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C H A P T E R  2   

ระบบบัญชี 

ในระบบบญัชีของ MIS นั้นจะมุ่งเนน้ไปท่ีระบบบญัชี 3 มิติ ซ่ึงจะสำมำรถควบคุมดูแล และติดตำมกำรใชเ้งินได้
ทั้งในมิติหน่วยงำน มิติกองทุน และมิติแผนงำน โดยกำรท ำงำนจะตอ้งใชข้อ้มลูจ ำนวนมำก ทั้งจำกภำยในระบบ 
MIS เอง และบำงส่วนไดข้อ้มลูจำกระบบลงทะเบียนดว้ย เช่นใบส ำคญัรับเงินเป็นตน้  

ระบบบญัชีเป็นระบบท่ีอยูต่รงกลำงคอยเช่ือมโยงขอ้มลูจำกระบบอ่ืนๆ เพ่ือออกรำยงำนงบกำรเงิน กำร
เร่ิมตน้ระบบบญัชีตอ้งท ำไปพร้อมกบัระบบงบประมำณดว้ย เพรำะเม่ือผงังบประมำณเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็
จะตอ้งมีกำรลงบญัชีเร่ิมตน้ปีบญัชีทนัที 

กำรท ำงำนของระบบบญัชีจะแบ่งงำนออกเป็นหลำยๆงำน โดยจะขอแบ่งดงัน้ี 

งาน ค าอธิบาย 
ก ำหนดขอ้มลูพ้ืนฐำน ท ำกำรบนัทึกขอ้มลูพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น หรือขอ้มลูระบบ เช่น ผงับญัชี สมุดรำยวนั

เป็นตน้ 
งำนลงบญัชี เป็นกำรลงบญัชีทั้งจำกขอ้มลูภำยในระบบ MIS เองและจำกระบบลงทะเบียน 

โดยกำรลงบญัชีจะไม่ไดท้  ำจำกหนำ้จอลงบญัชีทั้งหมด แต่อำจมำจำกงำน
กำรเงิน งำนงบประมำณ งำนทะเบียนวสัดุ-ครุภณัฑ ์และงำนเงินเดือนดว้ย 

รำยงำนบญัชี แสดงรำยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสรุปผลทำงบญัชี เช่น รำยงำนงบดุล 
รำยงำนงบรำยได ้ – ค่ำใชจ่้ำย ตำมปีงบประมำณ  รำยงำนงบทดลอง รำยงำน
บญัชีแยกประเภท เป็นตน้ 

รำยงำนบญัชี 3 มิติ แสดงรำยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสรุปผลทำงบญัชี 3 มิติ เช่นรำยงำนงบดุล
ตำมหน่วยงำน  รำยงำนงบรำยได ้– ค่ำใชจ่้ำยแยกตำมหน่วยงำน เป็นตน้ 

 

เม่ือ LOG IN เขำ้สู่ระบบบญัชีแลว้จะเห็นเมนูหลกัในกำรท ำงำนดงัรูป 

 2 
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ก าหนดข้อมูลพืน้ฐาน 
ในท่ีน้ีขอ้มลูพ้ืนฐำน คือขอ้มลูท่ีมีกำรใชร่้วมกนัจำกหลำยๆส่วนงำนหรือขอ้มลูท่ีไม่ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงบ่อย
มำกนกั เช่น ผงับญัชี สมุดบญัชีเป็นตน้ ดงันั้นเรำจึงแยกงำนส่วนน้ีออกมำท ำก่อนกำรเร่ิมงำนส่วนอ่ืนๆ 

 ก าหนดผงับัญชี 
ก่อนท่ีจะเร่ิมงำนบญัชีไดน้ั้น ส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือกำรก ำหนดผงับญัชีของมหำวทิยำลยั ซ่ึงระบบอ่ืนๆก็จะตอ้ง
น ำไปใชด้ว้ย ตวัอยำ่งเช่น ในระบบงบประมำณจะตอ้งก ำหนดรหสับญัชีใบกำรลงบญัชีจดัสรรเงินรำยรับไปยงั
ส่วนงำนต่ำงๆของมหำวทิยำลยั 

กำรก ำหนดรหสับญัชีจะแบ่งออกเป็น  6 ระดบัดงัน้ี 

ระดบั จ.น.หลกั ความหมาย ตวัอย่าง 
1 1 หมวดบญัชี สินทรัพย ์หน้ีสิน  ส่วนของทุน 
2 1 หมวดยอ่ยของหมวดบญัชี หมุนเวียน ระยะยำว 

3 1 ประเภทของบญัชีในหมวดบญัชี เงินสด เงินฝำกธนำคำร 
4 2 ชนิด/ช่ือบญัชี เงินฝำกประจ ำ ออมทรัพย ์กระแสรำยวนั 
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5 2 ช่ือบญัชียอ่ย ระบุเงินฝำกธนำคำรอะไร (กรณีท่ีเป็น 
ธนำคำร) 

6 3 ช่ือบญัชียอ่ยจำกระดบัท่ี 5 ระบุถึงบญัชีธนำคำรเลขท่ีอะไร (กรณีท่ีเป็น 
ธนำคำร) 

 

ผงับัญชี 

 
ในหนำ้จอน้ีนอกจำกรหสับญัชี ช่ือบญัชี ผูใ้ชต้อ้งระบุเลขท่ีบญัชี รหสัธนำคำร สำขำ หมวดรำยจ่ำย และรหสัคุม 
โดยรหสัคุมก็คือรหสับญัชีท่ีเป็นรหัสหลกันัน่เอง ตวัอยำ่งเช่น 1110101000: เงินสด จะมีรหสัคุมเป็น 
1110100000: เงินสดในมือ และ 1110100000: เงินสดในมือ มีรหสัคุมเป็น 1110000000: เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด แต่หำกเป็น 1000000000 : สินทรัพย ์ไม่ตอ้งระบุรหสัดงักล่ำว ขอ้มลูต่ำงๆท่ีเป็น Combo Box 

จะมีควำมหมำยดงัน้ี 

ข้อมูล รหัส ความหมาย 
หมวดบญัชี 1 สินทรัพย ์

2 หน้ีสิน 
3 ทุน 
4 รำยได ้
5 รำยจ่ำย 

ลกัษณะทำงบญัชี C ดำ้นขวำบญัชี (Credit) 
D ดำ้นซำ้ยบญัชี (Debit) 

ระดบัทำงบญัชี 1 บญัชีคุม 
2 บญัชียอ่ย 



ADVANCE VISION SYSTEMS: ACCOUNT  2-5 

 

