ๆ 6 กอง และแต่ละกองแบ่งเป็น
แผนกต่าง ๆ ซึ่งมีกองต่าง ๆ ดังน้ี 

 1. กองกลาง 
 2. กองคลัง 
 3. กองการเจ้าหน้าที่ 
 4. กองแผนงาน 
 5. กองบริการการศึกษา 
 6. กองบํารุงรักษาอาคารและสถานที่  
ในปัจจุบันนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หน้าที่ 25 เล่ม 132 ตอนท่ี 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย และมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเอง จากเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การเปลี่ยนแปลงให้
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบน้ัน ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  
ทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถกําหนด
กฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการภายในด้วยตัวเองได้  
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เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามมาตา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และ
หน่วยงาน กับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย และ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของหน่วยงาน สํานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้แบ่งหน่วยงานย่อยของกองคลัง ดังน้ี 

1. งานงบประมาณ 
2. งานพัสดุ 
3. งานการเงิน 
4. งานบัญชี 
 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานสนับสนุนกลาง มีบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงิน การบริหารลูกหน้ี บริการเงินยืม  
การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน การบัญชี รายงานการเงินและบัญชี การพัสดุ ควบคุมและ
จําหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดทําสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  
และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดําเนินไปสู่เป้าหมาย 

กองคลังให้บริการด้านการเงิน  การคลัง การบัญ ชีและการพัสดุ  ปฏิบั ติงานด ้วย 
ความมุ่งมั่น ทุ่มเทและซื่อสัตย์ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความถูกต้องและโปร่งใสในการบริหารจัดการ 
ด้านการคลังและพัสดุให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู ้เป็นเคร่ืองมือสําคัญ 
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีการส ่งเสริมให ้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ ดีและมีความสุข 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือศักยภาพในการทํางานของบุคลากร ตลอดจนมีการจัดทําโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการทางด้านการคลังและพัสดุที่เป็นเลิศ ซึ่งมีลักษณะโดยรวม 
ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ 
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานช้ันนําด้านการบริหารการคลังและพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 
พันธกิจ 

1. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการ
รักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
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2. สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 

3. การให้บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค่านิยม 

บริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม นําองค์ความรู้ มุ่งสู่ความ
เป็นเครือข่าย (FINANCE) 

F Friendship  ความเป็นมิตร 
I Intelligent  องค์ความรู้ 
N Network  เครือข่าย 
A Attitude  ทัศนคติ 
N New Innovation นวัตกรรมใหม่ 
C Customers ผู้รับบริการ 
E Ethic  จริยธรรม 

วัฒนธรรมองค์กร  
มุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 

เป้าประสงค์หลัก  
1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. การบริการที่เป็นเลิศ 
3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลัง และพัฒนาของเครือข่ายการคลังและพัสดุของ

มหาวิทยาลัยอย่างเข็มแข็ง 
4. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานสูง มีความผาสุกในการทํางาน และมีความผูกพันต่อ

องค์กร 
สมรรถนะหลัก 

กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการทํางานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-
Service และระบบ e-Ordering 
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โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
1. โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงสร้างการบริหารงานของกองคลัง มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารตามโครงสร้างองค์กร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่ง
หน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 และโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในกองคลัง การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มีผู ้อํานวยการกองคลังเป็นผู ้บังคับบัญชาช้ันต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกํากับดูแล 
การดําเนินงานด้านการคลังและการพัสดุ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อํานวยการกองคลัง 

หน่วยอํานวยการ 

งานพัสดุ งานงบประมาณ งานการเงิน งานบญัช ี

 1) ภารกิจการ

ตรวจสอบ 

2) ภารกิจการควบคุม

งบประมาณ 

3) ภารกิจการจัดทํา

ใบสั่งจ่าย 

1) ภารกิจจัดซ้ือจดัจ้าง 

2) ภารกิจบริหาร

สัญญา 

3) ภารกิจบริหารพัสดุ 

1) ภารกิจรับเงิน 

2) ภารกิจจ่ายเงิน 

3) ภารกิจเงินยืมทด

รองจ่าย 
 

1) ภารกิจการบัญชี 

2) ภารกิจการลงทุน

และรายงานการเงิน 
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2. โครงสร้างอัตรากําลงักองคลงั สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โครงสร้างอัตรากําลังของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจํานวน

ทั้งสิ้น 76 อัตรา โดยจําแนกตามประเภทตําแหน่ง และแสดงตามงานที่สังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  แสดงโครงสร้างอัตรากําลังกองคลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
(1) 

กองคลัง 
(64) 

หน่วย

อํานวยการ 

หัวหน้า 
งานงบประมาณ 

(1) 

หัวหน้า 
งานพัสดุ 

(1) 

หัวหน้า 
งานการเงิน 

(1) 

หัวหน้า 
งานบัญชี 

(1) 

(22) 

-นักวิชาการเงินและ

บัญชี (20) 

-พนักงานปฏิบัติงาน

ท่ัวไป(2) 

(6) 

-เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไป (1) 

-นักจัดการงาน

ท่ัวไป (2)  

-นักเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (1) 

-พนักงานธุรการ (1) 

-พนักงานปฏิบัติงาน

ท่ัวไป (1) 

(19) 

-นักวิชาการพัสดุ 

(16) 

-พนักงานท่ัวไป (1) 

-พนักงานปฏิบัติงาน

ท่ัวไป(1) 

-พนักงานพัสดุ (1) 

(14) 

-นักวิชาการเงินและ

บัญชี (10) 

-พนักงานปฏิบัติงาน

ท่ัวไป(3) 

-นักบัญชี (1) 

(10) 

-นักบัญชี (8) 

-นักวิชาการเงินและ

บัญชี (2) 
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3. ข้อมูลบคุลากรกองคลงั สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 76 อัตรา 

โดยจําแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
 1. จําแนกตามประเภทบุคลากร 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จํานวน    17 อัตรา 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จํานวน    29 อัตรา 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)  จํานวน    19 อัตรา 
4. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   จํานวน    10 อัตรา 
5. ลูกจ้างประจํา    จํานวน      1 อัตรา 

  2. จําแนกตามประเภทตําแหน่ง 
1. ผู้อํานวยการกอง    จํานวน      1 อัตรา 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน    34 อัตรา 
3. นักวิชาการพัสดุ    จํานวน    17 อัตรา 
4. นักบัญชี     จํานวน    10 อัตรา 
5. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป   จํานวน      7 อัตรา 
6. นักจดัการงานทั่วไป    จํานวน      2 อัตรา 
7. จ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป   จํานวน      1 อัตรา 
8. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน      1 อัตรา 
9. พนักงานทั่วไป    จํานวน      1 อัตรา 
10. พนักงานธุรการ    จํานวน      1 อัตรา 
11. พนักงานพัสดุ    จํานวน      1 อัตรา 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
การบริหารงานของกองคลังมีผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงาน

บริหารจัดการ งบประมาณรายจ่าย การเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารลูกหน้ี  บริการเงินยืม  
การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน  การบัญชี รายงานการเงินและบัญชี การพัสดุ ควบคุมและ
จําหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โดยได้แบ่งภารกิจหลักในการดําเนินการ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 งาน 1 หน่วยอํานวยการ ดังน้ี 

1. งานงบประมาณ 
2. งานพัสดุ 
3. งานการเงิน 
4. งานบัญชี 
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หน่วยอํานวยการ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
1. ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารเอกสาร ต้ังแต่การรับ-ส่งเอกสาร 

การติดตามและค้นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติทําลายหนังสือราชการ 
 2. ภารกิจบริหารทั่วไป มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด้าน

การประชุม การบริหารงานทั่วไป การจัดทําและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําปี การจัดทํา
ข้อตกลงและการรายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 3. ภารกิจสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลประสานงานกลางระหว่างหน่วยงาน 
ที่เป็นเจ้าของระบบ วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงิน การพัสดุ จาก
ระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณาการจัดทํารายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และยังทําหน้าที่ด้านฝ่าย
วิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพ่ือนําข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

 
1. งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 

1. ภารกิจการตรวจสอบ มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอใช้และ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องในการเบิก
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คําปรึกษาผู้ใช้บริการและเครือข่ายการคลังและพัสดุ  กําหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภาวะปัจจุบัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2. ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการบันทึกฐานข้อมูล
ท ะ เบี ย น เจ้ าห น้ี  ก ารจั ด ทํ า ใบ เบิ ก จ่ าย  (Barcode) ค วบ คุ ม ก าร ใ ช้ จ่ า ย งบ ป ระม าณ ขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่ ได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน่วยงานอ่ืนให้เบิกแทน การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

 3. ภารกิจการจัดทําใบสั่งจ่าย มีหน้าที่ เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายและจัดทําใบสั่งจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีตามภาระผูกพัน  และรายงานการจัดทํา
ใบสั่งจ่าย 

 4. ภารกิจการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส่งสํานักงานประกันสังคม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการหักหน้ีบุคคลที่สามตามข้อตกลงของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านระบบจ่ายตรง (งบบุคลากร: ข้าราชการและลูกจ้างประจํา) และระบบ  
e-pension (บําเหน็จบํานาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงินอุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างช่ัวคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทําใบเบิกจ่าย 
(Barcode) และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
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2. งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
1. ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ 

จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างก่อสร้าง) ให้กับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กําหนด 

 2. ภารกิจบริหารสัญญา มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดทําสัญญา ตรวจสอบสัญญา 
แก้ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอราคา 
หลักประกันสัญญา เป็นต้น เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และกําหนดหมายเลขทรัพย์สินในระบบ KKUFMIS 

 3. ภารกิจบริหารพัสดุ มีหน้าที่ เก่ียวกับการดําเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ  
(การรับเข้า – จ่ายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปี และการจําหน่ายพัสดุ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนด 

 
3. งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังน้ี 

1. ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและนําส่งเงิน 
ให้บริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 2. ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนบุคลากร (ค่าล่วงเวลา ค่าเงินเวร ค่าเบ้ียประชุม 
ค่าตรวจงานจ้าง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจ้าหน้ีการค้าภายนอก บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก  
เป็นต้น การบริหารสภาพคล่อง สํารองเงินเพ่ือชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีการค้า บุคลากร ส่วนงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การประสานงานและจัดทําเอกสารที่
เก่ียวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการรับชําระเงินและการจ่ายเงินให้
สามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 3. ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติ 
การยืมเงินทดรองจ่าย การรับชําระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรองจ่ายรายเดือน รายปี 
การติดตามและรายงานหน้ีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชําระ และจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย   

 
4. งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังน้ี 

1. ภารกิจการบัญชี มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้านรายรับ 
รายจ่าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการจําแนกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการรับเงินและการจ่ายเงิน รวมถึง
การดําเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
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  2. ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการ ดังน้ี ด้านการลงทุน 

มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงาน และจัดทําเอกสารที่เก่ียวข้องในการ

ลงทุนของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

ด้านการรายงานการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบรายการข้อมูลรายเดือน รายไตรมาส 

รายปี และปิดบัญชี เพ่ือนําส่งข้อมูลประจําเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

รายเดือน รายไตรมาสและรายปี นําเสนอตามความต้องการของผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

ภาพท่ี 3  แสดงโครงสร้างการบริหารงานบัญชี กองคลัง 

หมายเหตุ  
(   ) คือจํานวนอัตราของตําแหน่งน้ันๆ   
* คือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน  8  คน 
** คือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน  3  คน 
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บทบาทหนา้ทีค่วามรับผิดชอบของตําแหน่ง 
1. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักบัญชีตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ฉบับที่ 16/2555) เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ตามประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ได้ระบุบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของนักบัญชีระดับปฏิบัติการ ดังน้ี 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 

ในการทํางานปฏิบัติงานด้านบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ ดังน้ี 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1. ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมท้ังเอกสารประกอบการลงบัญชี
ขององค์กรให้ถูกต้อง และการจัดทําบัญชีตามกฎหมาย 

2. ตรวจสอบการทํางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้ งการตรวจสอบบัญชี  
ตรวจวิเคราะห์งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน เพ่ือควบคุมให้การทํางานของผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาตเป็นไป 
โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการของระบบบัญชีและระบบบัญชีรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการพัฒนาระบบบัญชี 
การวางรูปแบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชีต่อไป 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ 

2. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
ให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านการบัญชี การเงิน การจัดทํางบประมาณ แก่หน่วยงาน

ต่างๆ ในองค์กรเพ่ือให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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2. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงานของตําแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ที่ต้องใช้

ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี ได้ปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งนักบัญชี และมีขอบเขตของภาระงานค่อนข้างกว้างประกอบด้วย บันทึกบัญชีรายรับเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานสภาพคล่องประจําวัน การประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายการลงทุน ซึ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบ มีความเอาใจใส่ คํานึงถึงความถูกต้องครบถ้วน มีการ
ปรับปรุงการทํางานใหม่อยู่เสมอ และมีความรับผิดชอบงานต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนงานจนถึงสิ้นสุด
กระบวนงาน รวมทั้งต้องมีการพัฒนางานใหม่ๆ ได้มีการพัฒนาดังกล่าวโดย ลดขั้นตอนการบันทึกบัญชี
ด้านรายรับและทะเบียนเงินฝากธนาคาร ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKUFMIS) ซึ่งการดําเนินงาน
ดังกล่าวส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีบรรลุเป้าหมายของกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบในตําแหน่งนักบัญชี มีดังต่อไปน้ี 

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีรายรับ การรายงานสภาพ
คล่องประจําวันและการประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับนโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
ลักษณะงาน วิธีการที่ปฏิบัติงาน การวางแผน การให้บริการ และการประสานงานดําเนินการ ดังน้ี 

1. บันทึกบัญชีรายรับเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสารนําส่งเงินและหลักฐานทางการเงิน บันทึกบัญชีรายรับ บันทึกปรับปรุงรายการทางบัญชี เช่น 
รายการเบิกเกินส่งคืน รายการที่ เกิดข้อผิดพลาดระหว่างงวดบัญชี รายได้ค้างรับ ณ วันสิ้นงวดบัญชี  
และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติรายการบันทึกบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายรับจากบัญชี
แยกประเภท เช่น ตรวจสอบบัญชีเงินสด บัญชีเงินโอนและเช็ค ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS) 
มีรายการที่ต้องดําเนินบันทึกบัญชีจํานวน 50-60 ชุดต่อวัน กรณีวันสิ้นเดือนมีจํานวน 90-100 ชุด 

2. รายงานสภาพคล่องประจําวัน ตรวจสอบจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือสภาพคล่อง ทางโทรศัพท์และทางบริการออนไลน์ของธนาคาร มีรายการที่ต้องดําเนินการจํานวน  
27 บัญชีต่อวัน และส่งรายงานให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวัน  

3. การประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับนโยบายการลงทุน ได้แก่ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน จัดประชุมตาม
ปฏิทินที่กําหนด โดยส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ ก่อนการ
ประชุมหน่ึงสัปดาห์ ขออนุมัติค่าใช้จ่าย และยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือจัดเตรียมการประชุม และดําเนินการ
จัดเตรียม/ประสานงานห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องด่ืมฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุม การประชุมทั้ง 2 ชุด จัดขึ้นประจําเดือนๆละ 1 ครั้ง 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

การปฏิ บั ติงานตาม  คู่ มื อการปฏิ บั ติงานการบันทึกบัญ ชี ด้านรายรับ  - เงินรายได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS ควรทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2558 ใช้บังคับต้ังแต่ 17 กรกฎาคม 2558 โดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 15 มีดังน้ี 
1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
2. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
3. เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุนดังกล่าว 
4. ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
5. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
6. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจาการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ 

ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
7. รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
 

ด้านการบัญชี และการตรวจสอบบัญชี กําหนดให้มหาวิทยาลัยบันทึกรายการในสมุด
บัญชีแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป และมีการตรวจสอบบัญชีเป็นประจํา ให้จัดทํางบการเงิน บัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 
และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐน้ัน ตามข้อบังคับน้ีได้มีการจัดประเภทและที่มาของรายได้มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
2. เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
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3. เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุนดังกล่าว 

4. ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
5. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
6. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ 

ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
7. เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
8. เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัยและการนําทรัพย์สิน

ทางปัญญาไปหาประโยชน์ 
9. รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
 

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ มีดังน้ี 
1. หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัย

เป็นผู้กําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
2. หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากค่าธรรมเนียม

การศึกษา ตามข้อ 1 ค่าบํารุง ค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ และให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

การจัดเก็บรายได้และการนําส่งเงิน เมื่อมีการรับเงินรายได้ทุกประเภท ต้องมีการออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืนไว้เป็นหลักฐาน โดยมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง 
และให้บันทึกข้อมูลการรับเงินในวันที่ได้รับเงินหรือย่างช้าในวันทําการถัดไป (การรับเงินรายได้ทุกประเภท
จะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนนําส่งมหาวิทยาลัยมิได้) ให้นําเงินรายได้ประเภทต่างๆ ที่ได้จัดเก็บแล้วฝาก
ธนาคารใน วัน น้ัน  หรืออย่างช้าใน วันทํ าการถัดไป  หลัก เกณ ฑ์  วิ ธีการรับ เงิน  การนําส่ งเงิน  
แบบใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับรายได้อ่ืนๆ และแบบรายงาน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและให้ดําเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยหลักฐานทางการเงินและการบัญชี 
จะต้องเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานที่ยังไม่ได้รับการ
ตรวจสอบต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี ส่วนหลักฐานที่ได้รับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินแล้วให้เก็บไว้ 5 ปี เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการทางคดีให้เก็บไว้
จนกว่าคดีน้ันจะเสร็จสิ้น 

การจัดทํารายงานทางการเงิน ให้จัดแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน โดย
ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย  
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และให้มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินประจําปีส่งผู้สอบบัญชีมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี ทั้งน้ี รูปแบบของรายงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้จัดทํารายงานการเงิน ดังน้ี  

1. รายงานการเงิน รายไตรมาส ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนถัดไปนับจากวัน
สิ้นไตรมาส 

2. รายงานการเงินประจําปี ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
 

3. พระราชบญัญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561    
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ทําบัญชี

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน 
ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหน้ี ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                      

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนําส่งคลัง พ.ศ. 2562 

มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี 
1. การรับเงินให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน  

ให้ส่วนงานท่ีมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินน้ันออกใบเสร็จรับเงิน  หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการ
รับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด  

2. การใช้ใบเสร็จรับเงินให้ใช้เล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดท่ีมีการรับ
ชําระเป็นประจําและมีจํานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงสําหรับการรับชําระเงินประเภทน้ันก็ได้ 

3. การบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน เงินประเภทใดท่ีมีการออก
ใบเสร็จรับเงินในวันหน่ึง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทน้ันตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึก
เป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดงรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและ
จํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย ในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงิน
สดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันน้ันแล้ว ให้บันทึกข้อมูล
การรับเงินน้ันในระบบในวันทําการถัดไป 

4. เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินสดหรือเช็ค หรือ
เอกสารแทนตัวเงินอ่ืนที่ได้รับ พร้อมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บในวันน้ันทั้งหมดส่ง
ต่อเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ 
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5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 
2561 

หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับน้ีกําหนดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทาง
ในการกําหนดระบบบัญชี และจัดทํารายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่าง
เหมาะสม  สําหรับรายการที่ เกิดขึ้นทั่ วไปตามปกติในหน่วยงานของรัฐ ทั้ งน้ี เพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 68 บัญญัติให้กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน
ถือปฏิบัติในการทําบัญชีและรายงานทางการเงิน 

หลักการและนโยบายการบัญชี(Accounting Policies) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือปฏิบัติ
ตามนโยบายการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผังบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยประยุกต์ให้เป็นไปตามผังบัญชีมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใช้ในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ส่งให้กรมบัญชีกลางนําไปจัดทํางบการเงินในภาพรวมของประเทศสําหรับการจัดสรร
งบประมาณในปีถัดไป 

หลักการบัญชี หมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผลและ
รายงานเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเงินของหน่วยงาน 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑ์หรือ
วิธีปฏิบัติที่หน่วยงานใช้ในการจัดและนําเสนองบการเงินซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับการนําไปใช้ 
ในการบันทึกรับรู้รายการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินเพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน 
ฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของหน่วยงานโดยถูกต้องตามท่ีควรสอดคล้องกับหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อใช้นโยบายการบัญชีใดแล้วจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการ
บัญ ชี น้ันอย่างสม่ํ าเสมอเว้นแต่มีความจําเป็น ต้องเปลี่ ยนแปลงในรอบปีบัญ ชีใดก็ให้ เปิดเผย 
การเปล่ียนแปลงน้ันในรายงานการเงินปีน้ันๆ ซึ่งนโยบายการบัญชีทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นน้ัน 
มีหลักการปฏิบัติงานดังน้ี 

1. ใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับรายการ
การเงินที่เกิดขึ้นคร้ังหน่ึงและจะต้องลงบัญชีสองด้านคือเดบิตบัญชีหน่ึงและเครดิตอีกบัญชีหน่ึงด้วยจํานวน
เงินที่เท่ากัน 

2. ใช้หลักการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชี
ที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นมิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 

