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สรุปผู้บริหาร 
 

ในรอบปีงบประมาณ 2552 กองคลังมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร

จัดการในหลายๆด้าน โดยค านึงถึงการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ ได้แก่      

การพัฒนาระบบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน เช่น 

ค่าสินค้าและบริการส าหรับห้างร้าน/บริษัท เงินสวัสดิการส าหรับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เป็นต้น และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการ นอกจากนี้มีการ

น ามาตรการการเบิกจ่ายต่างๆ มาใช้ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน   

กองคลังได้น าแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดีสู่การปฏิบัติให้

เป็นรูปธรรม ได้แก่  ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร เช่น ระบบการ

จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยลดปัญหาพ้ืนที่การเก็บรักษาเอกสาร, 

ระบบ Barcode เพ่ือน ามาใช้กับทะเบียนครุภัณฑ์, ระบบ e-catalog เพ่ือสนับสนุน

ระบบการจัดซื้อที่ทันสมัยและให้ความส าคัญกับระบบการจัดซื้อรวม และระบบ

การจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เช่น 

ระบบ one-stop service การพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ เช่น       

การพัฒนาโปรแกรม AXAPTA 2009 เป็นต้น ซึ่งระบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น   

คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการในต้นปีงบประมาณ 2553 

กองคลังมีการพัฒนา Website ของกองคลัง เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาข้อมูล
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป 
รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ผ่านกระบวนการ
สร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
ไปพร้อมๆกัน  
 
 สุดท้ายนี้ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทีร่่วมกันพัฒนางานด้านต่างๆ ของกองคลัง และ

ขอขอบคุณบุคลากรกองคลังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเท จนบรรลุ

เป้าหมายและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มา ณ ที่นี้ 

 

(นางปราณี คงสาคร) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
29 มกราคม 2553 
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ประวัติความเป็นมา กลยุทธ์ พันธกิจ 
 

องคลังได้รับการจัดต้ังและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้เป็นส่วนราชการระดับกอง       
ในส านักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2540  
แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ 

  1.  กลุ่มงานบัญชี 
  2.  กลุ่มงานการเงิน 
  3.  กลุ่มงานพัสดุ 
 และมีหน่วยงานธุรการ  ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการผู้อ านวยการกองคลัง 
  
 เม่ือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล เม่ือวัน ท่ี  
7 มีนาคม 2541 ระบบการปฏิบัติงานภายในมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก  ท้ังกระบวนการท างานและ         
การปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีต้องด าเนินการ
ภายใต้การบริหารบุคคล 2 กลุ่ม คือ สถานะท่ีเป็นข้าราชการ (ในระบบเดิม) และพนักงาน (ในระบบใหม่)  มีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานต้องมีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  มีระบบการท างานท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน  เป็นหน่วยงานระดับกองท่ีข้ึนตรงต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   
      
 กองคลังเป็นหน่วยงานท่ีได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการในระบบการบริหารจัดการ
ภายใน เช่น การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การบริการท่ีเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One stop service)         
การเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการปฏิบัติภายใน มีการเน้นการบริหารภายในกองคลังให้มีข้ันตอนการบริหารท่ีชัดเจน 
ปรับวิธีการท างานให้สอดคล้องกับสถานภาพท่ีเปลี่ยนไปของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
      
 การบริหารภายในกองคลัง จะใช้วิธีระดมความคิดจากกลุ่มงานต่างๆเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันก่อนน าผลท่ี
ได้มาปฏิบัติ  การบริหารงานจัดการภายในกองคลังท้ังด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ ของกองคลังใช้วิธีการ
บริหารแบบรวมศูนย์การบริหาร   
 
 นอกจากนี้กองคลังยังท าหน้าท่ีพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยทางด้านบัญชี การเงิน
และพัสดุ  และถือเป็นนโยบายของกองคลังว่า จะต้องมีการจัดอบรมและซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ี     
ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารในด้านต่างๆอย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 คร้ังต่อปี รวมท้ังจัดท าคู่ มือการปฏิบัติงาน        
(Work manual) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ระเบียบ บัญชี การเงินและพัสดุ ของทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน และการก าหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
   

  

ก 
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กองคลังได้ก าหนดกลยุทธ์การท างานในระยะแรกๆ เม่ือจัดต้ังเป็นกองคลัง โดยใช้ค าท่ีง่ายแก่การจดจ า
ของเจ้าหน้าท่ี แต่แฝงไว้ซึ่งภารกิจและกลยุทธ์ในการท างานคือ “TOURS” ซึ่งหมายถึงการน าพาเจ้าหน้าท่ี       
ท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย    
 

TT  Trust 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความนา่เชื่อถือ มีความไว้วางใจ 
มีความม่ันใจให้แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน 
และตนเอง และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 

OO  On Time 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ    
ต้องปฏิบัติงานท่ีมีเง่ือนเวลา ตรงเวลา ไม่วางเฉยต่อ
ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

UU  Unity 
มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี         
ผู้ปฏิบัติได้ท างานร่วมกันอย่างมีรูปแบบ และก่อให้เกิด
การท างานเป็นทีม มีทัศนคติท่ีดี ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับมหาวิทยาลัย 

RR  Rapidity 
/Responsibility 

มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีเหตุมีผล จริงใจ 
สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการและปฏิบัติการ    
ในเชิงรุก/มีความรับผิดชอบ 
 

SS  Service mind 
/Smile 

ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
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ประวัติความเป็นมา กลยุทธ์ พันธกิจ 
 
พันธกิจของกองคลังต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  การให้บริการด้านการเงิน     

การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินสิ่งก่อสร้างและบริการต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีหน่วยงานธุรการเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ
ดังกล่าว โดยเน้นการบริหารงานเชิงรุกและน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้  

 
กองคลังมีพันธกิจหลัก มีดังนี้ 
1. การบริหารงานทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างมีระบบ การด ารงสภาพคล่องและเสถียรภาพ

ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดและความคุ้มค่าของการใช้ต้นทุน 
2. เป็นคลังข้อมูลทางด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานและสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนแก่ผู้บริหารใน   

การตัดสินใจ 
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีรูปแบบและมีความเข้าใจไปในทางเดียวกัน  
5. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง เป็นท่ียอมรับของผู้ปฏิบัติงานและตรงตาม

ความต้องการของผู้รับบริการ 
 
 

นโยบายกองคลัง โครงสร้างองค์กร บุคลากรกองคลัง 
 

นโยบายการด าเนินงานกองคลัง ส าหรับปีงบประมาณ  2552  ได้มีการประชุมร่วมกัน และก าหนดเป็น
นโยบายของกองคลัง เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2551 ดังนี้ 

1. จัดท า (ร่าง) ระเบียบประกอบนโยบายและคู่มือพัสดุ 
2. พัฒนากระบวนการจัดหาแนวทางใหม่ 
3. พัฒนาระบบการให้บริการ 

- พัฒนากระบวนการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- พัฒนาระบบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ผ่านระบบธนาคาร 
- พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากร 

4. น าระบบการใช้บัตรเครดิตธนาคารในนามมหาวิทยาลัยมาใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท 
5. ต้ังระบบลูกหนี้ค้างช าระค่าลงทะเบียนนักศึกษาในระบบบัญชีมหาวิทยาลัย 
6. พัฒนาระบบการรายงานเพื่อการบริหาร (KISS)  
7. พัฒนาระบบการออกรายงานทางการเงินระดับหน่วยงาน 
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ีด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
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นโยบายกองคลัง โครงสร้างองค์กร บุคลากรกองคลัง 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานของกองคลัง (Organization Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** โครงการบัญชีกองทุน 3 มิติ เป็นโครงการที่กองคลงัได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตั้งแตป่ีงบประมาณ 2543  

 
 
 
 
 
  

งานธุรการ 

 

 
โครงการบญัชีกองทุน 3 มติิ ** 

 

 หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 

 

 ระบบรับจ่ายเงิน(กองทุน) 
 ระบบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลในระบบ GFMIS 
 ระบบรับเงินลงทะเบียน

นักศึกษา 
 ระบบเงินเดือน 
 ระบบสวสัดิการ 
 ระบบบริหารโครงการวิจัย

แหล่งทุนภายนอก 
 

หัวหน้ากลุ่มงานพัสด ุ

 

 วางแผนและควบคุม
มาตรฐาน 

 จัดหาและท าสัญญา 
 ทะเบียนและทรัพย์สิน 

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 

 

 บัญชีการเงิน 

     - บัญชีกองทุน 7กองทุน 

     -  GFMIS/เงินงบประมาณ 
     - บริหารลูกหน้ี 
     - ตรวจสอบงบการเงิน 
 บัญชีเงินงบประมาณ 
 ต้นทุน/ปันส่วน 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
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จ านวนบุคลากรกองคลัง ปีงบประมาณ 2552 แบ่งตามสถานภาพ 
กลุ่มงาน พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง 

ประจ า 
ลูกจ้าง รวม 

งานธุรการ 3 - 2 2 7 

กลุ่มงานการเงิน 13 2 - 7 22 

กลุ่มงานบัญช ี 9 1 - 1 11 

กลุ่มงานพัสด ุ 6 - - - 6 

รวม 31 3 2 10 46 

 
 

กรอบอัตราใหม่ ปีงบประมาณ 2553 

งานธรุการ (1อัตรา) 
นักบัญชี หรือนักบริหารการเงิน  ปริญญาโท   
(วิเคราะห์/ติดตาม/ประเมิน/TQA/พัฒนาระบบ) 

1อัตรา 

กลุ่มงานการเงนิ (2อัตรา)  
นักบริหารการเงิน  ปริญญาโท 
นักบริหารการเงิน  ปริญญาตรี   

1 อัตรา 
1 อัตรา 

กลุ่มงานบัญช ี(2อัตรา)  
นักบัญชี  ปริญญาโท 
นักบัญชี  ปริญญาตรี   

1 อัตรา 
1 อัตรา 

กลุ่มงานพสัด ุ(2อัตรา)  
นักพัสดุ  ปริญญาโท 
นักพัสดุ  ปริญญาตรี   

1 อัตรา 
1 อัตรา 

 
 
 
 

 
 

นโยบายกองคลัง โครงสร้างองค์กร บุคลากรกองคลัง 
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งานธรุการ 

 
 
 

 
กลุ่มงานการเงนิ 

 
 
 

 

บุคลากรกองคลัง 
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กลุ่มงานบัญช ี

 
 
 

 
กลุ่มงานพสัด ุ
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งบประมาณกองคลังที่ได้รับ
จัดสรรประจ าปี 2552 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

สัดส่วน 
(%) 

ค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร 11,000,210.00 92.34 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 880,000.00 7.39 

ค่าครุภัณฑ ์ 31,600.00 0.27 

รวม 11,911,810.00 100.00 

 
 
 
 

งบประมาณ สถานที่ตั้ง/พื้นที่ใช้สอย ระบบฐานข้อมูลกองคลัง 
 
 

 
ท่ีต้ังกองคลัง : อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3   

พื้นท่ีใชส้อย : 768.12 ตารางเมตร  
 
 

งบประมาณ สถานที่ตั้ง/พื้นที่ใช้สอย ระบบฐานข้อมูลกองคลัง 
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งบประมาณ สถานที่ตั้ง/พื้นที่ใช้สอย ระบบฐานข้อมูลกองคลัง 
 
มหาวิทยาลัยมีการใช้ฐานข้อมูลจากระบบต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเพื่อการบริหารงานร่วมกันกบั

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในมหาวิทยาลยั ดังนี ้
 

 
ระบบบัญชี 3 มิติ (AXAPTA) - ระบบจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ในลักษณะ 3 มิติ ประกอบด้วย กองทุน หน่วยงาน แผนงาน 
 
ระบบสารสนเทศการศึกษา (ACIS) - ระบบจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา ต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ระบบสารสนเทศการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบ
รับสมัคร, ระบบลงทะเบียน และระบบตารางสอบ 
 
ระบบบุคลากรและระบบเงินเดือน และสวัสดิการ (HPB) - ระบบสนับสนุนงานด้านบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน เก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้าง ข้อมูลการลาศึกษาต่อ/ช่วย
ราชการ และข้อมูลด้านสวัสดิการ 
 
ระบบบริการสารสนเทศของ มจธ. (KISS) - แสดงข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหารในรูปแบบตารางและกราฟ 
โดยน าข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ มจธ.มาพัฒนา 
 
ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน (TFA) - ระบบวิเคราะห์และจัดสรรค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ (E-Budgeting) - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ
งบประมาณ เพื่อการวางแผน การประเมิน และการประมาณการงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ  ซึ่งระบบ
ดังกล่าว ประกอบด้วย ระบบงบประมาณรายจ่ายภายนอก ระบบงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง และระบบงบประมาณรายรับ 

กองคลัง

AXAPTA

HPB

TFA

E-
Budgeting

KISS

ACIS
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ผลการด าเนินงานของกองคลัง  

ปีงบประมาณ 2552  
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ภารกิจที่ 1   
สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2552 ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนการเบิกจ่ายเงินของคณะและแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีช้ี้วัดผล 

- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2552 
- การเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 
- การเบิกจ่ายเงินทุน/กิจกรรมนักศึกษา 
- การเบิกจ่ายเงินอื่นๆ 

- มีการควบคุมและตรวจสอบการ
เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ง บป ร ะ ม า ณ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ และให้
สอดคล้ องกั บน โยบายของ
มหาวิทยาลัยและมติของสภา
มหาวิทยาลัย  
- มีหลักฐานรองรับการตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน(สตง.)  
- ผลการเ บิก จ่าย เ ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