ค่ำตั้งตน้ท่ีตอ้งก ำหนดเพ่ือประโยชน์ในกำรลงบญัชีแบบ 3 มิติ มีดงัน้ี 

 ค่ำตั้งตน้งำน/โครงกำร 

 ค่ำตั้งตน้หน่วยงำน 

 ค่ำตั้งตน้กองทุน 

 แหล่งเงิน 

 หมวดรำยจ่ำย 

 ค่ำตั้งตน้รหสับุคคล (เฉพำะงำนเงินเดือน) 

โดยค่ำตั้งตน้เหล่ำน้ีจะก ำหนดหรือไม่ก็ได ้ แต่ในบำงบญัชีนั้นควรจะก ำหนด ตวัอยำ่งเช่น ค่ำสำธำรณูปโภค 
หรือค่ำหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย เป็นตน้  เน่ืองจำกบญัชีอำจจะไม่สำมำรถก ำหนดไดว้ำ่จะถือเป็นกองทุนหรืองำนใด 
หรืออำจจะมีกรณีท่ีบญัชีน้ีจะตอ้งเป็นของกองทุนหรือหน่วยงำนน้ีเท่ำนั้น เช่น เงินรับฝำกของหน่วยงำนหน่ึงๆ 
ดงันั้นเม่ือผูใ้ชก้  ำหนดค่ำตั้งตน้เหล่ำน้ีแลว้ ไม่วำ่จะมีกำรลงบญัชีจำกงำนส่วนใดๆก็ตำม ถำ้ไม่มีกำรระบุ งำน/

โครงกำร หน่วยงำน กองทุน หมวดรำยจ่ำย แหล่งเงินใหค้รบถว้น ก็จะน ำค่ำตั้งตน้ทั้งหมดน้ีไปใชท้นัที ท  ำให้
กำรลงบญัชีสะดวกข้ึน แต่หำกกำรลงบญัชีคร้ังใดก็ตำมมีกำรลงรหัสบญัชีท่ีไม่มีค่ำตั้งตน้ผูใ้ชจ้ะตอ้งก ำหนด 
งำน/โครงกำร หน่วยงำน กองทุน หมวดรำยจ่ำย แหล่งเงินใหค้รบถว้นเอง ส่วนค่ำตั้งตน้รหสับุคคลนั้นใช้
ส ำหรับกำรตั้งเจำ้หน้ีเงินเดือนโดยจะถือวำ่ค่ำตั้งตน้รหสับุคคลคือรหสัเจำ้หน้ี เพรำะฉะนั้นบญัชีท่ีสัมพนัธ์กบั
เงินเดือนตอ้งระบุเสมอ และรหสัเจำ้หน้ีท่ีไดน้ี้จะน ำไปใชใ้นกำรท ำใบเบิกเงินเดือน ใบเบิกเงินเพ่ือน ำส่งรำยกำร
ท่ีหกัเงินเดือนไวเ้พ่ือน ำส่งเจำ้หน้ีต่อไป 
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ส่วนรหสัหมวดรำยได-้รำยจ่ำยนั้นควรจะก ำหนดเฉพำะในหมวดรำยไดแ้ละรำยจ่ำยเท่ำนั้น ค่ำท่ีก ำหนดน้ีจะ
น ำไปใชใ้นกำรออกรำยงำนงบรำยได ้ - ค่ำใชจ่้ำย เทียบกบังบประมำณดว้ย ซ่ึงงำนงบประมำณจะตอ้งมีกำร
บนัทึกขอ้มลูประมำณกำรทั้งรำยรับและรำยจ่ำยเอำไวแ้ลว้ 

หมายเหตุ  
ควรก ำหนดหมวดบญัชีในหลกัแรกของรหสับญัชีแยกประเภทใหต้รงกบัหมวดบญัชี 

 ก าหนดข้อมูลพืน้ฐานอืน่ๆ 

สมุดบัญชีรายวนั 

ในกำรท ำบญัชีจะมีกำรแบ่งแยกสมุดคุมบญัชีออกจำกกนัเป็นหมวดหมู่ กำรท ำงำนของระบบบญัชีน้ีก็ท  ำนอง
เดียวกนั โดยก ำหนดท่ีหนำ้จอน้ีตอนเร่ิมตน้ระบบ กำรก ำหนดตอ้งดูจำกงำนส่วนอ่ืนๆดว้ย เน่ืองจำกตอ้งมีสมุด
บญัชีรำยวนับำงตวัมำรองรับกำรลงบญัชีจำกงำนอ่ืนๆ เช่น CB: สมุดรำยวนัรับเงิน จะมำจำกกำรจดัสรรรำยรับท่ี
ไดจ้ำกใบส ำคญัรับ หรือ DP: สมุดบนัทึกค่ำเส่ือม เกิดจำกกำรลงบญัชีหกัค่ำเส่ือมงำนทะเบียนวสัดุ-ครุภณัฑ ์
เป็นตน้ 

 
ส่ิงท่ีใหก้ ำหนดในสมุดบญัชีรำยวนันั้น ไดแ้ก่ รหสั ช่ือสมุดคุมบญัชี และควำมหมำยของขอ้มลูเลขท่ี เอกสำร 
วนัท่ี และจ ำนวนเงิน อยำ่งเช่น เลขท่ีอำ้งอิง1 ระบุวำ่ใบเสร็จเลขท่ี และวนัท่ีอำ้งอิง1 ระบุวำ่เป็นวนัท่ีออก
ใบเสร็จ  ขอ้ควำมเหล่ำน้ีจะๆไปปรำกฏท่ีหนำ้จอลงบญัชีแยกประเภท (G/L) โดยขอ้ควำมท่ีบอกไวห้นำ้ Text 

Box ต่ำงๆจะเปล่ียนแปลงไปตำมสมุดบญัชีรำยวนัท่ีเลือกอยู ่ดงัรูป ดงันั้นขอ้มลูท่ีอยูใ่น Text Box เหล่ำนั้นจะมี
ควำมหมำยตำมค ำอธิบำยขำ้งหนำ้ 
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งวดบัญชี 

ก่อนท่ีจะเร่ิมงวดบญัชีใหม่หรือ ณ ตน้ปี ผูใ้ชจ้ะตอ้งมำก ำหนดงวดบญัชีใหก้บัระบบ โดยงวดบญัชีจะแยกออก
ตำมแหล่งเงินดว้ย จำกหนำ้จอท่ีเห็นจะกรองขอ้มลูใน Datasheet โดยงวดบญัชีและ/หรือแหล่งเงิน ท่ีระบุ
ดำ้นบน ส่วนใน Datasheet นั้นจะบอกช่วงวนัท่ีและสถำนะของงวดบญัชีวำ่เปิดหรือปิดบญัชีไปแลว้ 

 
แต่เน่ืองจำกกำรเพ่ิมงวดบญัชีมกัจะเป็นแต่ละเดือนต่อหน่ึงงวดบญัชี โปรแกรมจึงมีปุ่ม {I เพ่ิมงวดบญัชี 1 ปี} 

