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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา  กองคลังมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ

อย่างมืออาชีพ โดยให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุกด้าน และค านึงถึงการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ 
ทั้งมหาวิทยาลัยและรวมถึงการเชื่อมโยงระบบของศูนย์บริการทางการศึกษานอกพ้ืนที่ด้วย เพ่ือให้เกิด 
การบริหารจัดการที่ดีอย่างมืออาชีพ  กองคลังจึงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงทีมเครือข่ายการเงินและบัญชี             
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยมีการพัฒนา
บุคคลกรเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การบริการในเชิงรุกอย่างเป็นระบบ   โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย  ทั้งด้านงบประมาณ 
อัตราก าลัง และส่วนของการพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานของกองคลัง 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  โดยขยายขอบเขตในการพัฒนาให้ครอบคลุมภารกิจที่มีอยู่ เ พ่ือให้เหมาะสม   
และยังค านึงถึงการพัฒนาในระยะยาว  โดยก าหนดภารกิจกรอบใหญ่และกิจกรรมที่สามารถรองรับระบบได้ 
ในอนาคต  ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ที่ตลอดทั้งปีได้ให้ความอนุเคราะห์กองคลังเป็นอย่างมาก    

นอกจากนี้ กองคลังยังได้ค านึงถึงผู้รับบริการของกองคลัง  โดยการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ 
ทั้งด้านรับและจ่ายให้ครบทุกช่องทาง เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ของกองคลังไว้ได้   

ในรอบปีงบประมาณ 2554 กองคลังยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานหลายครั้งเหมือนหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา  ส าหรับการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการทั้งฝ่ายบริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม  กองคลังยังถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างเครือข่าย และ “ทีม” โดยใช้ “วิธีการ 
เชิงรุก” ในการให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  

 
 

                                                (นางปริญดา  เจิมจาตุผล) 
                                                ผู้อ านวยการกองคลัง 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 
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กองคลัง  ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นส่วนราชการ      

ระดับกองในส านักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2540  
แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ 

1. กลุ่มงานบัญชี 
2. กลุ่มงานการเงิน 
3. กลุ่มงานพัสดุ 
และมีหน่วยงานธุรการ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการผู้อ านวยการกองคลัง 
เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล  

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541 ระบบการปฏิบัติงานภายในมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งกระบวนการท างาน
และการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้การบริหารบุคคล 2 กลุ่ม คือ สถานะที่เป็นข้าราชการ (ในระบบเดิม) และพนักงาน   
(ในระบบใหม่) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีระบบการท างานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ปัจจุบัน 
เป็นหน่วยงานระดับกองที่ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   โดยมีผู้อ านวยการกองคลัง 
ท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากอง และควบคุมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 
ที่วางไว้ 

 
 

 
 

กองคลัง  มีพันธกิจเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย ให้บริการด้านการเงิน การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และบริการต่าง ๆ ตลอดจน
การปฏิบัติงานด้านบัญชี โดยมีหน่วยงานธุรการเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจภายในกองคลังดังนี้ 

1. บริหารงานทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุอย่างมีระบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ต้นทุน  
อย่างเหมาะสม 

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานและสม่ าเสมอ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ 

1.1  ประวัติความเป็นมา 

1.2  พันธกิจ 
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3. พัฒนาบุคลากรทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจไปในทาง
เดียวกัน และมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานอย่างมีรูปแบบ 
          4. ก าหนดแผนการปฏิบัติงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 

5. ก าหนดคุณภาพการด าเนินงานให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ด้วยความจริงใจ 
          6. เป็นคลังข้อมูลทางด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 

T = Trust   มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความน่าเชื่อถือ มีความไว้วางใจ มีความม่ันใจให้แก่
หน่วยงาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และตนเอง และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 

O = On Time ตรงต่อเวลา ไม่วางเฉยต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

U = Unity มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ท างานร่วมกันอย่างมี
รูปแบบ และก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับ มหาวิทยาลัย 

R = Rapidity / 
Responsibility 

มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีเหตุมีผล จริงใจสามารถตรวจสอบได้ทุก
กระบวนการและปฏิบัติการในเชิงรุก/มีความรับผิดชอบ 
 

S = Service mind 
/Smile 

ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  กลยุทธ ์
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กองคลัง เป็นส่วนงานระดับกองในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก 3 ด้าน คือกลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานการเงิน  กลุ่มงานพัสดุ และมีหน่วยงาน
ธุรการ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการผู้อ านวยการกองคลัง ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   
โดยมีผู้อ านวยการกองคลังท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากอง ท าหน้าที่ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภารกิจ ซึ่งมีการก าหนดภาระงานอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดของโครงสร้าง
องค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

1.4  โครงสร้างองค์กร 
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จ านวนบุคลากรกองคลัง ปีงบประมาณ 2554 แบ่งตามสถานภาพ 

กลุ่มงาน พนักงาน ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง รวม 

งานสารบรรณ 2 - 2 2 6 

กลุ่มงานการเงิน 14 1 - 9 24 

กลุ่มงานบัญชี 11 - - - 11 

กลุ่มงานพัสดุ 7 - - 2 9 

รวม 34 1 2 13 50 

 
 กรอบอัตราใหม่ ปีงบประมาณ 2555 

กลุ่มงาน ต าแหน่ง ระดับการศึกษา จ านวน 

กลุ่มงานการเงิน นักบริหารการเงิน ปริญญาตรี 1 อัตรา 

กลุ่มงานบัญชี นักบัญชี ปริญญาตรี 1 อัตรา 

กลุ่มงานพัสดุ นักพัสดุ ปริญญาตรี 1 อัตรา 

รวม 3  อัตรา 

 
 

 
 

1.5  บุคลากร 
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 ปีงบประมาณ 2554   ( 1  ตุลาคม  2553 – 30  กันยายน  2554 )  กองคลังได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น  15,889,700.00  บาท  มีจ านวนค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น  
13,256,480.00  บาท  เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายจริงกับงบประมาณ  คิดเป็นอัตราร้อยละ  83.00  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและจ านวนเงินค่าใช้จ่ายจริงปีงบประมาณ  2554   

