
 
 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 การด า เ นินงานด้านการเ งินและบัญชีของวิทยาลัย ศิลปะ ส่ือ  และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปัจจุบนั อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน พ.ศ.2551 และถูกควบคุมงบประมาณด้วยระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน  และบญัชี
กองทุน โดยเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่าย ลกัษณะ 3 มิติ โดยสามารถจดัท ารายงานทางการเงิน (Financial 
Report) ตามหลักการบญัชีเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basis) ในลักษณะภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั สามารถรับรู้ฐานะทางการเงิน เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการ
ด าเนินงานได ้ 

แต่เน่ืองดว้ยระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน และบญัชีกองทุน โดยเกณฑ์ พึงรับ-
พึงจ่าย ลกัษณะ 3 มิติ (ระบบบญัชี 3 มิติ) เป็นลกัษณะภาพรวมของมหาวิทยาลยั ซ่ึงการ
จดัท ารายงานทางการเงินไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริหารของวิทยาลยัฯ โดย
รายงานการเงินท่ีไดจ้ากระบบบญัชี 3 มิติไม่สามารถแยกรายละเอียดค่าใชจ่้ายในลกัษณะ
ของแต่ละหลักสูตร หน่วยงาน และคณะกรรมการต่างๆ ได้ เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกใน
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ และขอ้มูลทางตวัเลขท่ีมี
จ านวนมาก อาจเกิดขอ้ผิดพลาดในการเช่ือมโยงตวัเลขได ้รวมทั้งการบนัทึกการใช้จ่าย
งบประมาณ ตอ้งใช้เวลาในการจดัท าเป็นเวลานานพอสมควร ซ่ึงกระบวนการเดิมท่ีได้
ปฏิบติั มีดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนที ่1 เจา้ของงบประมาณ (หลกัสูตร หน่วยงาน และคณะกรรมการ) บนัทึก
การขออนุมติัใชง้บประมาณในโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงเป็นโปรแกรม เพื่อช่วย
ควบคุมงบประมาณของหน่วยงาน และส่งเอกสารใหเ้จา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน 

ขั้นตอนที่ 2 เจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน ตดัยอดท่ีขออนุมติั โดยบนัทึกรายการใน
โปรแกรม Microsoft Excel อีกคร้ัง เพื่อควบคุมงบประมาณของหน่วยนโยบายและแผน 

ขั้นตอนที่ 3 เม่ือเร่ืองไดรั้บอนุมติัเจา้หนา้ท่ีการเงินจ่ายเช็คให้แก่ผูส่้งมอบสินคา้
และบริการ (Suppliers) เรียบร้อยแล้ว เจา้หน้าท่ีบญัชี ลงบนัทึกการจ่ายจริงอีกคร้ังใน
โปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงเป็นโปรแกรมช่วยของหน่วยการเงินอีกเช่นกนั 
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 จะเห็นได้ว่ากระบวนการดงักล่าวข้างตน้เป็นการท างานซ ้ าซ้อนของทั้งสามหน่วยงาน 
เน่ืองจากขอ้มูลชุดเดียวกนั แต่กรอกขอ้มูลถึง 3 คร้ัง และขอ้มูลมีพื้นท่ีในการปฏิบติัการและถูก
จดัเก็บในระบบท่ีต่างกนั ท าให้โอกาสเกิดขอ้ผิดพลาด และการกรอกขอ้มูลอาจไม่ครบถว้น ท าให้
ขอ้มูลรายงานการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดข้องทั้ง 3 หน่วยงาน ไม่เท่ากนั  

นอกจากปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมงบประมาณดงัท่ีกล่าวมาแลว้ วิทยาลยัฯ ยงัประสบกบั
ปัญหาบุคลากรยืมเงินทดรองราชการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ท่ีไดว้างไว ้
รวมทั้ งการคืนเงินยืมทดรองราชการย ังล่าช้า ผิดระเบียบว่าด้วย “เ งินยืมทดรองราชการ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2552” ส่งผลให้วิทยาลยัฯ ไม่สามารถบริหารเงินหมุนเวียนท่ีมีเพียง 
1,000,000 บาท ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจ านวนเงินดงักล่าวมีไวส้ าหรับค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถ
วางบิลได ้และใชส้ าหรับเงินยืมทดรองราชการภายในวิทยาลยัฯ  แต่เน่ืองดว้ยวิทยาลยัฯ มีกิจกรรม 
โครงการ ท่ีด าเนินการในแต่ละเดือนจ านวนมาก จึงท าให้วิทยาลยัฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
กอปรกบั เม่ือบุคลากรส่งใชเ้งินยมืล่าชา้ ท าให้เจา้หนา้ท่ีการเงินไม่สามารถน าเอกสารการเบิกจ่ายท่ี
เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมท่ียมืจากเงินหมุนเวยีน ไปเบิกชดเชยวงเงินหมุนเวียน 1,000,000 บาท
นั้นได ้ 

นอกจากน้ีแลว้ งานดา้นการเงินและบญัชีเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบ ส่งผล
ให้การเบิกจ่ายแต่ละคร้ังตอ้งใช้เอกสารประกอบจ านวนมาก เพื่อให้เกิดความรัดกุม และถูกตอ้ง
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจุบนัหน่วยการเงินและบญัชีไดจ้ดัท า
คู่มือการเงิน เก่ียวกับขั้นตอนทางเดินของเอกสาร และแบบฟอร์มท่ีใช้ในการเบิกจ่าย ให้กับ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ แต่เน่ืองด้วยบุคลากรของวิทยาลัยฯ ยงัขาดความรู้และความเข้าใจใน
กฎระเบียบขอ้บงัคบั ขั้นตอนทางเดินของเอกสาร และขั้นตอนการท างานของหน่วยการเงินและ
บญัชี ท าให้การประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี และบุคลากร ไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร 
จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดเ้ป็นปัญหาหลกั 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมการใชง้บประมาณ  
2. ปัญหาการยมืและคืนเงินทดรองราชการ  
3. ปัญหาความไม่เขา้ใจในขั้นตอนของเอกสารการเบิกจ่าย  

 ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า หากวิทยาลยัฯ น าระบบฐานขอ้มูล ท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรม Microsoft 
SharePoint มาประยุกต์ใช้กบัขั้นตอนการควบคุมงบประมาณ และการเบิกจ่ายของวิทยาลยัฯ จะ
สามารถลดขั้นตอนและความผิดพลาดของการท างานให้กบัหน่วยงาน ท าให้สามารถน าเสนอ
รายงานเพื่อใหผู้บ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยระบบควบคุมและ
ติดตามงบประมาณ และขั้นตอนการเบิกจ่าย จะเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบ KMS ของงานการเงินและ
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บญัชี และด าเนินการสร้างระบบดังกล่าวตามมาตรฐาน ISO 12207 ซ่ึงเป็นมาตรฐานของ
กระบวนการท างานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีพฒันาดา้นซอฟต์แวร์ โดยงานวิจยัน้ีไดด้ าเนินการตาม
มาตรฐาน ISO 12207 เพียง 15 กิจกรรม จากทั้งหมด 74 กิจกรรม จากทั้ง 3 กลุ่ม คือ   
 กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ กระบวนการของวฏัจกัรหลกั (Primary Life Cycle Process) โดยเลือก
กิจกรรม ENG1-4  
 กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ กระบวนการของวฏัจกัรสนบัสนุน (Supporting Life Cycle Process) โดย
เลือกกิจกรรม QA 
 กลุ่มท่ี 3 ไดแ้ก่ กระบวนการของวฏัจกัรการจดัระบบ (Organizational Life Cycle Process) 
โดยเลือกกิจกรรม MAN1-3 RIN1-4 และ REU1-3 
 เม่ืองานวิจยั ได้ด าเนินตามกรอบมาตรฐาน ISO 12207  รวมทั้งมีการจดัการฐานขอ้มูล
ภายใตก้รอบของแนวคิดการจดัการฐานขอ้มูล (Data Management) ซ่ึงเป็นการจดัระบบของขอ้มูล 
(Data) ให้มีความถูกตอ้ง และเป็นขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบได้ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีถูกจดัระบบ
เรียบร้อยแลว้  เผยแพร่บนระบบการจดัการความรู้ (KMS) งานการเงินและบญัชี เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร (Information) ของแต่ละหน่วยงาน  สามารถเป็นประโยชน์ให้แก่ผูใ้ชง้าน
ของวทิยาลยัฯ ต่อไป  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาและพฒันาระบบฐานขอ้มูลการควบคุมและติดตามงบประมาณ และปรับใช้
ระบบควบคุมและติดตามงบประมาณ จากโปรแกรม Microsoft SharePoint บนระบบการจดัการ
ความรู้ (KMS) ของวทิยาลยัฯ และการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1 ไดรั้บระบบการจดัการความรู้ (KMS) ส าหรับงานการเงินและบญัชี วิทยาลยัศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลย ี 
 1.3.2 ไดฐ้านขอ้มูลท่ีมีความเป็นปัจจุบนั มีความถูกตอ้งไม่ซ ้ าซ้อน และสามารถสืบคน้
ขอ้มูลทางการเงิน ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 1.3.3 บุคลากรและผูบ้ริหารน าขอ้มูลจากระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี ใช้
เพื่อการตดัสินใจ และการบริหารจดัการหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 1.3.4 วิทยาลยัฯ มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี และสามารถบริหารจดัการเงินยืมทดรอง
ราชการและเงินหมุนเวยีนใหอ้ยูใ่นวงเงิน 1,000,000 บาท  
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1.4 นิยำมศัพท์ 
 1.4.1 งบประมำณ หมายถึง ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2554 และรายจ่ายท่ีไดจ้ดัสรรไวส้ าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ 2554 
ของวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 1.4.2 ระบบบัญชี หมายถึง ระบบบญัชีท่ีวทิยาลยัใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงมีอยู ่
2 ระบบ คือ  