- จ า น ว น เ ร่ื อ ง เ บิ ก จ่ า ย
ปีงบประมาณ 2552 เท่ากับ 
42,489 เร่ือง 
- ระยะเวลาในการด าเนินการ
เบิกจ่าย 1 - 4 วัน เท่ากับ 
87.84% ของเร่ืองเบิกจ่าย
ท้ังหมด  
(กองคลังก าหนดเป้าหมาย
เท่ากับ 85%) 

 
การเบิกจ่ายเงิน 

 

21,580 

25,251 
26,161 

29,631 

34,623 

38,501 39,248 

41,573 
42,489 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

จ านวนเร่ืองเบิก(ชุด)

ปีงบประมาณ

เปรียบเทียบจ านวนเรื่องเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2544 - 2552

http://www.oag.go.th/
http://www.oag.go.th/


 16 รายงานประจ าปี 2552 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนเรื่องเบิกจ่าย 
 

ปีงบประมาณ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
รวมเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 

2544 

เพ่ิมข้ึน(%) - 17.01 3.60 13.26 16.85 11.20 1.94 5.92 2.20 96.89 

 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการเบิกจ่าย เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2551 และ 2552 

 

จ านวนวนั 
ที่ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2551 
1 – 4 วัน 

ปีงบประมาณ 2552 
1 – 4 วัน 

จ านวน (ชดุ) % จ านวน (ชดุ) % 
1 วัน 5,006 12.04    

 
90.35% 

4,158 9.79  
 

87.84% 
2 วัน 14,806 35.61 15,338 36.10 
3 วัน 12,038 28.96 12,247 28.82 
4 วัน 5,714 13.74 5,578 13.13 
5 วัน 1,900 4.57 2,347 5.52 
6 วัน 843 2.03 1,039 2.45 

มากกว่า 6 วนั 1,266 3.05 1,782 4.19 
รวม 41,573 100.00 42,489 100.00 

 
 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 รวม

8,463
(19.92 )

11,618
(27.34 ) 5,455

(12.84 )

9,731
(22.90 )

2,358
(5.55 )

3,221
(7.58 )

1,643
(3.87 )

 42,489 (100 )

                     

กองทุน

เปรียบเทียบเรื่องเบิกแยกตามกองทุน 
ระหว่างปีงบประมาณ 2552
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เงินเดือนและสวัสดิการ 

 

 
 
 

-

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

ต.ค.51 พ.ย.51 ธ.ค.51 ม.ค.52 ก.พ.52 มี.ค.52 เม.ย.52 พ.ค.52 ม.ิย.52 ก.ค.52 ส.ค.52 ก.ย.52
ค่ารักษาพยาบาล 334 310 270 294 309 310 277 341 1,559 349 381 455 

ค่าเล่าเรียนบตุร 27 127 60 48 24 - - - - - - -

ต้นสังกัด 4 7 7 4 3 1 1 2 8 2 2 4 

 
  
 
 
 
  

 
 

จ านวนผู้ใชส้ิทธิเบิกสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2552
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คนไข้นอก (รัฐ)
2,989 คน (54.15 )

ตรวจสุขภาพประจ าปี (รฐั)
1,234 คน (22.35 )

ท าฟ น (เอกชน)
606 คน 
(10.98 )

ค่าเล่าเรียนบตุร 286 คน
(5.18 )

คนไข้ใน (เอกชน) 157 คน 
(2.84 )

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างาน 
(เอกชน) 127 คน (2.30 )

ต้นสังกัด 45 คน (0.82 )

ท าฟ น (รัฐ) 39 คน (0.71 )

คนไข้ใน (รฐั) 29 คน (0.53 )

ตรวจสุขภาพประจ าปี 
(เอกชน) 8 คน (0.14 )

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างาน 
(รัฐ) 0 คน (0.00 )

จ านวนผู้ใชส้ิทธิเบิกเงินสวัสดิการแยกตามประเภทสวัสดิการ 
ปีงบประมาณ 2552
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โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก 

 
 
 

 

2531 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

จ านวนโครงการวิจัย 2 3 2 6 3 3 4 17 15 18 18 31 42 26 34 61 62 59 73 56 78

ผลรวมสะสม 2 5 7 13 16 19 23 40 55 73 91 122 164 190 224 285 347 406 479 535 613

0

100

200

300

400

500

600

700

ปีงบประมาณ

             

จ านวนโครงการวิจยัแหล่งทุนภายนอกบริหารโดยกองคลัง 
ปีงบประมาณ 2531 - 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 

คณะพลังงาน 
ส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

24 

ส านักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย(ีสวท.)

22 สถาบันพัฒนาและ
ฝ กอบรมโรงงาน
ต้นแบบ(สรบ.)

15 

คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี

3 
คณะวิทยาศาสตร์

2 
สถาบันการเรียนรู้

1 มจธ.วิทยาเขตราชบุรี
1 

หน่วยงานอืน่ 
7 

สัดส่วนจ านวนโครงการวิจัยตามประกาศโครงการ 
ปีงบประมาณ 2531-2552 แยกตามหน่วยงาน
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รายรับเงนิอดุหนนุ 79,604,265 71,089,371 66,322,665 96,610,031 116,313,01 93,962,822 128,332,06 93,900,976

               

ปีงบประมาณ

รายรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอกบรหิารโดยกองคลัง 
ปีงบประมาณ 2545 - 2552
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2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
ดอกเบ้ียรับ 247,320.99 156,841.19 500,830.08 188,835.64 464,688.65 419,823.92 294,574.40 257,962.91

ค่าบริหารโครงการ 2,567,179.95 3,346,065.31 4,723,654.74 8,622,863.57 9,616,728.28 8,224,214.51 11,552,906.44 16,584,362.34

ค่าสาธารณูปโภค 410,773.71 265,845.59 654,626.56 1,138,460.06 1,540,709.31 1,537,101.27 1,294,306.47 1,092,266.96

เงินงวดพิเศษก. 0.00 141,985.00 73,600.00 245,652.25 283,459.00 185,888.25 626,245.00 552,162.50

รายรับอ่ืนโครงการวิจัยมอบให้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 - 2552
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การรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 2   
สนับสนุนให้บริการยืมเงินแก่ภาควิชาและหน่วยงานเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง  ท าให้เกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีช้ี้วัดผล 
ด าเนินการควบคุมการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย ดังนี ้
- การยืมเงินของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและการรับคืนเงินยืม 
- การยืมเงินของคณะ/หน่วยงาน และ
การรับคืนเงินยืม 

- สามารถจัดการและควบคุม   
เงินยืมบุคลากรให้หมุนเวียน   
ใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง  
- สนับสนุนความต้องการใช้ 
เ งินสดของผู้ขอใช้บริการได้
อย่างท่ัวถึงในทุกกิจกรรมของ
คณะ และเร่งรัดการคืนเงินยืม
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
 