เพ่ือช่วยให้ผูใ้ชส้ำมำรถเพ่ิมงวดบญัชีสะดวกข้ึน กำรเพ่ิมก็เพียงใส่ปีบญัชีท่ีตอ้งกำรเพ่ิมงวดบญัชีแลว้กดปุ่ม 

หมายเหตุ  

งวดบญัชีท่ีสำมำรถลงบญัชีไดจ้ะตอ้งมีสถำนะเป็น "O : เปิด" เท่ำนั้น ดงันั้นหำกมีกำรลงบญัชีไม่ไดเ้น่ืองจำกปิด
งวดบญัชีแลว้ ผูใ้ชต้อ้งปรับสถำนะเป็น  "O : เปิด"  
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ยกยอดบัญชี 

เป็นกำรยกยอดบญัชีจำกงวดหน่ึงไปยงัอีกงวดหน่ึง โดยจะใหร้ะบุสมุดบญัชี และใหร้ะบุวำ่จะลงในสมุดบญัชี
ประเภทใด คือ สมุดรำยวนัจ่ำยเงิน สมุดรำยวนัรับเงิน สมุดบนัทึกค่ำเส่ือม สมุดรำยวนัทัว่ไป สมุดบญัชีรำยวนั 
และ สมุดรำยวนัซ้ือ 

 
เม่ือกดปุ่ม ยกยอด จะปรำกฏกล่องขอ้ควำมแสดงวำ่ไดท้  ำรำยกำรแลว้ ดงัน้ี 

 
แต่ถำ้หำกยอดงวดท่ีระบุไดท้  ำกำรปิดยอดไปแลว้ จะไม่สำมำรถท ำรำยกำรได ้โดยจะปรำกฏดงัน้ี 

 
 

ตั้งแบบการลงบัญชี 

เป็นกำรตั้งรูปแบบกำรลงบญัชี เม่ือมีกำรดึงขอ้มลูเหล่ำนั้นเขำ้สู่ระบบบญัชี จำกกำรท ำรำยกำร ซ้ือ/จำ้ง ขอเบิก
เงิน จ่ำยเงิน กำรตั้งรูปแบบกำรลงบญัชีคือกำรก ำหนดวธีิกำรลงบญัชีไว ้ 
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เช่น ครุภณัฑส์ ำนกังำน ถำ้มีกำรซ้ือเขำ้มำจะลงบญัชี ดงัน้ี 

รายการ รหัสการตดิตั้ง 
DR ACCID-RECEIVE:รหสับญัชี เม่ือรำยกำรลงเป็นรำยรับจำกกำรซ้ือ/จำ้งครุภณัฑ/์วสัดุ 

CR ACCID-AP:รหสับญัชี เม่ือรำยกำรมีกำรตั้งหน้ี 

เม่ือเรำก ำหนดรหสับญัชีของรำยกำรครุภณัฑส์ ำนกังำน ดงัน้ี 

รหัสการตดิตั้ง รหัสบัญชี 
ACCID-RECEIVE 1250102000:ครุภณัฑส์ ำนกังำน-ซ้ือเพ่ิม 

ACCID-AP 2110103001:เจำ้หน้ีค่ำครุภณัฑ ์

รำยกำรท่ีลงบญัชีจะเป็นดงัน้ี 

รายการ รหัสบัญชี 
DR 1250102000:ครุภณัฑส์ ำนกังำน-ซ้ือเพ่ิม 

CR 2110103001:เจำ้หน้ีค่ำครุภณัฑ ์

เม่ือท ำรำยกำรจ่ำยจะลงบญัชีดงัน้ี 

รายการ รหัสการตดิตั้ง 
DR ACCID-AP:รหสับญัชี เม่ือรำยกำรมีกำรตั้งหน้ี 

CR เงินสด หรือ ธนำคำร ซ่ึงเลือกเม่ือท ำรำยกำรจ่ำย 
รำยกำรท่ีลงบญัชีจะเป็นดงัน้ี 

รายการ รหัสบัญชี 
DR 2110103001:เจำ้หน้ีค่ำครุภณัฑ ์
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CR เงินสด หรือ ธนำคำร ซ่ึงเลือกเม่ือท ำรำยกำรจ่ำย 

ตารางอธิบายรายการ การลงบัญชี 

รหัสการตดิตั้ง รหัสการตดิตั้ง 
ACCID-AP รหสับญัชี เม่ือรำยกำรมีกำรตั้งหน้ี 

ACCID-APOTHER รหสับญัชีส ำหรับเครดิตเม่ือรับครุภณัฑห์รือวสัดุจำกกำรบริจำคหรือเหตุอ่ืน
นอกจำกกำรซ้ือ/จำ้ง 

ACCID-ASSET รหสับญัชีครุภณัฑย์อดยกมำ 
ACCID-CAPITAL รหสับญัชี ส่วนเกินทุน เม่ือรับรำยกำรครุภฑัห์รือวสัดุใหม่ 
ACCID-COST รหสัส ำหรับเป็นค่ำใชจ่้ำยตอนเบิกใชข้องวสัดุ 
ACCID-DEPREACCUM รหสับญัชี ค่ำเส่ือมสะสม 
ACCID-DEPRECOST รหสับญัชี รำยจ่ำยค่ำเส่ือม 
ACCID-RECEIVE รหสับญัชี เม่ือรำยกำรลงเป็นรำยรับจำกกำรซ้ือ/จำ้งครุภณัฑ/์วสัดุ 
ACCID-RECEIVEOTHER รหสับญัชี เม่ือรำยกำรลงเป็นรำยจ่ำย หรือ ครุภณัฑ/์วสัดุท่ีรับจำกหรณีอ่ืนๆท่ี

ไม่ใช่ซ้ือ/จำ้ง 
ACCID-RECEIVEWAIT รหสับญัชี ขณะรำยกำรตรวจรับแลว้ แต่ยงัไม่ลงรหสัครุภณัฑ/์รหสัวสัดุ 

 

การเรียกใช้แบบการลงบัญชี 

เม่ือเรำตั้งแบบกำรลงบญัชีเรียบร้อยแลว้ เรำตอ้งท ำกำรผกูรำยกำรซ้ือ/จำ้ง เบิก เขำ้กบัแบบกำรลงบญัชี โดยเขำ้ท่ี
หนำ้จอรหสัวสัดุ-ครุภณัฑ ์ แลว้เลือกทะเบียนตำมกลุ่มท่ีจะก ำหนดเช่น ครุภณัฑ ์และเลือกหมวดวสัดุ-ครุภณัฑ ์
เช่น ครุภณัฑส์ ำนกังำน จำกนั้นใหเ้ลือกท่ีคอลมัน์แบบกำรลงบญัชี ใหเ้ป็นแบบกำรลงบญัชีท่ีเรำไดเ้ตรียมไว ้เช่น 
แบบกำรลงบญัชีของครุภณัฑส์ ำนกังำน 
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ก าหนดกลุ่มพสัดุ เพือ่ค านวณค่าเส่ือม 