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ค่าใช้จ่ายจริง  

 
ร้อยละ 

การจ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 15,064,200.00 12,048,950.00 80.00 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

764,000.00 1,146,030.00 150.00 

ค่าครุภัณฑ์ 61,500.00 61,500.00 100.00 

รวม 15,889,700.00 13,256,480.00 83.00 

 
 
 กองคลัง มีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ชั้น 3  อาคารส านักงานอธิการบดี  มีพ้ืนที่ใช้สอย               
768.12  ตารางเมตร    
 

 
 
 
 
 

1.6  งบประมาณ 

1.7  สถานที่ตั้งและพื้นทีใ่ช้สอย 
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 มหาวิทยาลัยมีการใช้ฐานข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพ่ือการบริหารงาน

ร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   
 ระบบบัญชี 3 มิติ (AXAPTA) - ระบบจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ในลักษณะ 3 มิติ ประกอบด้วย กองทุน หน่วยงาน แผนงาน 
 ระบบสารสนเทศการศึกษา (ACIS) – ระบบจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา   
ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ระบบสารสนเทศการศึกษา แบ่งออกเป็น  3 ระบบ 
คือ ระบบรับสมัคร  ระบบลงทะเบียน และระบบตารางสอบ 
 ระบบบุคลากรและระบบเงินเดือน และสวัสดิการ (HPB) - ระบบสนับสนุนงานด้านบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงาน เก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้าง ข้อมูล 
การลาศึกษาต่อ/ช่วยราชการ และข้อมูลด้านสวัสดิการ 
 ระบบบริการสารสนเทศของ มจธ. (KISS) – แสดงข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหารในรูปแบบตาราง 
และกราฟ โดยน าข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ มจธ. มาพัฒนา 
 ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน (TFA) - ระบบวิเคราะห์และจัดสรรค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ (E-Budgeting) - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ
งบประมาณ เพ่ือการวางแผน การประเมิน และการประมาณการงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ  ซึ่งระบบ
ดังกล่าว ประกอบด้วย ระบบงบประมาณรายจ่ายภายนอก ระบบงบประมาณรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และระบบงบประมาณรายรับ 
 

กองคลัง 

AXAPTA 

HPB 

TFA 

E-
Budgeting 

KISS 

ACIS 

1.8  ระบบฐานข้อมูล 
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ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงาน 
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 ส าหรับในปีงบประมาณ 2554  กองคลัง มีผลการด าเนินงานตามตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

กิจกรรมที่  1  สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 

          สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2554  ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนการเบิกจ่ายเงินของคณะและแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดผล 

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2554 
2. การเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
3. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 
5. การเบิกจ่ายเงินทุน/กิจกรรม
นักศึกษา 
6. การเบิกจ่ายเงินอ่ืน ๆ 

- มีการควบคุมและตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ และให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและมติของสภา
มหาวิทยาลัย 
- มีหลักฐานรองรับการตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) 
- ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

- จ านวนเรื่องเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 
47,641 เรื่อง 
- ระยะเวลาในการด าเนินการ
เบิกจ่าย 1-4 วัน เท่ากับ 88.48 % 
ของเรื่องเบิกจ่ายทั้งหมด       
(กองคลังก าหนดเป้าหมายเท่ากับ 
85.00 %) 
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การเบิกจ่ายเงิน 
 

 
 
 

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนเร่ืองเบิกจ่าย 

ปี 
งบประมาณ 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

รวมเพ่ิมขึ้น
จาก

ปีงบประมาณ 
2544 

เพ่ิมขึ้น(%) - 17.01 3.60 13.26 16.85 11.20 1.94 5.92 2.20 7.63 4.18 20.76 

 

 21,580.00  

 25,251.00  

 26,161.00  

 29,631.00  
 34,623.00  

 38,501.00  

 39,248.00  

 41,573.00  

 42,489.00  

 45,730.00  

 47,641.00  

 -

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

 60,000.00

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

จ านวนเรื่องเบิก (ชุด) 

ปีงบประมาณ 

จ านวนเรื่องเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2544 - 2554 

จ านวนเร่ืองเบิก (ชุด) 
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0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700
รวม 7 
กองทุน 

2553 9,053.00 11,481.00 6,015.00 11,086.00 2,697.00 3,543.00 1,855.00 45,730.00

2554 9,099.00 11,493.00 7,798.00 10,659.00 2,822.00 3,769.00 2,001.00 47,641.00

ส่วนต่าง เพิ่ม(ลด) 46.00 12.00 1,783.00 (427.00) 125.00 226.00 146.00 1,911.00

 (10,000.00)

 -

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

 60,000.00

จ านวนเรื่องเบิก(ชุด) 

เปรียบเทียบจ านวนเร่ืองเบิกแยกตามกองทุน ปีงบประมาณ 2554 และ 2553 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการเบิกจ่าย เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2553 และ 2554 

 

 
 

จ านวนวันที่
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2553 1-4 วัน จ านวนวันที่
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2554 1-4 วัน 
 จ านวน(ชุด) % จ านวน(ชุด) % 

1 วัน 3,363 7.66  
89.6 3% 

1 วัน 3,019 6.34  
88.48 % 2 วัน 18,085 41.18 2 วัน 18.512 38.86 

3 วัน 12,641 28.78 3 วัน 14,894 31.26 

4 วัน 5,276 12.01 4 วัน 5,728 12.02 

5 วัน 2,319 5.28 5 วัน 2,788 5.85 

6 วัน 700 1.59 6 วัน 966 2.03 

มากกว่า 6 วัน 1,536 3.50 มากกว่า 6 วัน 1,734 3.64 

รวม 43,920 100.00 รวม 47,641 100.00 
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โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก 

 

 
 
หมายเหต ุปีงบประมาณ 2554 โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก จ านวน 72 โครงการ รวม โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยวิจยัแหง่ชาติ(NRU) 
จ านวน 101 โครงการ 

 
 
 

2531 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จ านวนโครงการวิจัย 2 3 2 6 3 3 4 17 15 18 18 31 42 26 34 61 62 59 73 56 78 69 173

ผลรวมสะสม 2 5 7 13 16 19 23 40 55 73 91 122 164 190 224 285 347 406 479 535 613 682 855

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ปีงบประมาณ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอกบริหารโดยกองคลัง  
ปีงบประมาณ 2531 - 2554 
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คณะวิศวกรรมศาสตร ์
24% 

คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม
และวัสดุ 

23% 

ส านักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(สวท.) 
24% 

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม
โรงงานต้นแบบ(สรบ.) 