- จ านวนเงินยืมท่ีหมุนเวียน
ในปี 2552 เฉลี่ย  26 .21 
ล้านบาทต่อเดือน 
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ปี 2551 12.02 15.09 17.85 16.67 17.89 21.86 19.80 22.72 24.16 22.67 20.50 18.95 

ปี 2552 25.58 26.51 23.64 24.28 19.78 24.91 28.47 32.43 34.37 30.93 22.67 20.96 

จ านวนเงิน(ล้านบาท)

เปรียบเทียบเงินยืมรายบคุคล ระหวา่งปี 2551 และ 2552
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ภารกิจที่ 3   
รับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนข้อมูลด้านการรับเงินทุกประเภท และควบคุมดูแลการเก็บ
รักษาหลักฐานการรับเงินให้อยู่ในท่ีปลอดภัย 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีช้ี้วัดผล 

- รับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทุก
ประเภท 
- รายงานการใช้ ใบเสร็จรับเงินของ
มหาวิทยาลัย 

- รับและบันทึกข้อมูลการรับเงิน
อย่างถูกต้องแม่นย า 
- มีการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินให้
อยู่ในท่ีปลอดภัย 
- รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุก
สิ้นเดือนและสิ้นปีงบประมาณ 

- เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินของ
มหาวิทยาลัย ท้ังหมดใน
ปีงบประมาณ 2552 จ านวน
960 เล่ม และ 64,810 ฉบับ 

 

ภารกิจที่ 4   
ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน / การรับเงินและเก็บรักษาเงิน  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีช้ี้วัดผล 
การรายงานเงินคงเหลือและการเก็บ
รักษาเงิน ดังนี้ 
- จัดท ารายงานทางการเงินทุกสิ้นวัน 
และสอบทานก่อนเสนอผู้บริหาร 
- จัดให้มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงินใน
ท่ีปลอดภัย 

- มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  
- มีตู้นิรภัยในการเก็บรักษาเงิน 
- มอบหมายเจ้าหน้าท่ีดูแลและ
เปิดตู้นิรภัย เพื่อความปลอดภัย
ของการเก็บรักษาเงิน 

- จัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 220 คร้ังต่อปี 
 

 

ภารกิจที่ 5   
สนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อการบริหาร เพื่อปรับการใช้งบประมาณให้เหมาะสม  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีช้ี้วัดผล 

- จัดท าบัญชี และรายงานทางการเงิน
ส าหรับผู้บริหาร 
- มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินท่ีผู้บริหาร
สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ เช่น 
ระบบ KISS, Accounting Report 

- มีการบันทึกข้อมูลด้านการเงิน
และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่าย ลกัษณะ 3 มิติ และ
GFMIS อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีรายงานด้านการรับ-จ่ายเงิน 
รวมถึงการยืมเงินทดรองจ่าย 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
- มีการเสนอรายงานทางการเงิน
ในระบบ บัญชี  3  มิติ  ใ ห้แก่
มหาวิทยาลัยทุกเดือน  

- บันทึกข้อมูลด้านการเงิน
แล ะ บัญชี กอ ง ทุ น  โ ด ย
เ ก ณ ฑ์ พึ ง รั บ -พึ ง จ่ า ย 
ลักษณะ 3 มิติ และGFMIS 
ได้อย่างถูกต้อง 
- จัดท ารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 12 คร้ังต่อปี 
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ภารกิจที่ 6   
สนับสนุนด้านการจัดหาพัสดุให้ทันต่อการใช้งานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีช้ี้วัดผล 
1. ด าเนินการจัดหาพัสดุท้ัง 
ภายในประเทศและต่างประเทศ ให้
ถูกต้องตรงตามระเ บียบ ด้ว ย
วิ ธี ก า ร ท่ี เ หม า ะ สม  โ ดย กา ร
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุให้กบั
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย ในกรณีวงเงินเกิน 2 
แสนบาทข้ึนไปด้งนี้ 

- วัสด ุ
- ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- งานบริการต่างๆ 

- สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุได้
ตามแผน โดยมีการแข่งขันราคา
เพื่อประหยัดงบประมาณ และใช้
เงินงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- สามารถจัดหาพัสดุได้ต่อเนื่อง
ตล อด ท้ั ง ปี ง บป ระ มาณ แ ล ะ
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามท่ี
ก าหนด 

 

1. มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี 
1.1  สอบราคา 190 เร่ือง 
1.2  ประกวดราคาฯ 33 เร่ือง 
1.3  พิเศษ 134 เร่ือง 
     (รวมงานจ้างท่ีปรึกษา)  

2. ด าเนินการท าสัญญาและบริหาร
สัญญาให้สอดคล้องกับระเบียบ
พัสดุและระเบียบบริหาร
งบประมาณ 

- สามารถด าเนินการจัดท าสัญญา
ได้ทันภายในปีงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร ตลอดจนติดตามเร่ืองการ
บริหา รสัญญา ให้ เ ป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด 

มีการด าเนินการดังนี ้
  2.1 ออกใบสั่งซื้อ/จ้าง/ท าสัญญา    

317 เร่ือง 
2.2 บริหารงานตามสัญญา 
2.2.1 ต่ออายุสัญญา 26 งาน 
2.2.2 เปลีย่นแปลง/แก้ไข

สัญญา 46 งาน 
2.2.3 เรียกค่าปรับ 77 งาน 

3. ด าเนินการตรวจรับงานและเบิก
จ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้
เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้อง
กับระเบียบบริหารงบประมาณ 

- ตรวจรับงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามสัญญาแล ะตรงกับความ
ต้อ งกา ร ใช้ ง า นของ ผู้ ใช้ แ ล ะ
สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/
ผู้รับจ่างได้ ภายใน 3 วัน 

- มีการตรวจรับและเตรียมเอกสาร
เบิกจ่ายเงิน 521 เร่ือง 

4. ด าเนินการควบคุมพัสดุของ
มหาวิ ทย า ลัย  โ ดย มีกา รออก
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ การ
ตรวจนับพัสดุประจ าปี ตลอดจน
ติดตามการท า เ ร่ื องจ า หน่ า ย
ครุภัณฑ์เม่ือหมดอายุการใช้หรือไม่
คุ้มค่าในการใช้งาน 

- ควบคุมและติดตามครุภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงติดตามการ
จ า หน่ า ย ค รุ ภั ณ ฑ์ ใ นก รณี ท่ี
ค รุภัณฑ์หมดอายุการ ใช้ งา น 
หรือไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน และ
ท าการตรวจนับพัสดุประจ าปีเพื่อ
รายงานต่อส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) 

มีการด าเนินการดังนี ้
4.1 ก าหนดหมายเลขทะเบียน

ครุภัณฑ์ 9,420 รายการ 
4.2 จ าหนา่ยพัสดุ 25 เร่ือง 
4.3 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 1 คร้ัง