เป็นกำรก ำหนดกำรค ำนวณค่ำเส่ือม ใหก้ลุ่มครุภณัฑ ์แต่ละประเภท โดยจะก ำหนดอำยคุรุภณัฑ ์และรำคำต ่ำสุด
เม่ือหกัค่ำเส่ือมแลว้ 

 

งบการเงินก าหนดเอง 

เป็นกำรก ำหนดรำยงำนกำรเงินอ่ืนๆ ท่ีตอ้งกำรเพ่ิมเติม หรือท ำเป็นรำยงำนงบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน  กำรก ำหนดจะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
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1.  ตดิตั้งชุดรายงาน 

แสดงรำยงำนท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในงบกำรเงินก ำหนดเอง ประกอบดว้ยรหสัรำยงำน ช่ือรำยงำน ประเภท และสถำนะ 

 

ข้อมูล รหัส ความหมาย 
ประเภท B รำยงำนงบดุล 

I รำยงำนงบก ำไรขำดทุน 
S รำยงำนอื่นๆ 

สถำนะ O เปิด อนุญำตใหแ้กไ้ข 
C ปิด ไม่อนุญำตใหแ้กไ้ข  

 

2.  ออกแบบรายงาน 

คือกำรก ำหนด รำยงำนวำ่ในแต่ละบรรทดั ตอ้งกำรแสดงรำยกำรอะไรบำ้ง และก ำหนดรูปแบบแสดงผลของแต่
ละรำยกำร เช่น แสดงเป็นส่วน Header หรือ ผลรวม หรือ ส่วนก ำหนดรหสับญัชี 

กำรคดัลอกรูปแบบท่ีเคยท ำแลว้มำเพ่ือท ำเป็นรำยงำนอีกแบบ ใหส้ร้ำงช่ือรำยงำนใหม่ข้ึนมำก่อน แลว้เขำ้มำท่ี
หนำ้จอน้ี เลือกชุดรำยงำนตวัใหม่ท่ีสร้ำงข้ึนมำ แลว้กดปุ่ม copy ใส่รหสัชุดรำยงำนท่ีจะคดัลอก แลว้กด Ok จะ
ไดร้ำยงำนใหม่ท่ีมีโครงสร้ำงเหมือนรำยงำนท่ีคดัลอกมำ 
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ข้อมูล รหัส ความหมาย 
ระดบั 1 - 6 ล ำดบัควำมส ำคญัจำกมำก ไปนอ้ย โดย 1 จะมำกท่ีสุด 

และในแต่ละระดบัจะยอ่หนำ้เขำ้ไปเร่ือยๆ จนถึงละดบัสุดทำ้ย 
ประเภท H แสดงขอ้ควำมหรือเวน้บรรทดั 

T แสดงผลรวมทำงบญัชี ของรหสับญัชีท่ีก ำหนด 
S แสดงผลรวมของรหสับญัชีในช่วงตั้งแต่ H ระดบัเดียวกนั จนถึง S 
B แสดงผลรวมแบบก ำหนดบรรทดัในกำรบวกลบเอง 

2.  ก าหนดรหัสบญัชีในรายงาน 

คือกำรก ำหนด รำยงำนวำ่ในแต่ละบรรทดั ท่ีเป็นประเภท T  แสดงรำยกำรของรหสับญัชีใดบำ้ง โดยรหสับญัชี
จะก ำหนดรหสับญัชีจำก – ถึงรหสับญัชี  โดยแสดงยอดผลรวมของ Dr – Cr แลว้น ำมำแสดงในรำยงำน ส่วนตวั
คูณจะใส่ค่ำอยู ่2 อยำ่งคือ 1 และ –1 วธีิกำรก ำหนดดูจำก Nature Type ของรหสับญัชีวำ่ เป็น Dr หรือ Cr ถำ้ Dr 

ให ้1 และ ถำ้เป็น Cr ใหใ้ส่ –1 เช่น สินทรัพย ์Nature Type เป็น Dr ให้ ก ำหนดเป็น 1 , หน้ีสิน Nature Type 

เป็น Cr ใหก้ ำหนดเป็น –1 เป็นตน้ 
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รำยงำนท่ีไดจ้ำกกำรก ำหนดขอ้มลูขำ้งตน้เป็นดงัน้ี 

 
ส่ิงท่ีควรทรำบในกำรท ำรำยงำนก ำหนดเอง 

 ในรำยงำนจะแสดงล ำดบัเรียงตำมหมำยเลข Line  ท่ีบนัทึกเขำ้ไป กำรใส่เลข Line ควรเหลือเลข 0 (ศูนย)์ 

ไวต้วัสุดทำ้ยเพื่อสะดวกในกำรแทรกบรรทดัเขำ้ไปในภำยหลงั 
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 สินทรัพย ์ก ำหนดระดบั 1 แสดงชิดขอบดำ้นซำ้ยสุด และเป็นตวัหนำ ประเภทเป็น H จึงไม่มีตวัเลขแสดง
ดำ้นขวำมือ 

 สินทรัพยห์มุนเวยีน ก ำหนดระดบัเป็น 2 จะแสดงชิดขอบดำ้นซำ้ยถดัจำกระดบั 1 ประเภทเป็น H จึงไม่มี
ตวัเลขแสดงดำ้นขวำมือ 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ก ำหนดระดบัเป็น 3 แสดงถดัจำกระดบัท่ี 2 ประเภทเป็น T จึงตอ้ง
ก ำหนดรหสับญัชีท่ีตอ้งกำรแสดงใน “ก ำหนดรหสับญัชีในรำยงำน” และเม่ือก ำหนดแลว้ จะไดผ้ลรวมของ
รหสับญัชีท่ีก ำหนดไวท้ำงดำ้นขวำดงัรำยงำนท่ีแสดง 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน ก ำหนดระดบัเป็น 2 และประเภทเป็น S จะไดผ้ลรวมของระดบัท่ีสูงข้ึนไป
ทั้งหมดตั้งแต่ H ระดบั 2 จนถึง S ระดบั 2  

 กำรเวน้บรรทดั หรือ บรรทดัวำ่ง ให้ใช ้ประเภท H และใชร้ะดบั 6 ยกเวน้บรรทดันั้นจะเป็น H ส ำหรับรวม
รำยกำรใหใ้ส่ตำมระดบัท่ีจะใหแ้สดงผลรวม 

 