16% 

คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี 

3% คณะวิทยาศาสตร์ 
2% 

สถาบันการเรียนรู้ 
1% 

มจธ.วิทยาเขตราชบุร ี
1% 

หน่วยงานอื่นๆ 
6% 

สัดส่วนจ านวนโครงการวิจัยตามประกาศโครงการ 
ปีงบประมาณ 2531-2554 แยกตามหน่วยงาน 

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จ านวนเงิน 79,604,265 71,089,371 66,322,665 96,610,031 116,313,01 93,962,822 128,332,06 93,900,976 129,589,95 212,334,59

จ านวนเงิน(บาท) 

ปีงบประมาณ 

รายรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอกบริหารโดยกองคลัง  
ปีงบประมาณ 2545 - 2554 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุปีงบประมาณ 2554 รายรับโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก จ านวนเงิน 99,344,594.72 บาท รวม โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ
(NRU) 112,990,000.00 บาท 
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การรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 -

 50,000,000

 100,000,000
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 250,000,000

 300,000,000
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 400,000,000

 450,000,000
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KMUT
T

ปีการศึกษา 2553 จ านวนนักศึกษา 7,687 1,843 16,361 1,910 256 129 2,608

ปีการศึกษา 2553 จ านวนเงิน 100,677,5 66,353,45 403,669,3 93,029,80 5,954,450 4,401,250 40,738,40

ปีการศึกษา 2554 จ านวนนักศึกษา 4,200 2,541 16,179 1,636 8,182 441 4,517

ปีการศึกษา 2554 จ านวนเงิน 62,271,27 59,344,95 414,099,1 35,972,40 118,397,2 11,494,05 44,356,60

การช าระเงินของนักศึกษาผ่านช่องทางการให้บรกิารต่าง ๆ                                                                                                           
ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553-2554 
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1077 1078 1077 1095 1092 1093 1095 1101 1100 1105 1118 1123 

187 184 183 183 183 183 184 184 184 184 184 183 

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 

430 442 447 442 447 452 457 467 461 460 456 452 

526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 

2,308 2,318 2,321 2,334 2,336 2,342 2,350 2,366 2,359 2,363 2,371 2,371 

0
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ต.ค. 53 พ.ย.53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 

จ านวนคน 

เดือน 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ ที่กองคลังให้บริการ 
ปีงบประมาณ 2554  

 

พนักงาน 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

ตค.53 พย.53 ธค.53 มค.54 กพ.54 มึค.54 เมษ.54 พค.54 มิย.54 กค.54 สค.54 กย.54 รวม 

ค่ารักษาพยาบาล 384 401 341 1657 384 357 272 359 349 277 375 622 5778

ค่าเล่าเรียนบุตร 20 114 73 33 20 7 3 62 109 69 43 14 567

ต้นสังกัด 4 6 11 11 11 8 15 12 13 10 4 11 116

รวม 408 521 425 1701 415 372 290 433 471 356 422 647 6461

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000
จ านวนคน 

จ านวนผู้ใช้สิทธิบริการสวัดิการ ปีงบงบประมาณ 2554   

เงินเดือนและสวัสดิการ 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวม

จ านวน
เงิน 

2552 25.76 26.69 23.05 24.30 24.18 24.91 28.48 32.44 34.37 30.62 20.62 20.97 316.39

2553 24.37 22.45 16.86 22.96 20.55 21.92 23.78 21.34 22.27 21.96 22.46 17.39 258.31

2554 17.74 18.39 17.80 13.92 15.19 19.34 17.45 21.90 20.21 18.30 22.59 19.68 222.51

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00

 350.00

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

เปรียบเทียบเงินยืมบุคคล ปีงบประมาณ 2552 - 2554 (รายเดือน) 

 
กิจกรรมที่  2  สนับสนุนการให้บริการยืมเงินแก่ภาควิชาและหน่วยงาน 

          การให้บริการยืมเงินแก่ภาควิชาและหน่วยงานเพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้เกิดความคล่องตัว
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 

 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดผล 

ด าเนินการควบคุมการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1. การยืมเงินของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและการรับคืนเงินยืม 
2. การยืมเงินของคณะ/หน่วยงาน
และการรับคืนเงินยืม 
 
 

- สามารถจัดการและควบคุมเงิน
ยืมบุคลากรให้หมุนเวียน ใช้จ่ายได้
อย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนความต้องการใช้เงินสด
ของผู้ของใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
ในทุกกิจกรรมของคณะและเร่งรัด
การคืนเงินยืมให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม 

- จ านวนเงินยืมที่หมุนเวียนใน
ปีงบประมาณ 2554 เฉลี่ย    
18.54 ล้านบาทต่อเดือน 
- สามารถบริหารควบคุมจัด
การเงินยืมให้ลดลงเป็นจ านวนเงิน 
35.80 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ 2553 
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กิจกรรมที่  3  รับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนข้อมูลด้านการรับเงิน 

          รับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนข้อมูลด้านการรับเงินทุกประเภท และควบคุมดูแลการเก็บ
รักษาหลักฐานการรับเงินให้อยู่ในที่ปลอดภัย 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดผล 

1. รับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ทุกประเภท 
2. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ของมหาวิทยาลัย 
 
 