ต่อปี 
4.4 ตรวจสอบวสัดุคงเหลือ

ประจ าปี 1 คร้ังต่อปี 

http://www.oag.go.th/
http://www.oag.go.th/
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีช้ี้วัดผล 
5. ติดตามแผน/ผลการด าเนินการ
จัดหาของหน่ ว ย งาน  เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้อ งกับ ระ เ บี ยบบ ริหา ร
งบประมาณแล ะ ใ ห้ ทันตาม ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาจะพบ
ปัญหาและอุปสรรคจาการจัดหาไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น  ดั ง นั้ น จึ ง
ด าเนินการจัดหาในเชิงรุก โดย 

1) ก าหนดแผนการจัดหาประจ าปี 
2) เร่งรัด ติดตามประจ าทุกเดือน 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมกา รการเ งินแล ะ
ทรัพย์สิน 

3) ก าหนดให้หน่วยงานจัดเตรียม 
รายละเอียดคุณลักษณะ(Spec.) 
/รูปแบบท่ีพร้อมด าเนินการ ใน
ข้ั น ต อ น ก า ร ต้ั ง ค า ข อ
งบประมาณประจ าปี 

มีการด าเนินการดังนี ้
5.1 รายงานสถานภาพการจัดซือ้/

จ้าง ต่อคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สนิ 1 คร้ังต่อเดอืน 

5.2 ตรวจสอบรายการโอน/
เปลีย่นแปลงรายการ 965 
รายการ 

6. ตรวจสอบการคืนเงินค้ าประกัน
สัญญาให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ก่อนจะ
สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน
ความช ารุดบกพร่องของงาน 

- ตรวจสอบและติดตามก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการรับประกัน
ความช ารุดบกพร่องของงานตาม
สัญญา  เ พื่ อ แ จ้ง ใ ห้หน่ว ย งาน
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนท่ีจะติดตาม
ให้คู่สัญญามารับหลักประกันสัญญา
คืนต่อไป 

- ตรวจสอบการคืนเงินค้ าประกัน
สัญญา 186 เร่ือง 
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ประกาศท่ีได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
การประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2552 
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
การประชุมคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2552 
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2552 
          2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เร่ือง การแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนประกอบใบส าคัญรับเงิน พ.ศ. 2552 

การประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เร่ือง หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายค่าโดยสารเคร่ืองบิน พ.ศ.2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภารกิจที่ 7   
การก าหนดและปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ/กฎเกณฑ์ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีช้ี้วัดผล 
- ก าหนดและปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ/
กฎเกณฑ์ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันได้ 

- สามารถก าหนดและปรับปรุง
ระเบียบ/ประกาศ/กฎเกณฑ์ดา้น
การเงินของมหาวิทยาลัย โดย
เสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินและสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

- ประกาศได้รับอนุมั ติโดย
คณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน 4 ประกาศ 
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ภารกิจที่ 8   
การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ   

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ดัชนี้ชี้วัดผล 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน โดย มี
เป้าหมายดังนี้ 
- ลดระยะเวลาในการท างาน  
- ลดความผิดพลาดในการท างาน 
- ลดกระบวนการท างาน  
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ผู้รับบริการ 

 

- กองคลังพัฒนาระบบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงิน 
2. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากของผู้รับสวัสดิการผ่านระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด 

3. การพัฒนาระบบการรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกนกัศกึษา
ทุกระดับ 

4. การพัฒนาระบบการรับเงินค่าบ ารุงการศึกษารับล่วงหน้า 
5. การพัฒนาระบบนักศึกษาค้างช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
6. การพัฒนาระบบการคืนเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 
7. การจัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
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โครงการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงิน 
 

 
  

กองคลังพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยจัดท าโครงการ “ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงิน” 
เป็นการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่บริษัท/ห้าง/ร้านค้า และได้ท าการทดลองใช้
ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer Creditor) เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2552 ซึ่งผลจากการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  

 
 

การพัฒนาระบบการรับเงินลงทะเบียนนักศึกษา 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยขยายภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตทุกระดับและสาขาวิชา ท าให้จ านวนนักศึกษาเพิ่ม

สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  งานรับเงินลงทะเบียนนักศึกษา กองคลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านัก
คอมพิวเตอร์ ส่วนงานทะเบียนและประเมินผล  ส านักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ กองกิจการนักศึกษา 
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา ได้ร่วมกันพัฒนาระบบโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการในการรับเงิน
ค่าลงทะเบียนนักศึกษา รวมถึงเพิ่มช่องทางการช าระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 

กองคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา ได้ร่วมกันพัฒนาระบบต่างๆดังนี้ 
 พัฒนาระบบการรับเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุกระดับ 
 พัฒนาระบบการรับเงินค่าบ ารุงการศึกษารับล่วงหน้า 
 พัฒนาระบบนักศึกษาค้างช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
 พัฒนาระบบการคืนเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 
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โครงการจ่ายเงินสวัสดิการด้วยวธิีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับสวัสดิการ 
 
ปีงบประมาณ 2552 กองคลังได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการจ่ายเงินสวัสดิการด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากของผู้รับสวัสดิการผ่านระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
การจ่ายเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดข้ันตอนและต้นทุนการท างาน รวมถึง
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับสวัสดิการ  

 
โครงการจ่ายเงินสวัสดิการด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับสวัสดิการผ่านระบบของสหกรณ์

ออมทรัพย์ มจธ. จ ากัด แบ่งการให้บริการเป็น 

1. กรณีมีบัญชเีงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จ ากัด 
ประเภทผู้รับสวัสดิการ วิธีการโอนเงิน 

พนักงาน ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า  
ลูกจ้างมหาวิทยาลยั ข้าราชการบ านาญ  
และลูกจา้งนอกระบบ 

โอนเข้าบัญชเีงินฝากสหกรณอ์อมทรัพย์ มจธ.จ ากัด
ภายในวนัถัดไป 

 
2. กรณีไม่มีบัญชเีงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จ ากัด 

ประเภทผู้รับสวัสดิการ   วิธีการโอนเงิน 
พนักงาน ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า  
ลูกจ้างมหาวิทยาลยั 

โอนเข้าบัญชเีงินเดือน พร้อมการจ่ายเงินเดอืน 

ข้าราชการบ านาญ โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณชิย์ ภายใน 3 วันท าการ 
ลูกจ้างนอกระบบ โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณชิย์ ในวันสิ้นเดือน 
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ภารกิจที่ 9   
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ดัชนี้ชี้วัดผล 

- ส่งเสริมบุคลากรให้ได้ รับการพัฒนา
และฝึกอบรมอย่างเหมาะสม โดย
มุ่งเน้นท้ังด้านวิชาการและด้านสังคม 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรสู่
องค์ก รแ ห่ งก าร เ รีย น รู้  โดย ผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 
- ฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้น/ระยะยาว  
- ศึกษาดูงาน 
- ศึกษาต่อ 
- เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน โดย Knowledge 
Management (KM) 

 

- บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาโดยเฉลี่ย 5 วัน/คน/ปี 
- บุคลากรเ ข้าร่วมและผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการวิจั ย
มหาวิทยาลัย (University Research) 2 คน  
- บุคลากรศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษา 3 แห่ง 
- บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  4 คน ในสาขาวิชาดังนี้ 
- สาขาการบัญชี 2 คน 
- สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 คน 
- สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน 

- บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ  Knowledge Management (KM) 
เพื่อวางแผนการพัฒนา KM ภายในกองคลังต่อไป 
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การฝ กอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบหมวก 6 ใบ จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. โครงสร้างต าแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงาน มจธ. 1. จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. KM เพ่ือน าองค์กรสู่จุดมุ่งหมาย 2. จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

3. ร่วมกับส านักหอสมุด 
3. การอบรมภาษาอังกฤษ 4. จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

5. ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพ่ือการควบคุมวัสด ุ จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร์ 

4. อบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงาน 6. จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร์ 
5. การปรับปรุงกระบวนงานในการปฏิบัติงาน 7. จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมระบบ 

การวิเคราะห์กระบวนงาน จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมระบบ 
การบริหารความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายใน จัดโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ทิศทางของการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ 2552 

จัดโดย งานวางแผนและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 

กิจกรรมเพ่ือฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ภายใต้หัวข้อ “English at Work” 

จัดโดย ส านักบัณฑติศึกษาและกิจการนานาชาติ 

ผู้จัดการมืออาชีพ จัดโดย เครือข่ายเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551(ฉบับใหม่)  จัดโดย กองคลัง 
  

หน่วยงานภายนอก (ภาครัฐและเอกชน) 
การเงินและบัญชีส่วนราชการ จัดโดย กรมบัญชกีลาง 
ระบบ GFMIS (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) จัดโดย กรมบัญชกีลาง 

6. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่การเงินและบัญช ี 8. จัดโดย กรมบัญชกีลาง 
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย จัดโดย ส านักงบประมาณ 

7. การโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2552 

9. จัดโดย ส านักงบประมาณ  

8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 10. จัดโดย ส านักนายกรัฐมนตรี 
ความรู้มาตรฐานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จัดโดย สมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
โครงการประสานความสัมพันธ์งาน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. จัดโดย ส านักงาน ช.พ.ค. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ 
11. จัดโดย กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ (กบข.) 
ประชุมกลุ่มเสวนา Financing and Resources  
หัวข้อ “งานวิจัยและบริการวิชาการ: เสียภาษีเงินได้อย่างไร” 

จัดโดย ส านักงานเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 

10. กลยุทธ์การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 12. จัดโดย บริษัท วาโซ่ จ ากัด 
 

http://www.hrd.kmutt.ac.th/
http://www.hrd.kmutt.ac.th/
http://www.hrd.kmutt.ac.th/
http://www.hrd.kmutt.ac.th/
http://www.gpf.or.th/
http://www.gpf.or.th/
http://www.gpf.or.th/
http://www.gpf.or.th/
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การฝ กอบรมหลักสูตรระยะยาว 
  

โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย (University Research) ได้จัดท าโครงการพัฒนานกัวิจัยมหาวิทยาลัยที่เนน้ความ
ช านาญเฉพาะ (Greenbelt) รุ่นที่ 1 โดยในปีงบประมาณ 2552 มีบุคลากรกองคลังได้ผ่านการฝึกอบรมดังกลา่วจ านวน 
2 ท่าน ดังนี ้
 1. นางสาวจรรยา  ตรีราช    กลุ่มงานการเงิน กองคลัง 
                          หัวข้อวิจัย “การปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย” 
 2. นางสาววิภา   รุ่งเรืองพลางกูร  กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง 
                          หัวข้อวิจัย “การปรับปรุงระบบการควบคุมครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย” 
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การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 
 

 

  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศึกษาดูงานด้านระบบบัญชีกองทุน 3 มิติ เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 

เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2552 
 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
            ศูนย์รังสิต 
  ศึกษาดูงานดา้นการคลัง 
 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2552 
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การศึกษาต่อ 
 

ช่ือ-สกุล สังกัด ระยะเวลา 
การลาศึกษาตอ่ 

ระดับการศึกษา 
ภาควิชา/คณะ 

สถาบันการศึกษา 

นางสาวภัสชริน อุทรดัน กลุ่มงานการเงิน 23 กุมภาพันธ์ 2550 
ถึง 

23 กุมภาพันธ์ 2552 

ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นางสาวปนัดดา พวงทอง กลุ่มงานการเงิน 28 เมษายน 2550 
ถึง 

27 เมษายน 2552 

ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

นางนฤมล กาญจนสกุล กลุ่มงานบัญชี 25 กรกฎาคม 2551 
ถึง 

25 กรกฎาคม 2553 

ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นางสาวสุมิตรา ไวยศิลป ์ กลุ่มงานการเงิน 8 เมษายน 2552 
ถึง 

8 เมษายน 2554 

ระดับปริญญาโท 
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

 

 

 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต 

ศึกษาดูงานเพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดต้ัง Student One Stop Service มจธ. 
เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2552 

 

http://www.sit.kmutt.ac.th/
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การเสริมสรา้งกระบวนการเรยีนรู้ โดย Knowledge Management (KM) 
 

กองคลังมีแนวคิดจัดท าโครงการการจัดการความรู้ของกองคลัง (Knowledge Management)            
เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย
ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้เรียนเชิญอาจารย์ก้องกาญจน์ วชิรพนัง เพื่อให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบั
Knowledge Management ณ ห้องประชุมกองคลัง วันท่ี 15 กรกฎาคม 2552 
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ภารกิจที่ 10   
สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
[ เสริมวิชาการด้านวิชาชีพ ปรับพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ท างานแบบมีส่วนร่วม  พัฒนาระบบสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ] 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ดัชนี้ชี้วัดผล 
- ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะน า เ กี่ ย ว กั บ
กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานทางด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ 
- จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดย
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
- เผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบ คู่ มือการ
ปฏิบัติงาน และข่าวสารอื่นๆ ทางด้าน
การ เ งิน บัญชี  แ ละพัสดุ  ผ่ านทา ง 
Website ของกองคลัง เช่น 
     - การพัฒนาแบบฟอร์มต่างๆ 
     - การปรับปรุงโปรแกรมใช้งานเดิม 
     - การเพิ่มโปรแกรมใช้งาน 

  พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ดังนี้ 
1. จัดอบรมสัมมนาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เช่น  
- การซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองระเบียบพัสดุเบ้ืองต้น 
- หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย  

2. จัดประชุมบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุประจ าเดือน 
3. ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสอนงาน เพื่อให้บุคลากร