3. ใช้รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณคือวันที่ 1 ตุลาคม 
ปีปัจจุบันถึงวันที่ 30 กันยายนปีถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเท่ากับ 1 ปีงบประมาณหรือ 12 เดือน 
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4. ใช้หลักการบัญชีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ในการบันทึกรับรู้รายการบัญชีระหว่างกัน
ในลักษณะของรายได้และค่าใช้จ่าย ทุนสิ้นปีแต่ละหน่วยจะโอนปิดบัญชีดังกล่าวเข้าบัญชีรายได้สูง/(ตํ่า)
กว่าค่าใช้จ่าย 

หลักการและนโยบายบัญชีเก่ียวกับการรับรู้รายได้ 
    การรับรู้รายได้ การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นรายได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังน้ี  

1. ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในการเกิดขึ้นของรายได้ และ  
2. สามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ   
หน่วยงานจะรับรู้รายได้ในงบแสดงผลการดําเนินงาน เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสิน และเมื่อหน่วยงานสามารถวัดมูลค่า
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างน่าเช่ือถือหรืออีกนัยหน่ึงการรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นพร้อมกับ
การรับรู้ส่วนที่เพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หรือส่วนที่ลดลงของหน้ีสิน  

การวัดมูลค่ารายได้ 
1. รายได้มีการวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 
2. โดยทั่วไปจะกําหนดจํานวนรายได้ตามท่ีตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินทรัพย์ 

ประเภทของรายได้ รายได้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี  
1. รายได้จากเงินงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณประเภท

ต่าง ๆ เช่น งบบุคลากร  งบดําเนินงาน งบลงทุน ในหลายลักษณะ เช่น ได้รับงบประมาณตามแผนการใช้
จ่ายเงินเพ่ือผลิตตามบทบาทภารกิจที่ตกลงกันไว้หากใช้ไม่หมดต้องนําเงินที่เหลือส่งคืนคลัง  ได้รับเงิน
งบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดจากรัฐบาลโดยไม่มีเง่ือนไข ได้รับเงินงบประมาณท่ีเบิกแต่ละรายการเพ่ือจ่าย
ชําระหน้ีที่ถึงกําหนดจ่ายแล้วหรือได้รับเงินงบประมาณโดยไม่มีตัวเงินผ่านเมื่อที่หน่วยงานแต่เป็นการเบิก
หักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับเจ้าหน้ีของหน่วยงาน โดยภาพรวมให้หน่วยงานรับรู้รายได้
จากเงินงบประมาณ ดังน้ี         

1. กรณีเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานเพ่ือนําไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับ
เงินของหน่วยงานให้รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคําขอเบิกเงินกับคลัง         

2. กรณีเบิกหักผลักส่งหรือเบิกจ่ายตรวจจากรัฐบาลให้แก่เจ้าหน้ีของหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานไม่ได้รับตัวเงิน  

2. รายได้แผ่นดิน หมายถึง รายได้ของรัฐบาลที่หน่วยงานได้รับและจะต้องนําส่ง
คลัง รายได้แผ่นดินประกอบด้วย รายได้แผ่นดินประเภทภาษีและรายได้แผ่นดินที่ไม่ใช้ภาษี ได้แก่ รายได้
จากการขายสินทรัพย์และบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อ่ืนๆ หน่วยงานจะรับรู้เงินรายได้
แผ่นดินเมื่อได้รับรายได้  และเน่ืองจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนํามาใช้จ่ายใน 
การดําเนินงานได้ ดังน้ัน ณ วันที่จัดทํารายงาน ให้หน่วยงานปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้
แผ่นดินนําส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง       
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  3. รายได้จากเงินช่วยเหลือ หมายถึง หน่วยงานได้รับเงินตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือหรือร่วมมือจากรัฐบาลต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดนอกจากหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์          

4. รายได้จาการรับบริจาค หมายถึง หน่วยงานได้รับบริจาคเงินเพ่ือไว้ใช้จ่าย 
ในการดําเนินงานหน่วยงานจะรับรู้รายได้จากการรับบริจาคเมื่อได้รับเงิน  อย่างไรก็ตามการรับบริจาคอาจ
มีข้อจํากัดในการใช้หรือไม่ก็ได้ หรือได้รับเงินบริจาคเป็นเงินสดที่มีข้อจํากัดให้ใช้จ่ายเพื่อการใดการหน่ึง 
โดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจได้รับบริจาคทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่าหน่ึงรอบ
ระยะเวลาบัญชี ในกรณีดังกล่าวให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากการรับบริจาคตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเป็นต่อการจับคู่รายได้จากการรับบริจาคกับค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง         

5. กําไร/ขาดทุนจาการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานจะ
บันทึกรับรู้กําไร/ขาดทุนจาการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการชําระเงินของรายการท่ีเป็นตัวเงิน
หรือเมื่อมีการจัดทํารายงานการเงิน และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ของหน่วยงาน        

6. รายได้อ่ืน หมายถึง รายได้ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นและ
หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันต้องนําส่งคลัง หน่วยงานจะบันทีกรับรู้รายได้อ่ืนเมื่อเกิดรายได้และเข้าเกณฑ์
การรับรู้รายได้ 
 
วิธีการปฏิบัติงาน 

การจัดเก็บรายได้และการนําส่งเงิน มีหลักเกณฑ์ วิธีการรับเงิน การนําส่งเงิน แบบ
ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับรายได้อ่ืนๆ และแบบรายงาน ต้องเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมี
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการรับเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําส่งคลัง พ.ศ. 2562 เมื่อมีการรับเงินรายได้ทุก
ประเภท ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืนไว้เป็นหลักฐาน จะหักไว้ใช้จ่ายเพ่ือ
การใดก่อนนําส่งมหาวิทยาลัยมิได้ โดยมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง และให้บันทึกข้อมูลการรับเงิน
ในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป ให้นําเงินรายได้ประเภทต่างๆ ที่ได้จัดเก็บแล้วฝากธนาคาร
ในวันน้ัน หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป ในระหว่างที่ยังไม่ได้นําเงินฝากธนาคารในวันน้ันให้เก็บไว้ในตู้
นิรภัย ที่ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง มิให้สูญหายหรือเสียหาย 

หลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะต้องเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญ
หาย หรือเสียหายหลักฐานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี ส่วนหลักฐานที่ได้รับ
การตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วให้เก็บไว้ 5 ปี เว้นแต่เป็นเอกสารท่ีจําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินการทางคดีให้เก็บไว้จนกว่าคดีน้ันเสร็จสิ้น  
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การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยใช้หลักการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ในทางบัญชีใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น ไม่ใช่รับ
รู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งทําให้รายการและเหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการ
บันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เก่ียวของกับการเกิดรายการและเหตุการณ์น้ัน การรับรู้
รายการเมื่อเกิดขึ้นเป็นการบันทึกสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนทุน รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นที่ค่อนข้างแน่นอน 
ว่าหน่วยงานจะได้รับหรือจะสูญเสียผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสามารถวัดมูลคา่ของรายการนั้น 
ได้อย่างน่าเช่ือถือ เกณฑ์คงค้างจึงเป็นหลักการที่แสดงให้เห็นผลกระทบจากการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน 
และความสามารถของหน่วยงานในการให้บริการและภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

การจัดทําบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นดําเนินการตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
โดยใช้ระบบบัญชี งบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบ
บัญ ชี  ต้นทุ น ราย กิจกรรมมหาวิทยาลั ยขอนแ ก่น  (KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal 
Management Information System) ระบบงานน้ีมีคุณสมบัติ เป็นลักษณะ 3 มิ ติ คือ แผนงาน  
หน่วยงาน และกองทุน  มีการเช่ือมโยงอย่างต่อเน่ือง (Integrated) ต้ังแต่ระบบงบประมาณ พัสดุ  
การเงิน บัญชี และบัญชีต้นทุน เพ่ือผลิตสารสนเทศตามหลักการบัญชีสากล 

ระบบบัญชีแผนงาน     – รายงานผลการดําเนินงาน แต่ละแผนงานเงิน  
      หน่วยทางการบัญชี (Accounting Entity) 

ระบบบัญชีหน่วยงาน   –  รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน                                 
        แต่ละหน่วยงานเป็นหน่วยทางการบัญชี 

ระบบบัญชีกองทุน       – รายงานฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
                       แต่ละกองทุนเป็นหน่วยทางการบัญชี  

ระบบบันทึกบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ในลักษณะ 3 มิติ ประกอบไปด้วย แผนงาน หน่วยงาน 
และกองทุน แสดงผลการดําเนินงานได้หลายมุมมอง และมีความชัดเจนในแต่ละมุมมอง สามารถทราบได้
ว่าการดําเนินการในแต่ละกิจกรรม แต่ละขั้นตอนของการเกิดรายการใช้ทรัพยากรจากมิติใดเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถจัดสรรเงินงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงินได้สามารถบันทึกการจัดซื้อ/จ้าง ตามเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร รวมไปถึงการตรวจรับ
สินค้า การได้มาของวัสดุ/ครุภัณฑ์ จะมีการเช่ือมโยงกับระบบบริหารสินทรัพย์ สามารถบันทึกขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์ คิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติมีรายงานแสดงสถานะ
ของงบประมาณที่ได้รับว่าดําเนินการถึงขั้นตอนใด และข้อมูลที่เกิดจากการตรวจรับจะเช่ือมโยงกับระบบ
การเงินจ่าย เพ่ือเตรียมจ่ายให้กับเจ้าหน้ี และสามารถบันทึกรับเงินจากลูกหน้ีได้ในระบบการเงินรับเป็น
เครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยในการประมวลผล
รายงานการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะนําไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารด้วย 
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ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานด้านการบัญชี มีขั้นตอนการการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และต้องอยู่ในกรอบการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันกําหนดเวลาภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
ที่วางไว้ จึงมีข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. เอกสารหลักฐานเพื่อการบันทึกบัญชี ต้องมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการรับ
เงินที่ชัดเจนข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วว่ามีโอกาสส่งผลต่อการบันทึกบัญชี 
ไม่ถูกต้อง ควรมีการติดตามและสอบถามจากต้นเรื่อง 

2. เอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ือการบันทึกบัญชี มีทั้ง ต้นฉบับ สําเนาของต้นฉบับและฉบับถ่าย
เอกสาร ควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้รับเอกสารถูกต้อง หลักฐานที่เป็นฉบับถ่ายเอกสารควรมีการรับรองสําเนา 

3. เอกสารหลักฐานที่ทางบัญชีได้รับ ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องเป็นไปตาม
ระเบียบ รวมไปถึงรูปแบบเอกสารต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. เอกสารหลักฐานเพ่ือการบันทึกบัญชี ควรมีการลงลายมือช่ือให้ถูกต้องครบถ้วน  
5. เอกสารหลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะต้องเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบในท่ี

ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลาสิบปี 
6. การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชี ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี 
7. ควรมีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีทันที เพ่ือให้สามารถปรับปรุงบัญชีทันงวดปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
แผนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจด้านการรับเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับ การบันทึกบัญชีทั้งด้านการรับเงิน การจําแนกข้อมูล  
การสรุปผล และการวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการรับเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึง 
การบันทึกและการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารมีแผนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม 

รอบระยะเวลา 1 เดือน 

ภายในวันท่ี 

8 ของเดือน

ถัดไป 

ภายในวันท่ี 

1 0  ข อ ง

เดือนถัดไป 

ตามปฏิทินท่ี

ง า น ส ภ า

กําหนด 

ก่อน วันสิ้ น

เ ดื อ น  1 

สัปดาห์ 

ภายในวันท่ี 

3 1  ข อ ง

เดือนถัดไป 

บันทึกบัญชีรับ-จ่าย และ เงินลงทุน      

รายงานงบการเงนิ      

กระแสเงินสดรับ-จ่าย      

สถานภาพทางการเงิน      

จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร      

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร      

 

ตารางที่ 1 แผนการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอนการบนัทึกบัญชีด้านรายรับ 
การปฏิบัติงานการบัญชีและการตรวจสอบรายการทางบัญชี เป็นส่วนหน่ึงเพ่ือจัดทํารายงาน

ทางการเงินโดยยึดหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐที่ถือปฏิบัติ และกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง การได้มาซึ่ง
ข้อมูลจะต้องมีการจัดการแนวทาง วิธีการ แนวปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน 
เล่มน้ีจะกล่าวถึง ขั้นตอนการบันทึกบัญชีด้านรายรับ – เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีความ
เช่ือมโยงการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน และขั้นตอนการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีรายรับ ดังน้ี
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เมื่อส่วนงานมีการรับเงินรายได้ทุกประเภท ต้องดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ 
KKUFMIS หรือหลักฐานการรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง ให้นําเงิน
รายได้ประเภทต่างๆ ที่ได้จัดเก็บแล้วฝากธนาคารในวันน้ัน หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป ในระหว่างที่ยัง
ไม่ได้นําเงินฝากธนาคารในวันน้ันให้เก็บไว้ในตู้นิรภัย ที่ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง มิให้สูญหายหรือเสียหาย 
และให้ บันทึกข้อมูลการรับเงิน ในระบบ KKUFMIS ในวันที่ ได้รับเงินหรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป  
นําส่งกองคลัง จํานวน 2 ชุดประกอบด้วยชุดต้นฉบับ และชุดสําเนา ซึ่งเอกสารนําส่งเงินต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

เอกสารนําส่งเงินจากทุกส่วนงานที่ส่งมายังกองคลัง งานการเงินจะดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารนําส่งและหลักฐานทางการเงินทั้งหมด โดยลงลายมือช่ือสําหรับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ชุดสําเนา
ส่งคืนส่วนงานไว้เป็นหลักฐานการรับเอกสาร พร้อมบันทึกรับเอกสารในระบบ KKUFMIS เอกสารนําส่งเงิน
ต้นฉบับของทุกส่วนงานจะถูกสรุปและรวมรวมเป็นวันทําการ ส่งมายังงานบัญชี ส่วนเอกสารนําส่งเงินที่
ตรวจสอบแล้วว่ายังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดจะดําเนินการส่งคืนส่วนงานเพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง  
ซึ่งจะแสดงความเช่ือมโยงตามวงจรการปฏิบัติงานระบบบัญชี KKUFMIS ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5  วงจรการรับเงิน ระบบ KKUFMIS 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
 

ภาพท่ี 6  วงจรการยกเลิกการรับเงิน ระบบบัญชี KKUFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หน้า 27 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

ลําดับ
ท่ี 

แผนภูมิ Flow-Chat 
ขั้นตอน/

วิธีดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1 

 
 
 
 
 

รับเอกสารนําส่งเงิน 
(เงินรายได้) ส่วนงาน 

งานการเงิน 

เอกสารสรุปนําส่งกองคลัง 
(ใบสรุปนําส่งเงิน ใบนําส่ง 
ใบเสร็จรับเงิน และใบนํา
ฝากและหลักฐานการนํา
ฝากเงินฝากธนาคาร) 

2 

 
 
 

1. ตรวจสอบความถูก
ต้องการรับ เงิน  ออก
ใบเสร็จรับเงิน นําเงิน
ฝากธนาคาร  
2 . หาก ไม่ ถู ก ต้ อ งให้
ส่งคืนเพ่ือทําการแก้ไข 
หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

งานการเงิน 

เอกสารสรุปนําส่งกองคลัง 
(ใบสรุปนําส่งเงิน ใบนําส่ง 
ใบเสร็จรับเงิน และใบนํา
ฝากและหลักฐานการนํา
ฝากเงินฝากธนาคาร) 

3 

 
 
 

บั นทึ ก รับ เอกสารใน
ระบบ KKUFMIS 

งานการเงิน เอกสารสรุปนําส่งกองคลัง 

4 

 
 
 
 
 

1 . รั บ เอ ก ส า ร แ ล ะ
ต รวจ ส อบ ก่ อ น ก าร
บันทึกบัญชี 
2. หากไม่ถูกต้องส่งคืน
เพ่ือทําการแก้ไขหรือขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

งานบัญช ี
เอกสารสรุปนําส่งกองคลัง
จากทุกส่วนงานรวบรวม
เป็นวัน 

5 

 
 
 

โอนบันทึกบัญชีเอกสาร
สรุปนําส่งกองคลัง 

งานบัญช ี

1.ใบเสร็จรับเงิน 
2. ใบสรุปนําส่งกองคลัง 
3. ใบนําส่งเงิน 
4. ใบนําฝากเงิน 

6 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของการโอน
ข้อมูล 

งานบัญช ี
รายงานสรุปการบันทึก
บั ญ ชี ต า ม ป ร ะ เภ ท
ใบสําคัญ 

7 

 
 
 
 
 

บันทึกป รับป รุงบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง
(ถ้ามี) 
 

งานบัญช ี

รายงานบัญชีแยกประเภท 
3 มิติ 
 

 

เร่ิมต้น 

รับเอกสารนําส่งเงิน  
(เงินรายได้) 

 

บันทึกรับเงินนําส่งจากคณะ 

ตรวจสอบ 

YES 

NO 

ตรวจสอบ 

โอนข้อมูลเข้าระบบบัญชี

โปรแกรม KKUFMIS 

ตรวจสอบ 

 

บันทึกปรับปรุงบัญช ี

สิ้นสุด 

NO 

YES 

ภาพท่ี 7  Flow-Chat แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้านรายรับ 



 

หน้า 28 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

ส่วนประกอบของเอกสารสรุปนําส่งเงินกองคลัง 
 FNDS  หมายถึง ใบสรุปนําส่งเงิน (เอกสารสรุปการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน
และการนําเงินฝากธนาคาร) 
  FNDC  หมายถึง ใบ รั บ นํ าส่ ง เ งิน  (เอ กส ารที่ แ ส ด ง ถึ งก ารรั บ เงิน และออก
ใบเสร็จรับเงิน) 
  FNDP  หมายถึง ใบนําฝากเงิน (เอกสารที่แสดงถึงการนําเงินฝากธนาคาร) 
 FNDR หมายถึง ใบรับนําส่งเงิน (เอกสารที่แสดงถึงการรับเอกสารที่ส่วนกลาง) 
  PAY IN หมายถึง หลักฐานการนําเงินฝากธนาคารที่ได้รับจากธนาคาร 
  
  

 
 

ภาพท่ี 8  ตัวอย่างชุดเอกสารสรุปนําส่งเงินกองคลัง 
 



 

หน้า 29 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
 

ภาพท่ี 9  ตัวอย่างใบสรุปนําส่งกองคลัง (FNDS) 



 

หน้า 30 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
 

ภาพท่ี 10  ตัวอย่างใบนําส่งเงิน (FNDC) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
 

ภาพท่ี 11  ตัวอย่างใบนําฝากเงิน (FNDP) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
 

ภาพท่ี 12  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 13  ตัวอย่างหลักฐานการนําเงินฝากธนาคาร 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

การโอนข้อมูลจากระบบที่เก่ียวข้องกับการรับเงนิ 
1. การโอนข้อมูลระบบรับ-จ่าย เพื่อเตรียมข้อมูลโอนเข้าระบบบัญชี(Interface FN) 

1.1 การโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง  โอนเอกสารรับนําส่งเงิน 
จากคณะ (FNDR) และใบนําฝากเงิน (FNDP) ที่มิติส่วนกลาง  

เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มการเงิน >>>ระบบงานรับ/จ่ายเงิน >>> 
โอนข้อมูลไปยังระบบอ่ืน >>>KKFNPC01\ โอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง   

 
 

ภาพท่ี 14  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูโอนข้อมูลไปยังระบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง 
 

วิธีการใช้งาน 
1. เลือก Tab โอนข้อมูล >>รายการรับเงิน กําหนด √  ในช่อง รับเงินนําส่งจากคณะและนําฝาก

เงิน 
2. กําหนดเงื่อนไข รหัสหน่วยงาน รหัสแหล่งเงิน วันที่เอกสาร >>ระบุข้อมูลตามเอกสารสรุปนําส่ง 

กองคลัง  (ใบรับนําส่งเงิน (FNDR) และใบนําฝากเงิน (FNDP)) 
3. เลือก ตกลง เพ่ือโอนข้อมูล เมื่อโอนข้อมูลเสร็จ เลือก OK แสดงถึงขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

ภาพท่ี 15  แสดงหน้าจอโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

1.2 การโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน  โอนเอกสารใบนําส่งเงิน/
ใบเสร็จรับเงิน (FNDC) และใบสรุปนําส่งกองคลัง (FNDS) ที่มิติหน่วยงาน 

เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มการเงิน >>>ระบบงานรับ/จ่ายเงิน >>> 
โอนข้อมูลไปยังระบบอ่ืน >>>KKFNPC02\โอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน 

 
 

ภาพท่ี 16  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน 
 

วิธีการใช้งาน 
1. เลือก Tab โอนข้อมูล >>รายการรับเงิน กําหนด √  ในช่อง ใบนําส่งและใบสรุปนําส่งกองคลัง 
2. กําหนดเงื่อนไข รหัสหน่วยงาน รหัสแหล่งเงิน วันที่เอกสาร >>ระบุข้อมูลตามเอกสารสรุปนําส่ง 

กองคลัง (ใบนําส่งเงิน (FNDC) และใบสรุปนําส่งกองคลัง (FNDS)) 
3. เลือก ตกลง เพ่ือโอนข้อมูล เมื่อโอนข้อมูลเสร็จ เลือก OK แสดงถึงขั้นตอนน้ีเสร็จ