- รับและบันทึกข้อมูลการรับเงิน
อย่างถูกต้องแม่นย า 
- มีการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินให้
อยู่ในที่ปลอดภัย 
- รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุก
สิ้นเดือนและสิ้นปีงบประมาณ 
 

- เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 2554 จ านวน   
885 เล่ม และ 65,380 ฉบับ 

 
กิจกรรมที่  4  ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน/การรับเงินและเก็บรักษาเงิน 

          การควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสดคงเหลือประจ าวัน การรับเงินและการเก็บรักษาเงินสดตาม
ข้อบังคับไม่เกิน 150,000.00 บาทต่อวัน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดผล 

การรายงานเงินคงเหลือและการ
เก็บรักษาเงิน ดังนี้ 
1. จัดท ารายงานทางการเงินทุกสิ้น
วันและสอบทานก่อนเสนอ
ผู้บริหาร 
2. จัดให้มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษา
เงินในที่ปลอดภัย 
 

- มีการจัดท ารายงานคงเหลือ
ประจ าวัน 
- มีตู้นิรภัยในการเก็บรักษาเงิน 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลและเปิด
ตู้นิรภัย เพื่อความปลอดภัยของ
การเก็บรักษาเงิน 
 

- จัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 244 ครั้งต่อปี 
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กิจกรรมที่  5  สนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อการบริหาร  

          สนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินเพ่ือการบริหาร การตัดสินใจ และการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้
สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจต่าง ๆ  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดผล 

1. จัดท าบัญชี และรายงาน
ทางการเงินส าหรับผู้บริหาร 
2. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่
ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินได้ เช่น ระบบ KISS, 
Accounting Report 
 

- มีการบันทึกข้อมูลด้านการเงิน
และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-
พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และ 
GFMIS อย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีรายงานด้านการรับ-จ่ายเงิน
รวมถึงการยืมเงินทดรองจ่าย 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
- มีการเสนอรายงานทางการเงิน 
ในระบบบัญชี 3 มิติ ให้แก่
มหาวิทยาลัยทุกเดือน 
 

- บันทึกข้อมูลด้านการเงินและ
บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ- 
พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และ 
GFMSI ได้อย่างถูกต้อง 
- จัดท ารายงานแสดงฐานะ 
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
12 ครั้งต่อปี 
- งบการเงินตรวจสอบรับรองโดย
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
และได้แสดงความเห็นว่าถูกต้อง
ตามควรในสาระส าคัญตาม
หลักการบัญชีที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดและไม่มีข้อสังเกตใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
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กิจกรรมที่  6  สนับสนุนด้านการจัดหาพัสดุ 

          สนับสนุนด้านการจัดหาพัสดุให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทันต่อการใช้งานและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดผล 

1. ด าเนินการจัดหาพัสดุทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้เป็นไป
ตามระเบียบ มจธ. ระเบียบพัสดุ
ส านักนายกรัฐมนตรี และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการจัดหาที่
เหมาะสม โดยด าเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 2 แสน
บาทข้ึนไป ตลอดจนการจ้าง 
ที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 
 

- สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุได้ทัน
ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
และสอดคล้องกับแผน โดยเน้นให้มีการ
แข่งขันราคาเพ่ือประหยัดงบประมาณ 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุได้
ต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณและ
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามที่ก าหนด 
 
 

- มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี 
1.สอบราคา  210 เรื่อง 
2.ประกวดราคาฯ 41 เรื่อง 
3.พิเศษ 121 เรื่อง 

2. ด าเนินการท าสัญญาและบริหาร
สัญญาให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
และระเบียบบริหารงบประมาณ 

- สามารถด าเนินการจัดท าสัญญาและ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามปีงบประมาณ 
ตลอดจนมีการติดตามการบริหารสัญญา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 

- มีการด าเนินการดังนี้ 
1.การท าสัญญา 313 เรื่อง 
2.การบริหารงานตามสัญญา 
   - ต่ออายุสัญญา 26 งาน 
   - เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
สัญญา  27 งาน 
   - แจ้งการเรียกค่าปรับ 
136 งาน 
 

3. ด าเนินการตรวจรับงานและท า
เรื่องเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างให้เป็นไปตามระเบียบ 

- ตรวจรับงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรง
ตามสัญญาและสามารถเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ทันภายใน 4 วัน 

- มีการตรวจรับและเตรียม
เอกสารเบิกจ่ายเงิน 208 ชุด 
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4. ด าเนินการควบคุมพัสดุของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการออก
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี การตรวจนับวัสดุคงเหลือ 
ตลอดจนมีการติดตามเรื่องการ
จ าหน่ายครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
เมื่อหมดอายุการใช้งานหรือไม่
คุ้มค่าในการใช้งาน 
 

- ควบคุมและติดตามพัสดุของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  
กรณีเป็นวัสดุ 
- ให้หน่วยงานท าบัญชีควบคุมการ
เบิกจ่ายประจ าวันและท าการตรวจนับ
วัสดุคงเหลือประจ าปีเพ่ือรายงานยอด
วัสดุคงเหลือต่อส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและกลุ่มงานบัญชี 
กรณีเป็นครุภัณฑ์ 
- ต้องมีการออกหมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑ์ และให้หน่วยงานท าการตรวจ
นับพัสดุประจ าปีเพ่ือรายงานต่อ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ 
ท าเรื่องแทงจ าหน่ายเมื่อหมดอายุการใช้
งานหรือไม่คุ้มค่าในการใช้งาน 
กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง 
- ต้องมีการออกหมายเลขทะเบียน
สิ่งก่อสร้าง และให้หน่วยงานท าการ
ตรวจนับพัสดุประจ าปีเพ่ือรายงานต่อ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ 
ท าเรื่องแทงจ าหน่ายเมื่อหมดอายุการใช้
งานหรือไม่คุ้มค่าในการใช้งาน 