งานลงบัญชี 
งำนบญัชีจะตอ้งดูแลเร่ืองกำรลงบญัชีทั้งจำกภำยในระบบ MIS และระบบลงทะเบียน โดยมีหนำ้จอแสดง
รำยกำรท่ีลงบญัชีทั้งหมดและสำมำรถแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมได ้ แต่ตอ้งเขำ้ใจวำ่ระบบ MIS มุ่งเนน้ไปท่ีระบบบญัชี 
3 มิติ ซ่ึงอำจจะท ำใหง้ำนบำงส่วนแตกต่ำงจำกของเดิมบำ้งแต่จะท ำให้กำรออกรำยงำน กำรสรุป หรือวเิครำะห์
ขอ้มลูไดดี้ข้ึน 

 ลงบัญชีแยกประเภท (G/L) 
กำรลงบญัชีจำกท่ีต่ำงๆ(ทุกๆส่วนงำนของระบบ MIS) จะเป็นกำรลงบญัชีแยกประเภทท่ีจะมำรวมกนัอยูท่ี่
หนำ้จอน้ีทั้งหมด ไม่วำ่จะมำจำกงำนเงินเดือน งำนกำรเงิน หรืองำนงบประมำณ ซ่ึงจะมกัจะเป็นกำรลงบญัชี
แบบก่ึงอตัโนมติั ดงันั้นเจำ้หนำ้ท่ีบญัชีจึงควรอยำ่งยิง่ท่ีจะมำท ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและปรับสถำนะของ 
GL  
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หนำ้จอน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ  

1. ส่วนกำรกรองขอ้มลู โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุงวดบญัชีท่ีเป็นเลข 6 หลกัประกอบดว้ยปีและเดือน สมุดบญัชี
รำยวนั ล  ำดบัท่ีหรือรำยกำรที่ เพื่อเขำ้ถึงขอ้มลู GL ท่ีตอ้งกำร  

2. ส่วนของ GL เป็นส่วนท่ีบอกวำ่ GL แต่ละรำยกำรนั้นไดม้ำอยำ่งไร และลงบญัชีวนัไหน สถำนะเป็นเช่นไร 
พร้อมทั้งค  ำอธิบำยกำรลงบญัชี เช่น เป็นกำรลงบญัชีปรับปรุง ลงบญัชีจำกงำนทะเบียน เป็นตน้ 

3. ส่วนของรำยกำรลงบญัชีแยกประเภทจะเป็น Datasheet ท่ีแจงรำยกำรของแต่ละ GL วำ่มีกำรลงบญัชีแยก
ประเภทใดบำ้งมีกำรเช่ือมโยงขอ้มลูหรือน ำมำลงบญัชีจำกท่ีใด นอกจำกน้ียงัมีขอ้มลูเก่ียวกบังบประมำณ
เพื่อออกบญัชี 3 มิติดว้ย 

บันทกึ GL  

กำรแสดงขอ้มลูท่ีส่วนน้ีจะมีค ำอธิบำยควำมหมำยของขอ้มลูเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆข้ึนอยูก่บัวำ่เป็นสมุดคุมบญัชี
ใด ซ่ึงจะไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บังำนแต่ละประเภท อยำ่งเช่นกำรลงบญัชีจำกใบส ำคญัซ้ือจำ้งสำมำรถบอกไดว้ำ่
มำจำกใบส ำคญัเลขท่ีใด แต่ไม่สำมำรถบอกไดว้ำ่เป็นปีภำคกำรศึกษำใด 

ในขั้นตอนกำรลงบญัชีแยกประเภทมีสถำนะกำรท ำงำนดงัน้ี 

รหัส ปุ่ ม สถานะ 
W Work ด ำเนินกำร (เม่ือเร่ิมตน้หรือกลบัไปแกไ้ข) 
S Save เป็นกำรยนืยนั GL ในเบ้ืองตน้ จะถือวำ่เป็นกำรลงบญัชีจริงแลว้ 
C Confirm เป็นกำรยนืยนัจำกผูใ้ชห้รือหัวหนำ้งำนอีกคร้ังวำ่กำรลงบญัชี GL นั้นถูกตอ้ง 

และไดรั้บกำรตรวจสอบแลว้ 
V Void ยกเลิก GL ท่ีผดิพลำด 
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หมายเหตุ  

กำรลงบญัชีจะมีผลเม่ือมีสถำนะเป็น S : Save หรือ C : Confirm เท่ำนั้น  

 

 
กำรเพ่ิมรำยกำร GL ท ำไดโ้ดยใส่หมำยเลขล ำดบัต่อไป จะเห็นวำ่ไม่มีรำยกำร GL เกิดข้ึนในส่วนท่ี 2 และ 3 

สังเกตไดว้ำ่มีขอ้ควำม "รำยกำรใหม่ !" แลว้กดปุ่ม {ADD} Datasheet ในส่วนท่ี 3 จะพร้อมใหบ้นัทึกได ้

บันทกึรายการลงบัญชีแยกประเภท 

ท่ี Datasheet จะมีช่องใหก้รอกขอ้มลูมำกมำย ทั้งท่ีตอ้งระบุทุกคร้ังและท่ีไม่สำมำรถระบุไดใ้นบำงกรณี ดงัจะ
อธิบำยควำมหมำยดงัน้ี 

ข้อมูล ค าอธิบาย ทีม่าข้อมูล หมายเหตุ 
รหสับญัชี บญัชีท่ีตอ้งกำรเดบิตหรือเครดิต ก ำหนดเองหรือจำก

รหสับญัชีท่ีก ำหนดไว้
จำกส่วนงำนต่ำงๆ 

 

เดบิต จ ำนวนเงินฝ่ังเดบิต  จะตอ้งลงยอดเงินดำ้น
ใดดำ้นหน่ึงเสมอและ
ตอ้งเป็นยอดบวก 

เครดิต จ ำนวนเงินฝ่ังเครดิต 

อำ้งอิง
เอกสำร 

บอกวำ่ระเบียนขอ้มลูน้ีไดข้อ้มลู
จำกท่ีใดหรือเอกสำรประเภทใด 

ถูกก ำหนดโดย
โปรแกรมขณะท่ีมีกำร
ลงบญัชีแบบอตัโนมติั 

ควรระบุถำ้สำมำรถรู้
ท่ีมำของรำยกำร
เหล่ำนั้น เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมขอ้มลู
กลบัไป 

เอกสำรเลขท่ี บอกรหสัหรือเลขท่ีของเอกสำรที่
น ำมำอำ้งอิงในระเบียนน้ี 

รหสั
งบประมำณ 

ใชเ้งินจำกงบประมำณใด ไดม้ำจำกขอ้มลูเดิม
ก่อนท่ีจะลงบญัชีหรือ
ผูใ้ชก้  ำหนดเอง 

ควรจะระบุทุกคร้ัง แต่
ในบำงงำนอำจไม่ทรำบ
เช่นกำรรับเงินรำยได้
จำกงำนทะเบียน 

ปีงบประมำ
ณ 

ปีงบประมำณของกำรใชเ้งินนั้นๆ ไดจ้ำกรหสังบประมำณ
หรือผูใ้ชก้รอกเอง (หำก
มีรหสังบประมำณ 
โปรแกรมจะน ำค่ำ
เหล่ำน้ีมำใส่ใหเ้อง) 