สมบูรณ์ 

 
 

ภาพท่ี 17  แสดงหน้าจอโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

2. การโอนข้อมูลบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี GL 
การบันทึกบัญชี ระบบ KKUFMIS ดังนี้ 
ตัวอย่าง รับเงินสด 5,000 บาท เป็นรายได้อ่ืน และมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 12 บาท 
 

กรณีที่ 1  การบันทึกบัญชีรายรับ กรณีส่วนงานออกใบเสร็จรับเงิน 
มิติหน่วยงาน 

การออกใบเสร็จรับเงิน (ใบนําส่งเงิน FNDC) บันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต เงินสด/เงินโอน/เช็ค  5,000 
  เครดิต รายได้…   5,000 
เดบิต ค่าธรรมเนียมธนาคาร     12 
  เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     12 
 

การนําเงินส่งส่วนกลาง(ใบสรุปนําส่งกองคลัง FNDS) บันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต เงินฝาก-ส่วนกลางกองคลัง 5,000 
 เครดิต เงินสด/เงินโอน/เช็ค  5,000 
เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     12 
  เครดิต เงินฝาก-ส่วนกลางกองคลัง     12 
 

มิติส่วนกลาง 
การรับนําส่งเงินจากคณะ/หน่วยงาน (ใบรับนําส่งเงิน FNDR)บันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต เงินสด/เงินโอน/เช็ค  5,000 
  เครดิต เงินรับฝาก-คณะ.....  5,000 
 

การนําเงินฝากธนาคาร (ใบนําฝากเงิน FNDP)บันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต เงินฝากธนาคาร  5,000 
 เครดิต เงินสด/เงินโอน/เช็ค  5,000 
เดบิต เงินรับฝาก-คณะ.....      12 
  เครดิต เงินฝากธนาคาร      12 
 

กรณีที่ 2  การบันทึกบัญชีรายรับ กรณีส่วนกลางออกใบเสร็จรับเงิน(แทน) ส่วนงาน 
ขั้นตอนการโอนข้อมูลบันทึกบัญชีให้โอนข้อมูลบัญชีตามกรณีที่ 1 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

กรณีที่ 3  การบันทึกบัญชีรายรับ กรณีส่วนกลางออกใบเสร็จรับเงิน 
มิติส่วนกลาง 

การออกใบเสร็จรับเงิน (ใบนําส่งเงิน FNDC) บันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต เงินสด/เงินโอน/เช็ค  5,000 
  เครดิต รายได้…   5,000 
เดบิต ค่าธรรมเนียมธนาคาร     12 
  เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     12 
 

การนําเงินส่งส่วนกลาง(ใบสรุปนําส่งกองคลัง FNDS) บันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต เงินฝาก-ส่วนกลางกองคลัง 5,000 
 เครดิต เงินสด/เงินโอน/เช็ค  5,000 
เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     12 
  เครดิต เงินฝาก-ส่วนกลางกองคลัง     12 
 

การรับนําส่งเงินจากคณะ/หน่วยงาน (ใบรับนําส่งเงิน FNDR)บันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต เงินสด/เงินโอน/เช็ค  5,000 
  เครดิต เงินรับฝาก-คณะ.....  5,000 
 

การนําเงินฝากธนาคาร (ใบนําฝากเงิน FNDP)บันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต เงินฝากธนาคาร  5,000 
 เครดิต เงินสด/เงินโอน/เช็ค  5,000 
เดบิต เงินรับฝาก-คณะ.....      12 
  เครดิต เงินฝากธนาคาร      12 

 
กรณีที่ 4  การบันทึกบัญชีรายรับ กรณีส่วนงานออกใบเสร็จรับเงิน(แทน) ส่วนกลาง 

ขั้นตอนการโอนข้อมูลบันทึกบัญชีให้โอนข้อมูลบัญชีตามกรณีที่ 3 
 
 

 
 
 
 
 



 

หน้า 37 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

การโอนข้อมูลบันทึกบัญชี GL ระบบ KKUFMIS ดังนี้ 
เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มบัญชีกองทุน >>>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 

>>>โอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี >>>KKGLDT07\โอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี 

 
 

ภาพท่ี 18  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูโอนข้อมูลการบันทกึบัญชีเข้าระบบบัญชี 
 

วิธีการใช้งาน 
1. ระบบ >>ระบุ FN (ระบบรับ-จ่าย) 
2. แหล่งเงิน >>ระบุ 2 (เงินรายได้) 
3. รหัสหน่วยงาน >>ระบุตามเอกสารของหน่วยงานที่ต้องการโอนข้อมูล 
4. วันที่เอกสาร >>ระบุวันที่ใบสรุปนําส่งกองคลัง ใบนําส่งเงิน และใบนําฝากเงิน 
5. เลขที่เอกสาร >>ระบุเลขที่ใบสรุปนําส่งกองคลัง (FNDS) 
6. เลขที่ใบนําส่ง >>ระบุเลขที่ใบนําส่งเงิน (FNDC) 
7. เมื่อเลือกเง่ือนไขการเลือกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 19  แสดงหน้าจอการกําหนดเง่ือนไขการเลือกเอกสาร 



 

หน้า 38 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

วิธีการใช้งาน 
1. เลือก √ หน้าเอกสารท่ีต้องการโอน(เลือกทั้งหมด) เน่ืองจากได้กําหนดเงื่อนไขการโอน

ไว้หน้าจอที่ 1 ซึ่งครอบคลุมเอกสารทั้งหมดของชุดสรุปนําส่งกองคลัง 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในระบบกับเอกสารสรุปนําส่งกองคลังให้ถูกต้อง

ตรงกัน เมื่อเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 20  แสดงหน้าจอการเลือกเอกสาร 
 

วิธีการใช้งาน 
1. เลือก ลักษณะการโอนเอกสาร >>โอนแบ 1 เอกสารต่อ 1 ใบสําคัญลงบัญชี 
2. เลือก วันที่บันทึกบัญชี >>กําหนดวันที่บันทึกบัญชีใหม่ทุกเอกสารใบลงบัญชี โดยระบุ

วันที่ตามวันที่กองคลังรับเอกสารสรุปนําส่งเงินจากคณะ 
3. เมื่อเลือกเง่ือนไขการเลือกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 21  แสดงหน้าจอการเลือกเง่ือนไขการโอนข้อมูล 
 



 

หน้า 39 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

วิธีการใช้งาน 
ระบบจะดําเนินการประมวลผลการตรวจสอบข้อมูล จากน้ันเลือก ตกลง เพ่ือไปหน้าถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 22  แสดงหน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูล 
 

วิธีการใช้งาน 
1. ระบบแสดงเลขท่ีใบสําคัญจากการโอนข้อมูล ด้านบนขวาแสดงผลการโอนข้อมูล

ทั้งหมด แสดงจํานวนเอกสารท่ีต้องการโอน เอกสารที่โอนได้ เอกสารที่โอนไม่ได้ และได้สร้างใบสําคัญ
ทั้งหมดก่ีใบ บรรทัดด้านล่างแสดงถึงรายละเอียดเอกสารที่โอนได้และเลขที่ใบสําคัญ 

2. เลือก OK แสดงถึงขั้นตอนน้ีเสรจ็สมบูรณ์แล้วเลอืก <<ย้อนกลับ ระบบจะกลับสู่หน้าจอ
แรก หน้าจอ 1. เง่ือนไขการเลือกเอกสาร เพ่ือโอนข้อมูลในชุดถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 23  แสดงหน้าจอผลการโอนข้อมูล 
 
 
 



 

หน้า 40 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

การยกเลิกการโอนข้อมูลจากระบบท่ีเก่ียวข้องกับการรบัเงิน 
1. ยกเลิกการโอนข้อมูลบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี GL 
เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มบัญชีกองทุน >>>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ >>>

โอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี >>>KKGLDT08\ยกเลิกโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี 

 
 

ภาพท่ี 24  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูยกเลิกโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี 
 

วิธีการใช้งาน 
1.ระบบ >>ระบุ FN (ระบบรับ-จ่าย) 
2. แหล่งเงิน >>ระบุ 2 (เงินรายได้) 
3. รหัสหน่วยงาน >>ระบุตามเอกสารของหน่วยงานที่ต้องการยกเลิกข้อมูล 
4. ประเภทใบสําคัญ >>ระบุ RV (ใบสําคัญรับ) 
5. วันที่บันทึกบัญชี >>ระบุวันที่บันทึกบัญชี 
6. เลขที่ใบสําคัญ >>ระบุเลขที่ใบสําคัญที่ต้องการยกเลิก ถ้าไม่ระบุ ระบบจะเลือกเอกสารทั้งหมด 
7. เมื่อเลือกเง่ือนไขการเลือกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 

 
ภาพท่ี 25  แสดงหน้าจอเง่ือนไขการเลือกใบสําคัญ 



 

หน้า 41 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

วิธีการใช้งาน 
1. เลือก √ หน้าเอกสารที่ต้องการยกเลิก  
2. เมื่อเลือกเง่ือนไขการเลือกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 26  แสดงหน้าจอเลือกใบสําคัญ 
วิธีการใช้งาน 

1. รหัสการยกเลิก >>ระบุรหัสการยกเลิกเอกสาร โดยสามารถดับเบ้ิลคลิกเลือกจากรายการ  
2. คําอธิบาย >>ระบุเหตุผลในการยกเลิกเอกสาร >>เลือก OK 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27  แสดงหน้าจอกําหนดสาเหตุการยกเลิก 
 



 

หน้า 42 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

วิธีการใช้งาน 
1. ระบบแสดงผลการยกเลิกข้อมูล ด้านบนขวาแสดงผลการยกเลิกข้อมูลทั้งหมด  

แสดงจํานวนใบสําคัญที่ต้องการยกเลิก ใบสําคัญที่ยกเลิกได้ ใบสําคัญที่ยกเลิกไม่ได้ และยกเลิกใบสําคัญ
ทั้งหมดก่ีใบ ส่วนบรรทัดด้านล่างแสดงรายละเอียดใบสําคัญที่ยกเลิก 

2. เลือก OK แสดงถึงขั้นตอนน้ีเสรจ็สมบูรณ์แล้วเลอืก <<ย้อนกลับ ระบบจะกลับสู่หน้าจอ
แรก หน้าจอ 1. เง่ือนไขการเลือกเอกสาร เพ่ือยกเลิกการโอนข้อมูลในชุดถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 28  แสดงหน้าจอผลการยกเลิกข้อมูล 
 

2. ยกเลิกการโอนข้อมูลระบบรับ-จ่าย (Interface FN) 
2.1 การยกเลิกโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง  ยกเลิกเอกสารรับ