มีการด าเนินการดังนี้ 
- ก าหนดหมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑ์ 7,021 รายการ 
- การจ าหน่ายพัสดุ 38 เรื่อง 
- ตรวจนับพัสดุประจ าปี     
1 ครั้ง 
- ตรวจนับวัสดุคงเหลือ
ประจ าปี 1 ครั้ง 
- การโอน 25 เรื่อง 
- การรับบริจาคครุภัณฑ์     
5 เรื่อง 
 

5. ติดตามแผน/ผลการด าเนินการ
จัดหาของหน่วยงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
ระเบียบบริหารงบประมาณและให้
ทันตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

- ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหา
และอุปสรรคจากการจัดหาไม่เป็นไป
ตามแผน ดังนั้นจึงได้เน้นการจัดหาใน
เชิงรุก โดย 
1. ก าหนดแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจ าปีให้หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
2. เร่งรัดติดตามการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจ าทุกเดือนเพ่ือรายงาน

- มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. รายงานสถานภาพ 
การจัดซื้อ/จัดจ้างต่อ
คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน 1 ครั้งต่อเดือน 
2. ตรวจสอบรายการโอน/
เปลี่ยนแปลงรายการ      
896 รายการ 
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ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน 
3. ก าหนดให้หน่วยงานที่ต้องการขอ
งบประมาณประจ าปีจะต้องมี Spec/
รูปแบบ พร้อมที่จะด าเนินการจัดหาได้
ทันทีท่ีผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการ
ใช้เงินงบประมาณประจ าปี 

6. ตรวจสอบหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญาและติดตามให้
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้มารับ
หลักประกันคืนเมื่อพ้นภาระผูกพัน 
 

- ตรวจสอบหลักประกันซองว่าออกโดย
ธนาคารผู้ค้ าประกันจริงหรือไม่ 
- ตรวจสอบหลักประกันสัญญาเพ่ือส่งไป
ให้หน่วยงานตรวจสอบก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับประกันความช ารุด
บกพร่องและติดตามให้คู่สัญญาให้มารับ
หลักประกันสัญญาคืนเมื่อพ้นภาระ
ผูกพันต่อไป 

- ตรวจสอบหลักประกันซอง   
130 ชุด 
- ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญา 328 ชุด 
 

7. พัฒนาแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
จัดหาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

- เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานได้มีการ
เรียนรู้งานในขั้นตอนและวิธีการจัดหา
ต่าง ๆ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุของ
หน่วยงานมาท าเรื่องเปิดซองสอบราคา/
ประกวดราคาฯ ที่กลุ่มงานพัสดุ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไป 
 

- จัดท า Check List ขั้นตอน
และแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องใน
การจัดจ้างานก่อสร้าง โดยวิธี
สอบราคา 
- จัดท า Check List ขั้นตอน
และแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องใน
การจัดจ้างงานก่อสร้าง โดย
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

8. การจัดซักซ้อมระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจ
ตรงกันและถือปฏิบัติเป็นไป
แนวทางเดียวกัน 

- เนื่องจากการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ในแต่ละวิธีการ จะมีความซับซ้อนดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทางกลุ่ม
งานพัสดุจึงได้มีการจัดซักซ้อมระเบียบ
และวิธีปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

- มีการจัดซักซ้อมความ
เข้าใจ ดังนี้ 
1. การตรวจสอบพัสดุ 
ประจ าปี 2554  
2. การตรวจนับวัสดุคงเหลือ
ประจ าปี 2554 
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กิจกรรมที่  7  การก าหนดและปรับปรุงระเบียบด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 

          การก าหนดและปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ/กฎเกณฑ์ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดผล 

1. ก าหนดและปรับปรุงระเบียบ/
ประกาศ/กฎเกณฑ์ด้านการเงิน
ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันได้ 
 

- สามารถก าหนดและปรับปรุง
ระเบียบ/ประกาศ/กฎเกณฑ์ด้าน
การเงินของมหาวิทยาลัย โดย
เสนอคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินและสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

- ประกาศได้รับอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน 2 เรื่อง 

 
ประกาศที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

1. การประชุมคร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที ่141 วันที่ 17 ธันวาคม 2553 มีมติอนุมัติ 
- ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลยัฯวา่ด้วยการบริหารการเงินและทรพัย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553 

2. การประชุมคร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 มีมติอนุมัต ิ

- ร่างประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการแสดงไมตรี พ.ศ. 
2554 
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กิจกรรมที่  8  การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

           

 
 ในปีงบประมาณ 2554 การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้ด าเนินการ
เขียน TOR ของแต่ละส่วนงานเสร็จเรียบร้อยและอยู่ระหว่างการเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ จึงส่งผลให้
การด าเนินการดังกล่าวต้องด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2555 ทั้งนี้การพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ดังกล่าว   กองคลังได้ร่วมมือกับส านักคอมพิวเตอร์ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพ่ือช่วย   ลดเวลาการท างาน ลดความผิดพลาด ลดกระบวนการท างาน การให้บริการที่รวดเร็วและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ   

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ดัชนีชี้วัดผล 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีเป้าหมาย
ดังนี้ 
- ลดระยะเวลาในการท างาน 
- ลดความผิดพลาดในการท างาน 
- ลดกระบวนการท างาน 
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ผู้รับบริการ 
 

กองคลังพัฒนาระบบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ดังนี้ 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารด้านการจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน 
- ระบบจัดหา e-procurement 
- ระบบบริหารทรัพย์สิน Asset management 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารด้านการเงิน 
- ระบบรับและลูกหนี้ 
- ระบบจ่ายและเจ้าหนี้ 
3. ระบบบริหารจัดการเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ( e-document) 
- ปรับแบบฟอร์มเพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
4. การพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ 
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กิจกรรมที่  9  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง 

          การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

 
การศึกษาต่อ 

 

ช่ือ-สกุล สังกัด ระยะเวลา 
การลาศึกษาต่อ 

ระดับการศึกษา 
ภาควิชา/คณะ 

สถาบันการศึกษา 

นางจรรยา  ระวังภยั กลุ่มงานการเงิน 1 มิถุนายน 2553 

ถึง 
31 มีนาคม 2555 

ระดับปริญญาโท 

สา ขา วิ ช า ก า ร จั ด ก า รส า ห รั บ
ผู้ประกอบการ 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