ควรจะก ำหนดทุกคร้ังท่ี
สำมำรถระบุได ้

แหล่งเงิน แหล่งเงินท่ีมำของเงินท่ีลงบญัชี 
งำน/
โครงกำร 

งำน/โครงกำรตำมมิติแผนงำน ตอ้งระบุทุกคร้ัง 
เน่ืองจำกเป็นระบบ
บญัชี 3 มิติ หน่วยงำน หน่วยงำนตำมมิติหน่วยงำน 
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กองทุน กองทุนตำมมิติกองทุน 
บุคคลอำ้งอิง บุคคลท่ีมีผลใหมี้กำรลงบญัชี เช่น

เจำ้หน้ี ลูกหน้ี เป็นตน้ 
ไดจ้ำกรหสับุคคล  
เจำ้หน้ี หรือลูกหน้ีใน
เอกสำรต่ำงๆ 

จ ำเป็นตอ้งก ำหนดเม่ือ
เป็นกำรรับเงินหรือ
จ่ำยเงินกบับุคคลใด 
ยกเวน้กรณีของนิสิต 

 

 

 
ยงัมีส่ิงท่ีควรทรำบในกำรกรอกขอ้มลูหรือดูขอ้มลูจำกหนำ้จอน้ีอีก เช่น  

 กำรป้อนรหสับญัชีสำมำรถท ำโดยเลือกจำก Combo box หรือใชห้นำ้จอคน้หำตำมวธีิท่ีจะกล่ำวถึงต่อไป 

 รำยกำรเช่ือมโยงและรหสัเช่ือมโยง สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรตรวจสอบได ้ เช่นรำยกำรเช่ือมโยง 
(80 : ใบตรวจรับ) รหสัเช่ือมโยง (1/2543-11) เครดิต (21,208.75) แสดงวำ่จ ำนวนเงิน 21,208.75 บำท
ของระเบียนน้ีไดม้ำจำกใบตรวจรับเลขท่ี 1/2543-11 เม่ือตอ้งกำรทรำบรำยละเอียดของเงินจ ำนวนน้ีก็

สำมำรถติดตำมขอ้มลูได ้

 ถำ้ส่วนท่ี 2 ของหนำ้จอมีขอ้มลูใบส ำคญัซ้ือจำ้งเลขท่ี (1/2543-PO) จะหมำยควำมวำ่ GL นั้นลงบญัชีมำ
จำกใบส ำคญัซ้ือจำ้งของงำนกำรเงิน ซ่ึงจะมีรำยกำรในใบส ำคญัเป็นใบตรวจรับเลขท่ี 1/2543-11  

 ในกำรลงบญัชีจำกงำนอ่ืนๆจะมีสถำนะของ GL เป็น S : Save เท่ำนั้น แต่หำกเป็น C : Confirm นัน่
หมำยถึงวำ่มีผูม้ำตรวจสอบแลว้ 
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 มุมล่ำงซำ้ยของหนำ้จอจะมี username และวนัเวลำสุดทำ้ยท่ีปรับปรุงรำยกำร เช่นเม่ือมีกำรปรับสถำนะ
ทุกคร้ัง ดงันั้นผูใ้ชส้ำมำรถตรวจสอบและสอบถำมจำก username ท่ีท  ำรำยกำรได ้

 ในกำรเพ่ิมระเบียนขอ้มลูใหม่จะตอ้งก ำหนดรหสับญัชี งำน/โครงกำร หน่วยงำน กองทุน และยอดเงิน
เสมอ มิฉะนั้นจะพบขอ้ควำมต่ำงๆ ดงัน้ี 

  

 
 

อนุมัติ ยนืยนั และยกเลกิการลงบัญชีแยกประเภท 

เม่ือมัน่ใจแลว้วำ่ขอ้มลูท่ีบนัทึกเขำ้ไปถูกตอ้งครบถว้น และมีจ ำนวนเงินเดบิตและเครดิตเท่ำกนั ผูใ้ชต้อ้งปรับ
สถำนะเป็น "S : บนัทึก" ดว้ยโดยกดปุ่ม {Save} และเม่ือมีกำรตรวจสอบ(เช่นจำกหวัหนำ้งำนหรือผูต้รวจสอบ)ก็
ปรับสถำนะเป็น "C : ยนืยนั" โดยกดปุ่ม {Confirm} และกดปุ่ม {Void} เม่ือตอ้งกำรยกเลิก 

 
GL ท่ีมีสถำนะ S เม่ือตรวจสอบแลว้วำ่มีขอ้ผิดพลำดก็สำมำรถเปล่ียนเป็น W โดยกด {Work} เม่ือแกไ้ขเสร็จก็
เปล่ียนมำเป็น S เหมือนเดิมโดยกด {Save} สถำนะ C หรือ V นั้นจะไม่สำมำรถลบหรือแกไ้ขขอ้มลูไดอี้ก หำก
ผูใ้ชพ้ยำยำมท ำเช่นนั้นจะเห็นขอ้ควำมต่อไปน้ี 
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หมายเหตุ  

กำรลงบญัชีจะเป็นผลเม่ือมีสถำนะเป็น S : Save หรือ C : Confirm เท่ำนั้น  

ไม่แนะน ำใหย้กเลิก GL โดยปรับสถำนะเป็น V : Void เน่ืองจำกบำง GL เป็นกำรลงบญัชีจำกงำนอ่ืนอำจจะท ำ
ใหค้วำมสัมพนัธ์ของขอ้มลูผิดพลำดได ้ดงันั้นควรจะลงบญัชีอีก GL เพ่ือเป็นกำรปรับรำยกำรท่ีผดิจะดีกวำ่ 

ไม่แนะน ำใหป้รับสถำนะของ GL จำก S มำเป็น W เพ่ือแกไ้ข ในกรณีท่ีเป็นกำรลงบญัชีอตัโนมติัจำกบำงส่วน
งำนเน่ือง แต่ควรจะไปยกเลิกรำยกำรนั้นๆ เพ่ือท่ีจะยกเลิก GL นั้นๆดว้ย หรือลง GL เพื่อปรับรำยกำรแทน 

กำรรับสถำนะหรือกำรแกไ้ขใดๆก็ตำม อยำ่ลืมวำ่งวดบญัชีนั้นยงัคงเปิดอยูห่รือไม่ โดยสำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก
หนำ้จองวดบญัชี 
 