นําส่งเงินจากคณะ (FNDR) และใบนําฝากเงิน (FNDP) มิติส่วนกลาง 
เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มการเงิน >>>ระบบงานรับ/จ่ายเงิน >>> 

โอนข้อมูลไปยังระบบอ่ืน >>>KKGLPC01\โอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง   

 
 

ภาพท่ี 29  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง   



 

หน้า 43 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

วิธีการใช้งาน 
1. เลือก Tab ยกเลิกโอนข้อมูล >>รายการรับเงิน กําหนด √  ในช่อง รับเงินนําส่งจาก

คณะและนําฝากเงิน 
2. กําหนดเง่ือนไข รหัสหน่วยงาน รหัสแหล่งเงิน วันที่เอกสาร >>ระบุข้อมูลตามเอกสารสรุป

นําส่งกองคลัง (ใบรับนําส่งเงิน (FNDR) และใบนําฝากเงิน(FNDP)) ที่มติิส่วนกลาง 
3. เลือก ตกลง เพ่ือยกเลิกโอนข้อมูล เมื่อโอนข้อมูลเสร็จ เลือก OK แสดงถึงขั้นตอนน้ีเสร็จ

สมบูรณ์ 

 
 

ภาพท่ี 30  แสดงหน้าจอยกเลิกโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง 
 

2.2 การยกเลิกโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน ยกเลิกใบนําส่งเงิน/
ใบเสร็จรับเงิน (FNDC) และใบสรุปนําส่งกองคลัง (FNDS) ที่มิติหน่วยงาน 

เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มการเงิน >>>ระบบงานรับ/จ่ายเงิน >>> 
โอนข้อมูลไปยังระบบอ่ืน >>>KKGLPC02\โอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน 

 
 

ภาพท่ี 31  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน 



 

หน้า 44 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

วิธีการใช้งาน 
1. เลือก Tab ยกเลิกโอนข้อมูล >>>รายการรับเงิน กําหนด √  ในช่อง ใบนําส่งและใบสรุปนําส่ง

กองคลัง 
2. กําหนดเง่ือนไข รหัสหน่วยงาน รหัสแหล่งเงิน วันที่เอกสาร >>>ระบุข้อมูลตามเอกสารสรุปนําส่ง 

กองคลัง (ใบนําส่งเงิน (FNDC) และใบสรุปนําส่งกองคลัง (FNDS)) 
3. เลือก ตกลง เพ่ือยกเลิกโอนข้อมูล เมื่อโอนข้อมูลเสร็จ เลือก OK แสดงถึงขั้นตอนน้ีเสร็จ

สมบูรณ์ 

 
 

ภาพท่ี 32  แสดงหน้าจอยกเลิกโอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 45 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

การบันทึกบัญชีที่ระบบบญัช ี
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการบันทึกบัญชี ได้กําหนดประเภทของเอกสารใบสําคัญไว้ 

3 ประเภท คือ 
1. ใบสําคัญทั่วไป (JV: Journal Voucher) เป็นการบันทึกรายการทั่วไป 
2. ใบสําคัญรับเงิน (RV: Received Voucher) เป็นการบันทึกรายการรายรับ 
3. ใบสําคัญจ่ายเงิน (PV: Payment Voucher) เป็นการบันทึกจ่ายชําระหน้ีเจ้าหน้ี 
 
เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มบัญชีกองทุน >>>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 

>>>รายการประจําวัน >>>KKGLDT01\บันทึกใบสําคัญ 

 
 

ภาพท่ี 33  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูบันทึกใบสําคัญ 
 

วิธีการใช้งาน 
1. รหัสหน่วยงาน >>ระบุหน่วยงานที่ต้องการบันทึกบัญชี 
2. แหล่งเงิน >>ระบุแหล่งเงินที่ต้องการบันทึกบัญชี  
3. ประเภทใบสําคัญ >>ระบุตามประเภทใบสําคัญที่ต้องการบันทึกบัญชี(JV RV PV) 
4. วันที่บันทึกบัญชี >>ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบันทึกบัญชี (ตามเอกสาร) 
5. รหัสกองทุน >>ระบุกองทุนที่ต้องการบันทึกบัญชี (1 กองทุนทั่วไป) 
6. รหัสงาน/โครงการ >>ระบุรหัสตามที่ต้องการบันทึกบัญชี (0101 งานสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป) 
7. รหัสโครงการย่อย >>ระบุรหัสตามที่ต้องการบันทึกบัญชี (010101 บริหารงานทั่วไป) 
8. เลขที่อ้างอิง/วันที่อ้างอิง >>ระบุเลขที่อ้างอิงถึงเอกสารบันทึกบัญชี (ถ้ามี) 
9. คําอธิบาย >>อธิบายรายการบันทึกบัญชี (พอสังเขป) 



 

หน้า 46 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
 

ภาพท่ี 34  แสดงหน้าจอบันทึกใบสําคญั 
 

10. เลือกข้อมูลเพ่ือบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้ว กด       บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นจะได้เลขที่
ใบสําคัญ 

11. เมื่อบันทึกบัญชีเสร็จสิ้น หากต้องการบันทึกใบสําคญัใบใหม ่ให้ใช้คําสั่ง       เพ่ือแสดงหน้าจอ
เริ่มต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 35  แสดงหน้าจอบันทึกใบสําคญัทีบั่นทึกบัญชีสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 47 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

การยกเลิกการบันทึกบญัชทีี่ระบบบัญช ี
เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มบัญชีกองทุน >>>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 

>>>รายการประจําวัน >>>KKGLDT04\ยกเลิกใบสําคัญ 

 
 

ภาพท่ี 36  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูยกเลกิใบสําคัญ  
 

วิธีการใช้งาน 
1. เลือกค้นหา       จากน้ันให้ระบุรหัสหน่วยงาน ประเภทใบสําคัญ และเลขที่ใบสําคัญ >> 

เลือกดําเนินการ 

 
 
 
 

ภาพท่ี 37  แสดงหน้าจอระบุเลขที่ใบสําคญัเพ่ือค้นหาเอกสารท่ีต้องการยกเลิก 
 
 



 

หน้า 48 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

2. ตรวจสอบใบสําคัญว่าเป็นข้อมูลที่ต้องการยกเลิก >>เลือกรหัสการยกเลิก  

 
 

ภาพท่ี 38 แสดงหน้าข้อมูลที่ต้องการยกเลิก 
 

3. ระบุรหัสการยกเลิกใบสําคัญ >>บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงคําอธิบาย ช่ือการยกเลิก  
และวันที่ยกเลิก เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยระบบจะกลับสู่หน้าจอหลัก ยกเลิกใบสําคัญ 

 
 

ภาพท่ี 39  แสดงหน้าจอบันทึกการยกเลิกใบสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 49 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

ข้อสังเกตการบันทึกบญัชีรายรับ ในระบบ KKUFMIS 
การปฏิบัติงานหน้าจอ KKGLDT07\โอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี มีขั้นตอนการ

โอนข้อมูล/บันทึกบัญชีแตกต่างจากการโอนข้อมูลชุดสรุปนําส่งเงินปกติ ดังน้ี 
กรณีที่ 1 การรับเงินประเภทไม่เป็นตัว ได้แก่ VC ไม่ได้รับเงินสด AV รับใบสําคัญหักล้างลูกหน้ี

เงินยืมและ VA รับคืนลูกหน้ีเงินกองทุนโอนข้อมูลเฉพาะรายการใบเสร็จรับเงินเท่าน้ัน 
วิธีการใช้งาน หน้าจอการเลือกเอกสาร 

1. หน้าจอการกําหนดเง่ือนไขการเลือกเอกสาร >>ระบุตามการโอนชุดนําส่งเงินปกติ 
2. หน้าจอการเลือกเอกสาร >>เลือก √ หน้าเอกสาร เลือกโอนเฉพาะรายการใบเสร็จรับเงนิ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในระบบกับเอกสารชุดสรุปนําส่งให้ถูกต้องตรงกัน  

เมื่อเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 
4. โอนข้อมูลตามขั้นตอนการจนถึงหน้าจอ 5. ผลการโอนข้อมูล เมื่อระบบแสดงผลการ

โอนข้อมูลเลขที่ใบสําคัญ แสดงถึงขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 40  แสดงหน้ากําหนดเง่ือนไขเอกสารของเมนูโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชี 
 

 
ภาพท่ี 41  แสดงหน้าจอการเลือกเอกสารใบเสร็จรับเงิน 



 

หน้า 50 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

กรณีที่ 2 การรับเงินที่ออกใบเสร็จรับเงิน มีการประกันผลงานเอกสารชุดสรปุนาํส่งเงินโอน
ในระบบท้ังหมด ยกเว้นใบสรุปนําส่งเงิน (FNDS) ใช้การบนัทึกบัญชใีบสาํคญั  

ตัวอย่าง รับเงินโครงการวิจยัเป็นเงินโอน จํานวน 144,000 บาท มีการประกันผลงาน 7,200 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท 

การบันทึกบัญชี ระบบ KKUFMIS 
การออกใบเสร็จรับเงิน (ใบนําส่งเงิน FNDC)บันทึกบัญช ีดังนี้ 

เดบิต เงินโอน  136,800 
 ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน    7,200 
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร        10 
  เครดิต  เจ้าหน้ีที่ปรึกษา/วิจัย  144,000 
      ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า         10 

การนําเงินส่งส่วนกลาง(ใบสรุปนําส่งกองคลัง FNDS)บันทึกบัญชี ดังนี้  
เดบิต เงินฝากส่วนกลาง  136,800 
 เงินฝากส่วนกลาง     7,200 
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        10 
  เครดิต  เงินโอน   144,000 
    ลูกหน้ีเงินประกันผลกงาน     7,200 
      ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า         10 

การบันทึกใบสําคัญที่ระบบบัญชี ดังนี้  
เดบิต เงินฝากส่วนกลาง  136,800 
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        10 
  เครดิต  เงินโอน   136,800 
      ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า         10 

การรับนําส่งเงินจากคณะ/หน่วยงาน (ใบรับนําส่งเงิน FNDR)บันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต เงินโอน  144,000 
  เครดิต กองคลัง    144,000 

การนําเงินฝากธนาคาร (ใบนําฝากเงิน FNDP)บันทึกบัญชี ดังนี้ 
เดบิต เงินฝากธนาคาร  144,000 
 กองคลัง                 10 

เครดิต เงินสด/เงินโอน/เช็ค   144,000 
    เงินฝากธนาคาร                   10 

 



 

หน้า 51 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

วิธีการใช้งาน 
1. หน้าจอการกําหนดเง่ือนไขการเลือกเอกสาร >>ระบุตามการโอนชุดนําส่งเงินปกติ 
2. หน้าจอการเลือกเอกสาร >>เลือก √ หน้าเอกสารที่การโอน ยกเว้น ใบสรุปนําส่งเงิน 