น.ส.จิตากานต์  ผานาค กลุ่มงานการเงิน 16 กรกฎาคม 2554 

ถึง 
31 ตุลาคม 2556 

ระดับปริญญาโท 

สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ดัชนีชี้วัดผล 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม
อย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้นทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
- ฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้น/ระยะยาว 
- ศึกษาดูงาน 
- ศึกษาต่อ 
 

1. บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาโดยเฉลี่ย       
5 วัน/คน/ปี 
2. บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 2 คน 
ในสาขาวิชาดังนี้ 
-  สาขาวิชาการจัดการส าหรับผู้ประกอบการ 
- เศรษฐศาสตร์การเงิน 
3. บุคลากรศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายใน 
ที่ภารกิจส่วนงานเกี่ยวข้องกัน 
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การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

หน่วยงานภายนอก  

 
 
 
 
 
 
 

การบัญชีลักษณะกองทุนการวิเคราะห์งบการเงิน และก าหนด 
ตัวช้ีวัดด้านการเงินของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

1. จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บริหารเงินฝากอย่างมั่นใจกับมืออาชีพ จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

การบริหารความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายใน จัดโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

โครงการเสรมิทักษะการเขียนหนังสือเพื่อการท างานใน มจธ. จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การคุ้มครองเงินฝากและการก ากบัดูแลสถาบันการเงิน จัดโดย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ความรู้เกี่ยวกับธนบตัร จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การหักภาษีให้พอด ี จัดโดย กรมสรรพากร 

WEB ONLINE จัดโดย กรมบญัชีกลาง 

การบริหารงานตรวจสอบภายในดา้นการเงิน จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ระบบบ าเหน็จบ านาญ รุ่นที่ 4 จัดโดย กรมบญัชีกลาง 

การใช้งานระบบ GFMIS จัดโดย ส านักงบประมาณ 

การก าหนดราคากลางและบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลักปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับสญัญาการปกครอง จัดโดย ศาลปกครองกลาง 

สัญญาทางการปกครอง จัดโดย ศาลปกครองกลาง 

การก าหนดคณุลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน(SPEC/TOR) จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

การจ้างท่ีปรึกษาตามระเบียบส านกันายกฯว่าด้วยพสัด ุ จัดโดย สมาคมบริหารพัสด ุ

การประเมินมาตรฐานการจัดซื้อโดยรัฐ จัดโดย กรมบญัชีกลาง 

ความเสีย่งและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  จัดโดย สมาคมบริหารพัสด ุ

การค านวณต้นทุนผลผลิตส าหรับสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย กรมบญัชีกลาง 
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การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมภาษาอังกฤษ 2. จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะศลิปศาสตร ์

อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัตงิาน จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร ์

การบริหารความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายใน จัดโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

โครงการเสรมิทักษะการเขียนหนังสือเพื่อการท างานใน มจธ. จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การวางแผนทางการเงินส าหรับบคุคล จัดโดย กองคลัง 

Work shop การจัดท า SLA จัดโดย กองแผน 

การตรวจวดัค่าพลังงานไฟฟ้า จัดโดย คณะพลังงาน 

การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร ระดับ 3 จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า จัดโดย กองแผน 

การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร ระดับ 1 จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 6+1 จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมระบบ 

การจัดรูปแบบเค้าโครงเอกสารเพื่อจัดท าวิยานิพนธ์ จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

http://www.hrd.kmutt.ac.th/
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การศึกษาดูงานภายนอก 

บุคลากรกองคลัง ร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายในที่มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกัน 

หัวข้อ “ดูงานด้านบริหารและการจัดการงานทะเบียนนักศึกษา” 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2554  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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กิจกรรมที่  10  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

          สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
เสริมสร้างวิชาการด้านวิชาชีพ ปรับพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ท างานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาระบบสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ดัชนีชี้วัดผล 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
วิธีการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ 
2. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์โดยการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
3. เผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และข่าวสารอื่น ๆ ทางด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ผ่านทาง Website ของ 
กองคลังเช่น 
3.1 การพัฒนาแบบฟอร์มต่าง ๆ  
3.2 การปรับปรุงโปรแกรมใช้งานเดิม 
3.3 การเพ่ิมโปรแกรมการใช้งาน 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ดังนี้ 
1. จัดอบรมสัมมนาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เช่น 
1.1 การซักซ้อมความเข้าใจ เพ่ือการปฏิบัติงานระบบบัญชี  
3 มิติ 
1.2 การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องเอกสารเบิกส่งคืนและ    
การยืมเงิน 
2. จัดประชุมบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ประจ าเดือน  
3. ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และสอนงานเพ่ือให้
บุคลากรสายงานเดียวกันท างานทดแทนกันได้  
4.เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการ6+1 
Flagships 
5. สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
6. ปรับปรุง Website กองคลัง 
7. การส่ง “ ข่าวจากกองคลัง” ผ่านทาง E-mail บุคลากร 
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การจัดกิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
 
1. การซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง “เพื่อการปฏิบัติงานระบบบัญชี 3 มิติ” 
 กองคลัง – กลุ่มงานบัญชี จัดซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง “เพ่ือการปฏิบัติงานระบบบัญชี 3 มิติ” เพ่ือให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  โดยมีรายละเอียดหัวข้อในการซักซ้อม
ความเข้าใจดังต่อไปนี้ 
 1. การบันทึกรายรับ – ค่าใช้จ่าย จากเงินรับบริจาค หน่วยงานต้องจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
และบันทึกบัญชีรายรับ-ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกัน  
 2. การบันทึกค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ สามารถบันทึก
บัญชีโดยไม่ต้องจ าแนกตามค่าใช้จ่ายจริง  
 3. การบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ส าหรับนักศึกษาสามารถบันทึกบัญชี
โดยไม่ต้องจ าแนกตามค่าใช้จ่ายจริง 
 4. ฟอร์มขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ และวิธีปฏิบัติ รายได้ค้างรับ(งานวิจัยและบริการวิชาการ)  
 5. การน าส่งเงินงานวิจัยและบริการวิชากร พร้อมฟอร์มการจัดสรรเงิน (กค.23 -1) ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
 6. สรุปเงินยืมคณะ/หน่วยงาน ทุกสิ้นเดือน 
 7. การตรวจสอบรายงาน GL035 ทุกสิ้นเดือน  
2. การซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง “เอกสารเบิกส่งคืนและการยืมเงิน” 
 กองคลัง – กลุ่มงานการเงิน จัดซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง “เอกสารเบิกส่งคืนการยืมเงิน” เพ่ือให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดหัวข้อในการซักซ้อม
ความเข้าใจดังต่อไปนี้ 
 1. ความถูกต้องของหลักฐานการส่งเบิก 
 2. สาเหตุที่ต้องส่งคืนเรื่องเบิก 
 3. สิ่งที่ไม่ควรท าเวลาส่งคืนเรื่องเบิก 
 4. การยืมเงิน 
 5. การส่งใช้เงินยืม 
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การซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2554 

หัวข้อ “เพ่ือการปฏิบัติงานระบบบัญชี 3 มิติ” 

หัวข้อ “เอกสารเบิกส่งคืนและการยืมเงิน” 
 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ 
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Website กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่ง “ข่าวจากกองคลัง” ผ่านทาง E-mail บุคลากร 
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กิจกรรมที่  11  การบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก 

          การบริการวิชาการด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน หัวข้อบรรยาย 

1. 5 พ.ย. 53 คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

รูปแบบการบริหารจัดที่ดี ส าหรับการบริหารงาน
คลังและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2. 29 พ.ย.53 มหาวิทยาลัยพะเยา การบริหารจัดการะบบงานคลัง/ การจัดการ
ฐานข้อมูลด้านงานคลังของ มจธ. 

3. 26 ม.ค.54 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบการเงิน การคลัง ของมหาวิทยาลัยในก ากับ 
กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

4 22 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ดัชนีชี้วัดผล 

1. ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และ 
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรก 
ในประเทศไทยให้กับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ภายนอกผู้สนใจ 
2. แลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็นประสบการณ์ 
ในการท างานวัฒนธรรมองค์กร และองค์ความรู้อ่ืน ๆ 
ระหว่างองค์กร เพ่ือให้องค์เกิดการพัฒนา 
3. เป็นแบบอย่างของการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐในด้านบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 

- บริการวิชาการด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
รวมถึงประสบการณ์การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐแห่งแรก ในรูปแบบการบรรยาย น าเสนอ 
(Presentation)และถามตอบแลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็นให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
จากทั่วประเทศ 4 ครั้ง 

การบริการวิชาการด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับหน่วยงานภายนอก 
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การประเมินผลการด าเนินงาน  
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กองคลังมีการประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งแบ่งกลุ่ม     

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ และผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย การ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานในปัจจุบัน และน าผลการ
ส ารวจที่ได้รับ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ  มาเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบการท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองคลัง ภายใน และภายนอก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 

 
 ตามท่ีกองคลังก าหนดนโยบาย ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อกองคลัง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีเป้าหมายความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบาย ที่คณะกรรมการ กองคลัง ได้ก าหนดร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้กองคลังและส านักคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนา/ปรับปรุง บริการต่าง ๆ  
ที่สามารถลดระยะเวลา/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ เช่น  

1. การพัฒนาการจ่ายเงิน ด้วยระบบโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน (ใบเบิกเงิน/ใบยืม) สามารถโอนเงิน  
    เข้าบัญชีผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว โดยวิธโีอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย     
    และสถาบันการเงินต่าง ๆ 
2. ระบบสวัสดิการ/ค่ารักษาพยาบาล  สามารถแจ้งผลการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน 
    ทาง e-mail เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินแล้ว  
3. การพัฒนาโปรแกรมแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
(หมายเหตุ  : ส าหรับบุคคลภายใน สามารถทราบผลการส ารวจความพึงพอใจแบบ Real time) 

ผู้รับบริการกองคลัง 

 

ผู้รับบริการภายใน 

ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์นักวิจยั เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน เจา้หน้าท่ีสายวิชาชีพ และอื่น ๆ 

ผู้รับบริการภายนอก  

ได้แก่ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัท ร้านค้า และอื่น ๆ 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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โดยมีค่าระดับน้ าหนักคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการ แบ่งเป็น  5 ระดับ ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อยที่สุด 
**(อ้างอิงจาก : วัฒนา  สุนทรชัย 2547 : 72) 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองคลัง (ภายนอกและภายใน)  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (คิดเป็นร้อยละ) 
 

   

ผู้รับบริการกองคลัง ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ภายใน 3.81 มาก 76% 

ภายนอก 4.11 มาก 82% 
    

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.96 มาก 79% 

 

 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภายใน) ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 105 คน  
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.การให้บริการเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ 3.88 มาก 
2.ท่านได้รับความสะดวกในบริการโอนเงิน 

   เข้าบัญชีเงินฝากผู้รบัเงิน (เรื่องเบิก/เงินยืม/สวัสดิการ) 
4.25 มาก 

3.การแจ้งการโอนเงินทาง e-mail เมื่อโอนเงิน  
   เข้าบัญชีผู้รับเงินแล้ว(ใบเบิก/เงินยืม) รวดเร็ว 

3.95 มาก 

4.การขอตัง้รายได้ค้างรบังานบรกิารวิชาการ/ 
  โครงการวจิัยฯ ท าให้สามารถด าเนินการ  
  เบิกจ่ายก่อนได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน 

3.46 ปานกลาง 

5.ท่านได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการของกองคลัง  
   และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน    