 ลงบัญชีจากระบบ Stock 
หลงัจำกท่ีมีกำรเบิก/จ่ำยวสัดุหรือรำยกำรด ำเนินกำรในระบบ Stock แลว้ ณ ส้ินวนัควรจะลงบญัชีเพ่ือลง
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั โดยมำท่ีนำ้จอ “ลงบญัชีจำกระบบ Stock”  
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เม่ือเรำระบุช่วงวนัท่ี และแหล่งเงิน กดปุ่ม {Refresh} จะแสดงรำยกำรท่ียงัไม่ไดล้งบญัชีทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตำม
ช่วงท่ีก ำหนด ถำ้ตอ้งกำรลงบญัชีรำยกำรทั้งหมดนั้น  

ใหร้ะบุวนัที่ลงบญัชีและสมุดบญัชีรำยวนั และกดปุ่ม {P ลงบญัชี} แต่หำกไม่ระบุงวดบญัชีและสมุดบญัชี 
โปรแกรมจะเตือน  

 
เม่ือตอบยนืยนักำรลงบญัชีแลว้  

 
โปรแกรมจะเอำรำยกำรทั้งหมดลงบญัชีใหแ้ละแสดงรำยกำรหลงัจำกท่ีลงบญัชีเสร็จแลว้ดงัรูป จะเห็นวำ่รำยกำร
ท่ี Datasheet บนไม่มีแลว้ แต่ท่ี Datasheet ล่ำงจะมีรำยกำรบญัชีท่ีเพ่ิงจะลงไป โดยรำยกำรท่ีลงบญัชีนั้น
สำมำรถดูรำยละเอียดไดจ้ำกหนำ้จอ GL ตำมหนำ้บญัชีท่ีแสดงอยู ่

 
หำกผูใ้ชต้อ้งกำรยกเลิกกำรลงบญัชีท่ีไดท้  ำไปแลว้จะใหเ้ลือกรำยกำรท่ีจะยกเลิก (จำก Datasheet ล่ำง) แลว้กด
ปุ่ม {V ยกเลิก} ตอบยนืเงินกำรยกเลิกลงบญัชี  
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นอกจำกโปรแกรมจะยกเลิกหนำ้บญัชีท่ีเลือกแลว้ ยงัคืนสถำนะกำรลงบญัชีของรำยกำร Stock สังเกตไดจ้ำก
รำยกำรที่กลบัคืนมำใน Datasheet ดำ้นบน 
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 ลงบัญชีเพือ่ตั้งหนี ้
หลงัจำกท่ีมีกำรตรวจรับหรือตอ้งกำรตั้งหน้ี ใหเ้ขำ้มำท่ีหนำ้จอ “ลงบญัชีเพ่ือตั้งหน้ี”  ควรท ำกำรตั้งหน้ีทุกส้ินวนั 

 
เม่ือเรำระบุช่วงวนัท่ี วธีิลงบญัชี แหล่งเงิน ประเภทตรวจรับ กดปุ่ม {Refresh} จะแสดงรำยกำรท่ียงัไม่ได้
ลงบญัชีทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตำมช่วงท่ีก ำหนดใน Datasheet  ส่วนบน และส่วนล่ำงจะแสดงผลกำรลงบญัชีเม่ือ
ลงบญัชีรำยกำรนั้น ส่วนอีก Tab นึงจะแสดงรำยกำรท่ีตั้งหน้ีแลว้ในส่วนบน และส่วนล่ำงแสดงผลกำรลงบญัชี
ของรำยกำรที่ลงไปแลว้ 

ถำ้ตอ้งกำรลงบญัชีรำยกำรเหล่ำนั้น ใหเ้ลือกท่ี IMPORT เป็นเคร่ืองหมำยถูกตอ้งแลว้ระบุวนัที่ลงบญัชีและสมุด
บญัชีรำยวนั และกดปุ่ม {P ลงบญัชี} แต่หำกไม่ระบุงวดบญัชีและสมุดบญัชี โปรแกรมจะเตือน เม่ือยนืยนักำร
ลงบญัชีแลว้รำยกำรท่ีลงจะปรำกฏใน Tab “รำยกำรตรวจรับท่ีตั้งหน้ีแลว้”  ดงัรูป 
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ถำ้ตอ้งกำรยกเลิกรำยกำรท่ีลงบญัชีแลว้ใหเ้ลือกรำยกำร แลว้กดปุ่ม ยกเลิก 

 กระทบยอดธนาคาร 
คือกระบวนกำรตรวจสอบเช็คท่ีทำงมหำลยัไดส่ั้งจ่ำยออกไป แลว้มีร้ำนคำ้มำรับเช็ค ซ่ึงกำรกระทบยอดจะ
กระท ำเมื่อมี Statement จำกทำงธนำคำรยนืยนัยอดในแต่ละเดือนท่ีมีกำรรับ-ฝำก  

ใหน้ ำใบ Statement นั้นมำแลว้ใส่วนัท่ีของ Statement ท่ีธนำคำรแจง้มำ ในช่องวนัท่ี เพ่ือพิสูจน์ยอด แลว้เลือก
งวดบญัชีท่ีตอ้งกำรท ำ และช่วงวนัท่ี หลงัจำกนั้น ใหใ้ชเ้มำส์คลิกท่ีช่องดำ้นหนำ้ใหต้รงกบัรำยกำรท่ีทำงธนำคำร
แจง้มำ 

 
 

 

 ลงบัญชีจากฎกีา 
เป็นกำรลงบญัชีรำยกำรฎีกำท่ีไดบ้นัทึกไว ้โดยเลือกปี และแหล่งเงิน จะเห็นขอ้มลูในส่วนซำ้ยมือสีเขียว แสดง
รำยกำรของช่วง ปี และแหล่งเงินท่ีเลือก จำกนั้นให ้ดบัเบิ้ลคลิก ท่ีหมำยท่ีตอ้งกำรลงบญัชี จะปรำกฎรำยกำร
ดำ้นขวำมือท่ีจะลงบญัชี ถำ้ตอ้งกำรดึงรำยกำรออกจำกส่วนขวำมือ ใหด้บัเบิ้ลคลิก ท่ีหมำยเลขนั้นอีกคร้ังนึง 

ถำ้ตอ้งกำรลงหลำยๆ รำยกำร ให ้ดบัเบิ้ลคลิก ในหมำยเลขท่ีตอ้งกำรลงบญัชีนั้น ไปจนครบท่ีเรำตอ้งกำร 
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จำกนั้นใหเ้ลือกสมุดบญัชี วนัท่ีลงบญัชี และรำยกำร DR ท่ีตอ้งกำรลง แลว้กดปุ่ม POST เม่ือลงรำยกำรเสร็จแลว้รำยกำร ฎีกำ
นั้นจะหำยไป ดงัรูป 