(FNDS) ซึ่งใบสรุปนําส่งเงินต้องบันทึกบัญชีที่ระบบบัญชี หน้าจอ KKGLDT01\บันทึกใบสําคัญ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในระบบกับเอกสารชุดสรุปนําส่งให้ถูกต้องตรงกัน  

เมื่อเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 
4. โอนข้อมูลตามขั้นตอนการโอนชุดนําส่งปกติ จนถึงหน้าจอ 5. ผลการโอนข้อมูล เมื่อ

ระบบแสดงผลการโอนข้อมูลเลขที่ใบสําคัญ แสดงถึงขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

ภาพท่ี 42  แสดงหน้าจอการเลือกเอกสาร ยกเว้น ใบสรุปนําส่งเงิน (FNDS)  
 

 
 

ภาพท่ี 43  แสดงหน้าจอการบันทึกบัญชีใบสรุปนําส่งกองคลัง (FNDS) 
 
 



 

หน้า 52 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

กรณีที่ 3 การโอนข้อมูลบันทกึบัญชีใบนําฝากเงิน (FNDP) แบบรวมหลายเอกสารต่อ 1 
ใบสําคัญลงบัญชี เมื่อมีการรับเงิน ดังน้ี 

1. การรับเงินที่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร 
2. การรับเงินที่มีการจัดทําสรุปนําส่งกองคลัง 2 ชุดขึ้นไป และมีการนําเงินฝากธนาคาร

และจัดทําใบนาํฝาก (FNDP) รวมกัน 
วิธีการใช้งาน 

1. ระบบ >>FN (ระบบรับ-จ่าย) 
2. แหล่งเงิน >>2 (เงินรายได้) 
3. รหัสหน่วยงาน >>01 (สํานักงานอธิการบดี) 
4. ประเภทเอกสาร >>FNDP (ใบนําฝากเงิน) 
5. วันที่เอกสาร >>ระบุวันที่ใบนําฝากเงิน (FNDP) 
6. เลขที่เอกสาร >>ระบุเลขที่ใบนําฝากเงิน (FNDP)ของส่วนงานที่ต้องการโอนข้อมูล 
7. เลขที่ใบนําส่ง >>ไม่ระบุ 
8. เมื่อเลือกเง่ือนไขการเลือกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 44  แสดงหน้าจอการกําหนดเง่ือนไขการเลือกเอกสาร  (FNDP) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 53 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

วิธีการใช้งาน 
1. เลือก √ หน้าเอกสารที่ต้องการโอน ใบนําฝากเงิน(FNDP)ทั้งหมด  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในระบบกับเอกสารชุดสรุปนําส่งให้ถูกต้องตรงกัน  

เมื่อเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 45  แสดงหน้าจอการเลือกเอกสาร  (FNDP) 
 

วิธีการใช้งาน 
1. เลือก ลักษณะการโอนเอกสาร >>โอนแบบรวมหลายเอกสารต่อ 1 ใบสําคัญลงบัญชี 
2. เลือก วันที่บันทึกบัญชี >>กําหนดวันที่บันทึกบัญชีใหม่ทุกเอกสารใบลงบัญชี โดยระบุ

ตามวันที่กองคลังรับเอกสารนําส่งจากคณะเป็นวันที่บันทึกบัญชี 
3. เมื่อเลือกเง่ือนไขการเลือกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เลือก ถัดไป>> เพ่ือไปหน้าจอถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 46  แสดงหน้าจอการเลือกเง่ือนไขการโอนข้อมูล  (FNDP) 
 



 

หน้า 54 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

วิธีการใช้งาน 
ระบบจะดําเนินการประมวลผลการตรวจสอบข้อมูล จากน้ันเลือก ตกลง  เพ่ือไปหน้าถัดไป 

 
 

ภาพท่ี 47  แสดงหน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูล  (FNDP) 
 

วิธีการใช้งาน 
1. ระบบแสดงผลการโอนข้อมูล ด้านบนขวาแสดงผลการโอนข้อมูลทั้งหมด แสดงจํานวน

เอกสารท่ีต้องการโอน เอกสารท่ีโอนได้ เอกสารท่ีโอนไม่ได้ และได้สร้างใบสําคัญทั้งหมดก่ีใบ ส่วนบรรทัด
ด้านล่างแสดงรายละเอียดเอกสารที่สร้างใบสําคัญ เช่น ใบนําฝากที่ต้องการโอน 4 ใบ โอนได้ 4 ใบ สร้าง
ใบสําคัญจํานวน 1 ใบ 

2. เลือก OK แสดงถึงขั้นตอนน้ีเสรจ็สมบูรณแ์ล้วเลือก <<ย้อนกลับ ระบบจะกลับสู่หน้าจอแรก 
หน้าจอ 1. เง่ือนไขการเลือกเอกสาร เพ่ือโอนข้อมูลในชุดถดัไป 

 
 

ภาพท่ี 48  แสดงหน้าจอผลการโอนข้อมูลใบนําฝากเงิน (FNDP) 
 



 

หน้า 55 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

การตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายรบั ในระบบ KKUFMIS 
1. ตรวจสอบบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง เพื่อปรับปรุงบัญชีลดค่าใช้จ่าย เมื่อตรวจ

พบการบันทึกบัญชีรายการบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนําส่งตามรายงานบัญชีแยกประเภท 3 มิติ จะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงรายการบัญชีตามส่วนงานท่ีมีรับเงินบัญชีเบิกเกินส่งคืน โดยบันทึกปรับปรุงที่ระบบ
บัญชี KKGLDT01\บันทึกใบสําคัญ 

เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มบัญชีกองทุน >>>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มติิ 
>>>รายงาน >>>รายงานสิ้นงวด >>>KKGLOR42\รายงานบัญชีแยกประเภท 3 มิติ 

 
 

ภาพท่ี 49  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายงานบัญชีแยกประเภท 3 มิติ 55 
 

วิธีการใช้งาน 
1. ประเภทรายงาน >>แยกตามหน่วยงาน 
2. รหัสหน่วยงาน >>01 ถึง 90 
3. รหัสบัญชี >>212-03-90 บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง 
4. วันที่บันทึกบัญชี >>ระบุวันที่บันทึกบัญชีที่ต้องการตรวจสอบ 

 
ภาพท่ี 50  แสดงหน้าจอรายงานบัญชีแยกประเภท 3 มติิ 



 

หน้า 56 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
 

ภาพท่ี 51  แสดงหน้าจอรายงานบัญชีแยกประเภท 3 มติิ (รายการเบิกเกินส่งคืน) 
 

2. การตรวจสอบบัญชีเงินสด เช็คในมือ หรือการโอนเงิน   บัญชีบัญชีเงินสด เช็ค 
ในมือ หรือการโอนเงิน  ด้านเดบิตและเครดิต ต้องมีจํานวนเงินคงเหลือที่เท่ากันและบัญชีเงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์ มีผลรวมตรงตามเอกสารสรุปนําส่งกองคลังประจําวัน ที่งานการเงินส่งให้งานบัญชี 

เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มบัญชีกองทุน >>>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มติิ 
>>>รายงาน >>>รายงานตรวจสอบ >>>KKGLOR02\รายงานสรุปการบันทึกบัญชี ตามประเภท
ใบสําคัญ 

 
 

ภาพท่ี 52  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายงานสรุปการบันทึกบัญชี ตามประเภทใบสําคัญ 
 

วิธีการใช้งาน 
1. ประเภทรายงาน >>สรุป 
2. ระบบ >>ทั้งหมด 



 

หน้า 57 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

3. สถานะใบสําคัญ >>ปกติ (การบันทึกบัญชีสมบูรณ์) 
4. รหัสหน่วยงาน >>01 ถึง 01 
5. ประเภทใบสําคัญ >>RV ถึง RV 
6. วันที่บันทึกบัญชี >>ระบุวันที่บันทึกบัญชีที่ต้องการตรวจสอบ 
7. แหล่งเงิน >>2 (เงินรายได้) 
 

 
 

ภาพท่ี 53  แสดงหน้าจอการกําหนดเง่ือนไขรายงานสรุปการบันทึกบัญชี ตามประเภทใบสําคญั 
 

 
 

ภาพท่ี 54  แสดงหน้าจอรายงานสรุปการบันทึกบัญชี ตามประเภทใบสําคัญ 



 

หน้า 58 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

3. การตรวจสอบการนําฝากเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวนเงินฝากธนาคารทุก
ประเภทบัญชีที่รับเงินถูกต้องตรงกับสรุปการนําส่งเงินประจําวัน 

เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มการเงิน >>>ระบบงานรับ/จ่ายเงิน >>>รายงาน 
>>>รายงานกระทบยอบัญชีธนาคาร >>>KKGLOR35\รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 
 

ภาพท่ี 55  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

วิธีการใช้งาน 
1. ประเภทรายงาน >>สรุปรายการเคล่ือนไหว 
2. สถานะเอกสาร >>ทั้งหมด และ ใช้งาน 
3. แหล่งเงิน >>2 (เงินรายได้) 
4. หน่วยงาน >>01 (สํานักงานอธิการบดี) 
5. วันที่รายการ >>ระบุวันที่บันทึกบัญชี 
6. เลือก          เพ่ือแสดงรายงาน 

 
 

ภาพท่ี 56  แสดงหน้าจอการกําหนดเง่ือนไขรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร 



 

หน้า 59 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
ภาพท่ี 57  แสดงหน้าจอรายงานรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 

 
ภาพท่ี 58  ตัวอย่างเอกสารปะหน้าการนําส่งเงินรายได้ประจําวัน 



 

หน้า 60 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

การปรับปรุงรายการบัญช ีระบบ KKUFMIS 
บัญชเีบิกเกินส่งคนืรอนําส่งมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี ้

1. เมื่อเกิดรายการบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนําส่งให้ถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุเลขที่
คุมยอดเบิกจ่าย เพ่ือแนบรายการปรับปรุงบัญชี 

2. พิมพ์หน้ารายงานบัญชีแยกประเภท 3 มิติ ที่พบรายการรายการบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอ
นําส่งเพ่ือแนบรายการปรับปรุงบัญชี 

3. นําเลขที่คุมยอดเบิกจ่ายที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน ใช้ตรวจสอบรหัสรายการรายจ่ายและรหัสบัญชี 
 

การตรวจสอบรหัสรายการรายจ่าย 
เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มงบประมาณ>>>ระบบงบประมาณ>>>

รายการประจําวัน>>>เบิกจ่ายงบประมาณ >>>บันทึกเบิกจ่าย กรณีจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือ >>>บันทึก
เบิกจ่าย กรณีทั่วไป หรือ >>>บันทึกผูกพันและเบิกจ่าย กรณีทั่วไป 

 

 
 

ภาพท่ี 59  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

วิธีการใช้งาน 
1. เลือกค้นหา       ระบุเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย ตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน >>เลือก