ในสายงานเดียวกันท างานทดแทนกันได้ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น โครงการ 6+1 Flagships 
5. สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
6. ปรับปรุง Website กองคลัง 
7. การส่ง “ ข่าวจากกองคลัง” ผ่านทาง E-mail บุคลากร  
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การจัดอบรมสัมมนาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 
การซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง “ระเบียบพัสดุเบ้ืองต้น” 
 วัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานด้านระเบียบพัสดุให้กับเจ้าหน้าท่ีพัสดุท่ีได้รับการบรรจุใหม่และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานทางด้านการจัดหา โดยซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุในภาพรวม พร้อมท้ังกล่าวถึงระเบียบ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีควรรู้ เช่น ระเบียบบริหารด้านงบประมาณ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
เป็นต้น โดยจัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจในวันจันทร์ท่ี 13 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 3 
ส านักงานอธิการบดี 
 
การอบรมเรื่อง “หลักเกณฑ์การยืมเงนิมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551” 
 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์การยืมเงิน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับใหม่) โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 7/2551 วันท่ี 
2 ตุลาคม 2551 ซึ่งสาระของประกาศมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านเนื้อหา แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์การยืมเงิน
หน่วยงาน และเงินยืมรายบุคคล ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ยืม ผู้รับผิดชอบเงินยืมหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
 กองคลังจึงจัดให้มีการอบรมเร่ือง “หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551” เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบ ในวันพุธท่ี 14 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ  
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การด าเนนิงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ 2552 คณะท างานเครือข่ายโครงการ 6+1 Flagships Track2 กลุ่มงานการเงินและ

บัญชี ก าหนดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้เป็นทีมงานท่ีพร้อมด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดย
การจัดทีมผู้บรรยายให้ความรู้ ประสบการณ์ ครอบคลุมงานด้านการพัสดุ การเงิน และบัญชี ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1 9 มิถุนายน 2552 วิทยาเขตบางขุนเทียน 65 คน 
2 18 มิถุนายน 2552 คณะวิทยาศาสตร์ 8 คน 
3 25 มิถุนายน 2552 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 11 คน 
4 2 กรกฎาคม 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 คน 
5 20 กรกฎาคม 2552 ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 คน 
6 28 กรกฎาคม 2552 ส านักงานอธิการบดี  

คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสด ุ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ และนวัตกรรม 
ส านักคอมพิวเตอร์            ส านักหอสมุด 
สถาบันการเรียนรู้ 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) 

62 คน 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.kmutt.ac.th/organization/Education/
http://www.kmutt.ac.th/istrs/
http://www.kmutt.ac.th/gmi/
http://www.cc.kmutt.ac.th/
http://www.lib.kmutt.ac.th/
http://fibo.kmutt.ac.th/
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เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง  เช่น โครงการ 6+1 Flagships 
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 6+1 Flagships Track 2 คร้ังท่ี 9 ในหัวข้อ “Function Competency: 
KMUTT’s Training Roadmap” มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (Function/Specific 
Competency) ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานท่ีส าคัญ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ก าหนดแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรสอดรับกับการท างานจริงของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและให้ไดรั้บการ
พัฒนาตรงตามความจ าเป็นของต าแหน่งงานนั้นๆ   

การประชุมดังกล่าว กองคลังส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานกลุ่มเครือข่าย เพื่อจัดท ากิจกรรม 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานพัสดุ และกลุ่มบริการการศึกษา  
 

 
 
 

การปรับปรุง Website กองคลัง 
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การส่ง “ข่าวจากกองคลัง” ผ่านทาง E-mail บุคลากร 
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ภารกิจที่ 11  
การบริการวิชาการด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ดัชนี้ชี้วัดผล 
- ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัย และการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย
ให้กับสถาบันการศึกษา /หน่วยงาน
ภายนอกผู้สนใจ 
- แลกเปลี่ ยนความรู้ /ความคิดเ ห็น 
ประสบการณ์ในการท างาน วัฒนธรรม
องค์กร และองค์ความรู้อื่นๆ ระหว่าง
องค์กร เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนา  
- เป็นแบบอย่างของการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในด้าน
บริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 

- บริการวิชาการด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รวมถึง
ประสบการณ์การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรก     
ในรูปแบบการบรรยาย น าเสนอ(Presentation) และถามตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ  
จากท่ัวประเทศ จ านวน 11 คร้ัง 
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การบริการวิชาการด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลยั 
ส าหรับหน่วยงานภายนอก 

 

ครั้งที่ วันเดือนปี หน่วยงาน หัวข้อบรรยาย 
1 16 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี การบรหิารงบประมาณ รายได้ และทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
2 30 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

(โครงการพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการระดบัต้น 
รุ่นที่ 2) 

ระบบการบริหารจัดการ ด้านการคลังและทรัพย์สิน 

3 27 มกราคม 2552 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การบรหิารจัดการด้านการคลัง เมื่อเป็นมหาวิทยาลัย     
ในก ากับของรฐั 

4 3 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(โครงการอบรมและพัฒนาผู้บรหิาร
ระดับสงูของมหาวิทยาลัย) 

การบรหิารงานการเงินและงบประมาณมหาวทิยาลัย 

5 24 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยศิลปากร การเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ และ
ผลกระทบช่วงของการเปลี่ยนแปลง 

6 9 เมษายน 2552 กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ก าแพงแสน 

การบรหิารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ มจธ. 

7  5 สิงหาคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรหิารการเปลี่ยนแปลงด้านการคลงัและพัสดุ 
 

8 11 สิงหาคม 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

ระบบการบริหารจัดการส่วนสนับสนุนด้านการบรหิาร
มหาวิทยาลัย (ส านักงานอธิการบดี กองคลงั กองแผนงาน 
บริหารบุคคล อาคารสถานที่ และการจัดการทรัพย์สิน) 

9 17 สิงหาคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการรบั
ฟังความคดิเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การจัดระบบบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน
ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย  
ในก ากับ 

10 24 สิงหาคม 2552 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การบรหิารการเงินกองทุนตามภารกิจของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

11 4 กันยายน 2552 สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์ แนวทางการปฏิบตัิงานด้านการเงินเกี่ยวกับเงินรายได้ของ
สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 
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กองคลังมีการประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ซึ่งแบ่งกลุ่ม     

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ และผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย การส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานในปัจจุบัน และน าผลการส ารวจที่ได้รับ รวมถึง

ข้อเสนอแนะต่างๆ  มาเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการต่อไป 