3.47 ปานกลาง 

ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที ่   

6.ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 3.88 มาก 
7.บริการท่านด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง 3.98 มาก 
8.เจ้าหน้าที่รอบรู้แม่นย าเรื่องระเบียบ 

   สามารถให้ค าแนะน าได้ชัดเจน   
3.82 มาก 
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9.มีความเชี่ยวชาญ ช านาญการในหน้าที ่ 3.92 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

10.การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

     เช่น น้ าด่ืม , เก้าอี้น่ังพัก , โทรทัศน์ เป็นต้น 
3.59 มาก 

11.ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

     ของสถานทีใ่หบ้ริการ 
3.90 มาก 

12.ป้ายแสดงจุดให้บริการมีความชัดเจน 3.69 มาก 
ความเห็นทีม่ีต่อเว็ปไซต์กองคลัง   

13.ข้อมูลในเวป็ไซต์สามารถน าไปใชป้ระโยชน ์ 3.74 มาก 
ประโยชน์ที่ทา่นได้รับการบริการจากกองคลัง   

14.ท่านได้รับบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวงั 3.75 มาก 
15.คุณภาพในการให้บริการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์สูง 3.91 มาก 
16.โดยรวมท่านพงึพอใจกับบรกิารที่ได้รับ 3.84 มาก 

   

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจบุคคลภายใน 3.81 มาก 
  

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ        76% 
 

จากผลการตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (บุคคลภายใน) ท่ีมีต่อกองคลัง  
ในแต่ละประเด็น ผลการวิเคราะห์ตัวแปรความพึงพอใจ โดยรวมพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อกองคลัง  
ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81 คิดเป็นร้อยละ 76)  

การวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด ด้านความสะดวกในบริการโอนเงิน 
เข้าบัญชีเงินฝากผู้รับเงิน (ใบเบิก/เงินยืม/สวัสดิการ) ค่าเฉลี่ย 4.25 เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง ค่าเฉลี่ย 
3.98 การแจ้งการโอนเงินทาง e-mail เมื่อโอนเงิน เข้าบัญชีผู้รับเงินแล้ว (เรื่องเบิก/เงินยืม) รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.95 เจ้าหน้าที่ 
มีความเช่ียวชาญ ช านาญการในหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.92 คุณภาพในการให้บริการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์สูง ค่าเฉลี่ย 3.91  
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.90 เป็นต้น 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในกระบวนการ ขอตั้งรายได้ค้างรับงานบริการวิชาการ/โครงการวิจัยฯ  
ซึ่งจะท าให้ด าเนินการ เบิกจ่ายได้ก่อนได้รับเงินจากแหล่งทุน ค่าเฉลี่ย 3.46 การทราบขั้นตอนการให้บริการของกองคลัง  
และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.47 ตามล าดับ  
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 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภายนอก) ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 196 คน  
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.การให้บริการเป็นระบบสามารถตรวจสอบได ้ 4.16 มาก 
2.ท่านได้รับความสะดวกในบริการโอนเงิน 
   เข้าบัญชีเงินฝากบริษัท/หา้งร้าน 

4.38 มาก 

3.การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท/ห้างร้าน มีความรวดเร็ว 4.13 มาก 
4.ข้อมูลแจ้งการโอนเงินทาง e-mail เมื่อโอนเงิน  
  เข้าบัญชีเงินฝากบริษัท/ห้างร้าน มีรายละเอียดครบถ้วน 

4.34 มาก 

5.ข้อมูลแจ้งการโอนเงินทาง e-mail เมื่อโอนเงิน  
  เข้าบัญชีเงินฝากบริษัท/ห้างร้าน รวดเร็ว 

4.11 มาก 

6.การจัดส่งเอกสารใบรับรองการหัก ณ ท่ีจ่าย 
   ให้บริษัท/ห้างร้าน มีความรวดเร็ว 

3.82 มาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   

7.ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 3.98 มาก 
8.ให้บริการด้วยความสภุาพ เป็นกันเอง 4.15 มาก 
9.มีความเช่ียวชาญในการให้บริการ 4.06 มาก 

ประโยชน์ที่ท่านได้รับการบริการจากกองคลัง   

10.ท่านได้รับบริการที่สอดคลัองกบัความคาดหวัง 3.98 มาก 
11.คุณภาพในการให้บริการโดยรวมอยู่ในเกณฑส์ูง 4.07 มาก 
12.โดยรวมท่านพึงพอใจกับบริการที่ไดร้ับ 4.09 มาก 
   

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจบุคคลภายใน 4.11 มาก 
   

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ 82%  
 

จากผลการตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภายนอก) ท่ีมีต่อกองคลัง  
ในแต่ละประเด็น ผลการวิเคราะห์ตัวแปรความพึงพอใจ โดยรวมพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อกองคลัง  
ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82)  

การวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด ด้านความสะดวกในบริการโอนเงิน 
เข้าบัญชีเงินฝากบริษัท/ห้างร้าน ค่าเฉลี่ย 4.38 ข้อมูลแจ้งการโอนเงินทาง e-mail เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากบริษัท/ 

ห้างร้าน มีรายละเอียดครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 4.34 การให้บริการเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ย 4.16 ให้บริการ  
ด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง ค่าเฉลี่ย 4.15 เป็นต้น  

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ด้านการจัดส่งเอกสารใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ให้บริษัท/ห้างร้าน ค่าเฉลี่ย 
3.82 
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กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ 2554 
 

โครงการสัมมนาบุคลากรกองคลัง มจธ. 
หัวข้อ “การพัฒนากองคลังไปสู่องค์กรการเรียนรู”้ 

วันท่ี 8 -9 มกราคม 2554 

ณ มนต์เฑียรรีสอร์ท จ.กาญจนบรุ ี
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กิจกรรมท าบญุกองคลัง 

 

กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่ กองคลงั 
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ร่วมกิจกรรมงานเกษียณ มหาวิทยาลัย 

ร่วมกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหมไ่ทย มหาวิทยาลัย 
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