ดําเนินการ 
2.เลือก Tab รายการด้านล่าง เพ่ือดูรายการรายจ่าย และนาํไปตรวจสอบรหัสบัญชีต่อไป 

 
 
 



 

หน้า 61 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
 
 
 

ภาพท่ี 60  แสดงหน้าจอบันทึกผูกพันและเบิกจ่าย กรณีทัว่ไป   
 

การตรวจสอบรหัสบญัช ี
เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มงบประมาณ >>>แฟ้มข้อมูลหลัก >>>

กําหนดรายการรายจ่าย/ครุภัณฑ์ 

 
 

ภาพท่ี 61  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูกําหนดรายการรายจ่าย/ครุภัณฑ์ 
 

วิธีการใช้งาน 
1. ประเภทรายรับ-จ่าย >>ดับเบ้ิลคลิกเลือกรหัสประเภทรายรับ-รายจ่าย 
2. เลือกรหัสประเภทรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบรหัสบัญชี เพ่ือใช้ในการบันทึกบัญชี 



 

หน้า 62 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 62  แสดงหน้าจอกําหนดรายการรายจ่าย/ครุภัณฑ์ 
 

การบันทึกบัญชีรายการเบิกเกินส่งคืน 
รายการเบิกเกินส่งคืนเกิดรายการที่มิติใด ให้บันทึกปรับปรุงที่มิติน้ัน บันทึกบัญชี ดังน้ี 
เดบิต บัญชีเบิกเกินส่งคืน  25,000 

เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย...   25,000 
 

 
 

ภาพท่ี 63  แสดงหน้าจอบันทึกใบสําคญั (ใบสําคัญทั่วไป JV) 



 

หน้า 63 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

การตรวจสอบและรายงานทางบัญชี 
จากการบันทึกข้อมูลเข้าระบบบัญชี โปรแกรม KKUFMIS ประจําเดือนประจําไตรมาสหรือประจําปี

จะต้องดําเนินการประมวลผลข้อมูลการบันทึกบัญชีของทุกส่วนงานและต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบบัญชี
เพ่ือจัดทํารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและให้สามารถนําไปวิเคราะห์และจัดทํารายงานที่เก่ียวข้อง 

เลือก เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มบัญชีกองทุน>>> ระบบบัญชีลักษณะ 3 มติิ 
>>>ประมวลผล >>>ผ่านรายการประจํางวด 

 
ภาพท่ี 64  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูผ่านรายการประจํางวด 

 

วิธีการใช้งาน 
1. รหัสหน่วยงาน>>ระบุหน่วยงานที่ต้องการประมวลผล 
2. รหัสแหล่งเงิน >>ระบุรหัสแหล่งเงินที่ต้องการประมวลผล 
3. ปีบัญชี >>ระบุปีบัญชีที่ต้องการประมวลผล 
4. งวดบัญชี >>ระบุงวดบัญชีที่ต้องการประมวลผล 
5. เลือก ตกลง เพ่ือประมวลผลข้อมูลการบันทึกบัญชี 

 
ภาพท่ี 65 แสดงหน้าจอการผ่านรายการประจํางวด 



 

หน้า 64 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

การตรวจสอบรายการทางบัญชีระบบโปรแกรม KKUFMIS พอสังเขปดังน้ี 
1. การตรวจสอบบัญชเีงนิสดเช็คในมือหรอืเงินโอน 

รายการบัญชีเงินสดเช็คในมือหรือการโอนเงินจะต้องไม่มีรายการยอดยกไปเน่ืองจาก
รายการดังกล่าวจะต้องดําเนินการฝากธนาคารเป็นประจําวันโดยเบ้ืองต้นตรวจสอบจากงบทดลองโดย
ตรวจเป็นรายคณะ/หน่วยงาน 

2. การตรวจสอบบัญชเีงนิฝากธนาคาร 
รายงานเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารกระแสรายวันเงินฝากธนาคาร

ออมทรัพย์เงินฝากประจําหรือเงินลงทุนที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการลงทุนสามารถตรวจสอบการบันทึก
บัญชี โดยข้อมูลทะเบียนเงินฝากธนาคารต้องเท่ากับข้อมูลที่บันทึกบัญชี 

3. การตรวจสอบบัญชรีะหว่างกัน 
ระบบบัญชี โปรแกรม KKUFMIS เป็นลักษณะ 3 มิติและมีการบริหารเงินโดย

ส่วนกลางซึ่งคณะ/หน่วยงานจะต้องทราบผลการดําเนินงานของหน่วยงานของตนด้วยจึงต้องมีการบันทึก
บัญชีระหว่างกันโดยข้อมูลของยอดเงินของบัญชีระหว่างกันของแต่ละคณะ/หน่วยงานจะต้องมียอดที่
เท่ากันกับส่วนกลาง 

4. รายงานทางบัญชี ระบบ KKUFMIS 
การตรวจสอบข้อมูลกับระบบบัญชีเมื่อบันทึกบัญชีประจําเดือนเสร็จสิ้น หรือหาก 

มีการแก้ไขข้อมูล ต้องทําการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีใหม่ทุกครั้ง (หน้าจอ KKGLPT01 ผ่านรายการ
ประจํางวด) ส่วนงานสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ KKUFMIS เพ่ือจัดทํารายงานทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยสามารถจัดทํารายงานทางการเงินส่งกรมบัญชีกลาง และส่งส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เลือก  เมนูมหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>กลุ่มบัญชีกองทุน >>>ระบบบัญชีลักษณะ 3 มติิ 
>>> รายงาน >>>รายงานสิ้นงวด >>งบทดลอง 3 มิติ/รายงานบัญชีแยกประเภท 3 มติิ 

 
 

ภาพท่ี 66  แสดงหน้าจอการเข้าเมนูรายงานสิ้นงวด 



 

หน้า 65 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายรับ - เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ KKUFMIS   

4.1 บัญชีแยกประเภททั่วไป 3 มิติ คือ บัญชีที่รวบรวมการบันทึกบัญชีตามรายการ
ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ โดยแยกแต่ละบัญชีแยกประเภท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ สินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน 
รายได้ค่าใช้จ่าย 

วิธีการใช้งาน 
1. ประเภทรายงาน >>รวมทุกหน่วยงาน/แยกตามหน่วยงาน ที่ต้องการใช้ข้อมูล 
2. รหัสหน่วยงาน >>ระบุหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล 
3. รหสับัญชี >>ระบุรหสับัญชีที่ต้องการใช้ข้อมูล กรณ ีไมร่ะบุ จะเกิดรายการทางบัญชี

ทั้งหมด 
4. วันที่บันทึกบัญชี >>ระบุวันที่ต้องการใช้ข้อมูล 
5. รหัสแหล่งเงิน >>ระบุตามที่ต้องการใช้ข้อมูล 

 
 

ภาพท่ี 67  แสดงหน้าจอการกําหนดเง่ือนไขรายงานบัญชีแยกประเภท 3 มิติ 
 

 
 

ภาพท่ี 68  แสดงหน้าจอรายงานบัญชีแยกประเภท 3 มติิ 



 

หน้า 66 
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4.2 งบทดลอง คือ งบที่จัดทําขึ้นด้วยการนํายอดดุลในบัญชีแยกประเภทต่างๆ ไม่ว่า
จะอยู่ด้านเดบิต หรือเครดิตก็ตามมาคํานวณหายอดคงเหลือทั้งสองด้าน เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องในการ
บันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ ในวันใดวันหน่ึง เช่น ทุกสิ้นเดือน ทุก 3 เดือน หรือเมื่อสิ้นงวดบัญชีแสดงถึง
สินทรัพย์หน้ีสินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

วิธีการใช้งาน 
1. ประเภทรายงาน >>รวมทุกหน่วยงาน/แยกตามหน่วยงาน ที่ต้องการใช้ข้อมูล 
2. รหัสหน่วยงาน >>ระบุหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล 
3. ปีบัญชี >>ปีงบประมาณ ระบุปีที่ต้องการใช้ข้อมูล  
4. งวดบัญชี >>ระบุงวดบัญชีต้องการใช้ข้อมูล 
5. รหสับัญชี >>ระบุรหสับัญชีที่ต้องการใช้ข้อมูล กรณ ีไมร่ะบุ จะเกิดรายการทางบัญชี

ทั้งหมด 
6. รหัสแหล่งเงิน >> ระบุตามท่ีต้องการใช้ข้อมูล 

 
ภาพท่ี 69  แสดงหน้าจอการกําหนดเง่ือนไขงบทดลอง 3 มิติ 

 

 
ภาพท่ี 70  แสดงหน้าจอรายงานงบทดลอง 3 มิติ 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบันทึกบัญชีด้านรายรับ – เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระบบ KKUFMIS ผู้จัดทําได้มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านบัญชีโดยใช้ระบบบัญชี KKUFMIS ข้อมูลในการบันทึกบัญชีมีส่วนเก่ียวข้องและ
เช่ือมโยงกับระบบต่างๆ ในระบบ KKUFMIS ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลบัญชี จึงสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังน้ี 
 

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบ 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินขาดการทบทวนระเบียบและแนวปฏิบัติด้านการรับเงิน นําส่งเงิน
และด้านการบัญชีให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินยังขาดการตรวจสอบรายการรับเงิน กรณีรับเป็นเงินโอนและเช็ค                          
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านเงิน

และการบัญชี ระบบโปรแกรม KKUFMIS รวมถึงขาดความเข้าใจในความเช่ือมโยงของระบบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับระบบโปรแกรม KKUFMIS  

4. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชียังไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
5. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชียังไม่สามารถบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

แนวทางแก้ไข 
ควรมีการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) อบรมและสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ด้านการบัญชี

และความเข้าใจพ้ืนฐานของการเช่ือมโยงระบบต่างๆ และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับระบบบัญชี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพ่ือให้ความรู้ ดังน้ี  

1.1 ช้ีแจงเหตุผลในการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การนําส่งเงิน การบันทึกข้อมูลทาง
บัญชี และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับระบบบัญชี บนโปรแกรม KKUFMIS 

1.2 ทบทวนระเบียบที่เก่ียวข้องด้านการรับเงินและการนําส่งเงิน  
1.3 ทบทวนกระบวนงานด้านการรับเงิน ความเช่ือมโยง และการตรวจสอบการรับ

เงินและนําส่งเงิน ระบบ KKUFMIS 
1.3 ทบทวนขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนําส่งเงิน ระบบ 

KKUFMIS 
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2. จัดทําคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน 
ทดแทนกันได้ 

3. ทบทวนกระบวนงานด้านการรับเอกสารและกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
พร้อมจัดทําหนังสือแจ้งผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาที่กําหนด 
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ภาคผนวก ค   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ  

ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการนําส่งคลัง พ.ศ. 2562 
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