 
ถำ้ตอ้งกำรยกเลิกรำยกำรท่ีลงบญัชีแลว้ใหเ้ลือกรำยกำร แลว้กดปุ่ม ยกเลิก 
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การค้นหา 
 ในทุกๆส่วนของระบบจะมีกำรคน้หำเพ่ือช่วยในกำรสืบคน้ขอ้มลู 

ค้นหารายการลงบัญชี 

ผูใ้ชส้ำมำรถเรียกใชไ้ดจ้ำกเมนูหลกั "งำนบญัชี" และ เมนูยอ่ย "คน้หำรำยกำรลงบญัชี" หนำ้จอน้ีจะแบ่งออกเป็น 
2 ส่วนคือ ส่วนบนส ำหรับก ำหนดเง่ือนไข และ Datasheet ส ำหรับแสดงรำยกำรลงบญัชี ดงัรูป 

ในรำยงำนหรือส่วนงำนอ่ืนๆท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบักำรลงบญัชี จะมีกำรอำ้งอิงหรือบอกวำ่งลงบญัชีไวท่ี้ไหน เช่น 
"CB: 254409/10" หมำยควำมวำ่รำยกำรดงักล่ำวนั้นไดล้งบญัชีท่ีสมุดเงินสด งวดบญัชี 254409 หรือเดือน
กนัยำยน ปี 2544 และเป็นล ำดบัรำยกำรที่ 11 เป็นตน้ เม่ือผูใ้ชต้อ้งกำรท่ีจะมำดูรำยำกรลงบญัชีนั้นๆท่ีหนำ้จอ
ลงบญัชีแยกประเภท ก็เพียงระบุ งวดบญัชีเป็น 254409 สมุดบญัชีรำยวนัเป็น "CB : สมุดเงินสด" และล ำดบัท่ี
เป็น 11 ขอ้มลูในส่วนท่ี 2 จะแสดง GL ท่ีตอ้งกำรให ้ แต่หำกผูใ้ชไ้ม่ทรำบล ำดบัท่ีรู้เพียงวำ่เป็นกำรลงบญัชีวนั
ใด สำมำรถระบุเป็นวนัท่ีแทนล ำดบัท่ีได ้แต่ขอ้มลูท่ีแสดงอำจมีมำกกวำ่ 1 GL 

 
จะเห็นวำ่มี Text Box และ Combo Box ส ำหรับก ำหนดเง่ือนไขมำกมำยท ำใหผู้ใ้ชส้ำมำรถเลือกเง่ือนไขไดต้ำม
ตอ้งกำร เช่น 
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A. แสดงขอ้มลูลงบญัชีของหน่วยงำน "1000000 : ส ำนกังำนอธิกำรบดี" ของงวดบญัชี 254409  

B. แสดงขอ้มลูท่ีเกิดจำกกำรเบิก/ยมื/คืนเงินจำกงำนกำรเงินท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชี 254409 แต่หำกตอ้งกำร
ทรำบวำ่มีใครมำเบิกหรือยืมเงินเท่ำไรในงวดนั้นๆก็สำมำรถระบุคคลอำ้งอิง (ระบุรหสัลูกหน้ี) ไดอี้ก 

C. แสดงขอ้มลูเฉพำะรำยกำรท่ีเกิดกบับญัชีแยกประเภท "10101010000 : เงินสด" ในงวดบญัชี 254409 ซ่ึงมี
กำรบนัทึกแลว้ กำรก ำหนดน้ีเสมือนกบัดูกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชี 254409 นัน่เอง 

ยงัมีวธีิกำรก ำหนดเง่ือนไขอีกมำกมำย สุดแต่ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชเ้อง แต่อยำ่งท่ีไดก้ล่ำวไปแลว้วำ่ท่ีหนำ้จอ
คน้หำน้ีจะไม่สำมำรถแกไ้ขหรือท ำรำยกำรใดๆได ้

ค้นหารหัสงบประมาณและการกรอกรหัสงบ 

แบบท่ี 1 กด Space Bar ท่ีช่องระบุรหสัจะ
ปรำกฏหนำ้จอ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
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ส่วนระบุเง่ือนไข และส่วนแสดงผลลพัธ์  

 เร่ิมจำกระบุเง่ือนไขท่ีทรำบ เพ่ือกรองขอ้มลูเฉพำะท่ีตอ้งกำร โดยเลือกขอ้มลูจำก Combo Box หรือระบุ
ค่ำท่ีตอ้งกำรใน Text Box โดยใช ้"*" หรือ "?" ช่วยในกำรคน้หำได ้แลว้กด {คน้หำ} หรือเคำะ [Enter] 

 เม่ือกดคน้หำแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ท่ีส่วนแสดงผลลพัธ์ (Datasheet) เม่ือพบขอ้มลูท่ีตอ้งกำรใช้
แลว้ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีระเบียนท่ีตอ้งกำร โปรแกรมจะปิดหนำ้จอนั้น และน ำขอ้มลูงบประมำณท่ีไดใ้ส่ใน
ช่องรหสังบประมำณ 

 
 

 

ตวัอยำ่งกำรคน้หำรหสังบประมำณส ำหรับกำรยมืเงินทดรองรำชกำร ระบุปีงบประมำณ และรหสัรำยจ่ำย 
“40007 : เงินยมื” เงินยมืท่ีตั้งไวใ้หใ้ชน้ั้นจะตั้งเป็นยอดรวมส ำหรับแต่ละหน่วยงำนระดบัคณะ 
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ตวัอยำ่งกำรคน้หำรหสังบประมำณ โดยระบุปีงบประมำณและแหล่งเงิน กรณีท่ีเรำทรำบวำ่จะใชเ้งินหมวดใด 
ก็จะระบุหน่วยงำนเจำ้ของเงินและหมวดรำยจ่ำย เม่ือกด {คน้หำ} ก็จะแสดงรำยกำรทั้งหมดท่ีมี 

 

ในบำงกรณีเรำอำจจะทรำบช่ืองบวำ่เก่ียวกบัอะไร แต่หำรหสังบไม่พบ อำจใชก้ำรคน้หำโดยช่ืองบ เช่น “*สภำ
มหำวทิยำลยั*” ก็จะแสดงรำยกำรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำมหำวทิยำลยั แต่หำกงบท่ีหำไดท้ั้งหมดน้ียงัไม่ใช่
งบประมำณท่ีตอ้งกำร ตอ้งสอบถำมขอ้มลูจำกกองแผนงำน 

 

แบบท่ี 2 เร่ิมจำกระบุปีงบประมำณ และรหสัประเภทค่ำใชจ่้ำย หลงัจำกนั้นก็ระบุรหสังบประมำณจำก Combo 

ซ่ึงจะแสดงเฉพำะงบประมำณท่ีตรงกบัปีงบประมำณและประเภทค่ำใชจ่้ำยท่ีก ำหนด ดงัรูป 

 
 