 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการกองคลัง  
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร   
1. การให้บริการเป็นระบบ 3.51 มาก 
2. ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสม 3.30 ปานกลาง 
3. การให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง 3.74 มาก 
4. ค าแนะน าจากเจ้าหนา้ที่/ป้ายประกาศ/เอกสาร  3.14 ปานกลาง 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่   
5. ให้บริการด้วยความเต็มใจ 3.21 ปานกลาง 
6. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 3.28 ปานกลาง 
7. ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส ่ 3.21 ปานกลาง 
8. ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถาม 3.12 ปานกลาง 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก   
 9. การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เช่น น้ าดื่ม , เก้าอี้นั่งพัก      3.07 ปานกลาง 
10. ความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ 3.74 มาก 
11. ความชัดเจนของปา้ยบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 3.51 มาก 
ประโยชน์ที่ท่านได้รับการบริการจากกองคลัง   
12. ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 3.47 ปานกลาง 
13. การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 3.21 ปานกลาง 
14. ค าปรึกษา/แนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อการท างาน 3.30 ปานกลาง 
15. ระดับความพึงพอใจท่ีท่านมีต่อการให้บริการของกองคลังโดยภาพรวม     3.23 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.34 ปานกลาง 

 

 

 

 

ผลส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ ณ จดุให้บริการ 
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 46 รายงานประจ าปี 2552 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  

 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการกองคลัง 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร   
1. การให้บริการเป็นระบบ 3.68 มาก 
2. ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสม 3.56 มาก 
3. การให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง 3.66 มาก 
4. ค าแนะน าจากเจ้าหนา้ที่/ป้ายประกาศ/เอกสาร  
5. การจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชเีงินฝากผู้รับเงิน 
    (เร่ืองเบกิ/สวัสดิการ)   

3.32 
3.84 

ปานกลาง 
มาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่   
6. ให้บริการด้วยความเต็มใจ 3.68 มาก 
7. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 3.58 มาก 
8. ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส ่ 3.46 ปานกลาง 
9. ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถาม 3.50 มาก 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก   
10. การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เชน่ น้ าดื่ม , เก้าอี้นั่งพัก      3.09 ปานกลาง 
11. ความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ให้บริการ        3.65 มาก 
12. ความชัดเจนของปา้ยบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 3.26 ปานกลาง 
ความเห็นที่มีต่อเว็บไซต์กองคลัง   
13. มีข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน ์

14. สาระในเว็บไซต ์
3.46 

3.40 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ประโยชน์ที่ท่านได้รับการบริการจากกองคลัง   
15. ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 3.60 มาก 
16. การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 3.52 มาก 
17. ค าปรึกษา/แนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อการท างาน 3.50 มาก 
18. ระดับความพึงพอใจท่ีท่านมีต่อการให้บริการของกองคลังโดยภาพรวม     3.55 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.52 มาก 
 

 

 

 

ผลส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย 
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ปีงบประมาณ 2552 กองคลังมีการส ารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ได้แก่ บริษัทและห้างร้าน เกี่ยวกับการ

เพ่ิมช่องทางการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับบริการ   ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินของกองคลัง ผลการส ารวจมีผู้รับบริการเห็นด้วยมากถึง 84% กองคลัง  

จึงเร่ิมแผนการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือลดข้ันตอน ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงจาก

การท างาน รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการต่อไป 

 

 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในและภายนอก 
ประจ าปีงบประมาณ 2552 

ค่าเฉลี่ย 
ผู้รับบริการภายใน ผู้รับบริการภายนอก ค่าเฉลี่ยรวม 

3.52 3.34 3.43 
คิดเป็นร้อยละ 70.40 66.80 68.60 

 

จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.52 คิดเป็นร้อยละ 

70.40 และผู้รับบริการภายนอก อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.34 คิดเป็นร้อยละ 66.80 ค่าเฉล่ียรวมของ

ผู้รับบริการภายในและภายนอก อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.43 คิดเป็นร้อยละ 68.60 
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แผนการด าเนินการกองคลัง ปีงบประมาณ 2553 
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แผนการด าเนินการกองคลัง ปีงบประมาณ 2553 
 

1. พัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี 

2. พัฒนาระบบการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้/บริษัท/ห้างร้าน/บุคคล ผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงิน 
(ระยะท่ี 2 - ทุกกองทุน) 

3. ก าหนดวิธีการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา/     
ดูงาน/เสนอผลงาน/สัมมนา หรือกรณีการจัดอบรม/สัมมนา 

4. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 

5. พัฒนาระบบการจัดหาให้มีการบริหารจัดการท่ีดี  ได้แก่ ระบบการจัดซื้อรวม และระบบ E-catalog 
 

6. พัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สิน โดยการใช้ Bar Code 
 

7. การคิดต้นทุนทางการศึกษา 
 

8. ต้ังลูกหนี้ทางการศึกษา 
 

9. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ผ่านกระบวนการอบรมและการสร้างเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงาน 

10. ศึกษาดูงานด้านการบริหารการคลังและพัสดุเชิงเปรียบเทียบและพัฒนา 
 

11. จัดท าคู่มือหัวหน้าภาค (ฉบับย่อ)  ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 

12. พัฒนาระบบการจัดเก็บและท าลายเอกสารเบิกจ่าย 
 

13. สร้างระบบ E-form เพื่อการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 

14. พัฒนา website กองคลัง 
 

15. นโยบายร่วมกับหน่วยงานอื่น 
15.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา  (ACIS) 
15.2 โครงการ ONE STOP SERVICE 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ 2552 
 

 

 

 

  

โครงการสัมมนาบุคลากรกองคลัง มจธ. 
หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ” 

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 
ณ บลูมารีน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
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ร่วมถวายพวงมาลา 
เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1 ตุลาคม 2551 

คณะกรรมการด าเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2550 

19 ตุลาคม 2551 

ร่วมงานฉลองปีใหม่ 2552 มจธ. 
24 ธันวาคม 2551 
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 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย 

กิจกรรม Big Cleaning Day 
12 กันยายน 2552 

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล พระจอมเกล้าธนบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 
15 กุมภาพันธ์ 2552 
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บุคลากรกองคลังเกษียณอายุ ประจ าปี 2552 
 
 
 

 
นางมาเรยีมบี บุลลาบุดิน 
เกิดวันที่ : 14 ตลุาคม 2491 
ต าแหน่ง : นักบัญชี จ4 

สังกัด : กองคลัง ส านักงานอธิการบด ี
ระยะเวลาท างาน : 1 ธันวาคม 2520 – 30 กันยายน 2552 

อายุการท างาน : 31 ป ี

 
 

 
 

 

 
นางสิริรัตน์ วรวงศ ์

เกิดวันที่ : 12 มกราคม 2501 
ต าแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 4 
สังกัด : กองคลัง ส านักงานอธิการบด ี

ระยะเวลาท างาน : 1 กนัยายน 2523 – 30 กันยายน 2552 
อายุการท างาน : 29 ป ี
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คณะท่ีปรึกษา 

นางปราณี คงสาคร    ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางสาวศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
นางปริญดา เจิมจาตุผล   หัวหน้ากลุ่มงานบัญช ี
น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท  หัวหน้ากลุ่มงานพัสด ุ

 
คณะผู้จัดท า 

เจ้าหนา้ท่ีกองคลัง 
 

วิเคราะห์/ เรียบเรียง 
นางสาวจิตรา กิจศโิรรัตน ์
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