 ระบบบญัชี 3 มิติ เป็นระบบท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และคณะต่างๆ ใชบ้นัทึกเก็บ
ขอ้มูลทางการเงิน ท่ีมีคุณสมบติั เป็นลกัษณะ 3 มิติ คือ แผนงาน หน่วยงาน และ
กองทุน มีการเช่ือมโยงอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน บญัชี 

 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมท่ีวิทยาลยัฯ ใช้บนัทึกการควบคุม
งบประมาณของแต่ละหน่วยงานในวิทยาลยัฯ และส าหรับการจดัท ารายงานเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

 1.4.3 กำรบริหำรกำรเงิน หมายถึง การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ก าหนด 
 1.4.4 เงินยืมทดรองรำชกำร หมายถึง เงินรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะ ท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดวงเงินใหค้ณะ น ามาใชห้มุนเวยีน ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีคณะไดส้ ารองจ่ายไปก่อน 
และส าหรับค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงวิทยาลยัฯ เป็นคณะขนาดกลาง จึงไดรั้บอนุมติัเงิน
ยมืทดรองราชการ จ านวน 1,000,000 บาท  
 1.4.5 ระบบกำรจัดกำรควำมรู้งำนกำรเงินและบัญชี หมายถึง ระบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวบรวมกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการเงินและบญัชี ระบบ
ควบคุมและติดตามงบประมาณ ส าหรับควมคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และติดตามการคืนเงิน
ยมืทดรองราชการ เพื่อเป็นการกระตุน้เตือนให้ผูย้ืมด าเนินการคืนเงินยืมให้ถูกตอ้งตามก าหนดเวลา 
ระบบน้ี จะรวมถึงกระบวนการขั้นตอนท างานของงานการเงินและบญัชี เพื่อสร้างความเขา้ใจใน
ระบบงานท่ีถูกตอ้งตรงกนั 
 1.4.6 ระบบควบคุมและติดตำมงบประมำณ หมายถึง ระบบท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อควบคุมการ
ขออนุมติัใชง้บประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ การจดัท ารายงานดา้นการบริหารการเบิกจ่าย
งบประมาณมีคุณภาพ สามารถน าไปตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนการตั้งงบประมาณในปีต่อไป 
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และวางแผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายในระยะเวลาใกลส้ิ้นสุดงบปีประมาณ รวมถึงการติดตามเงินยืม
ทดรองราชการ เพื่อใหก้ารบริหารเงินหมุนเวยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


