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ระบบบัญชี

2

ในระบบบัญชีของ MIS นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ระบบบัญชี 3 มิติ ซึ่งจะสำมำรถควบคุมดูแล และติดตำมกำรใช้เงินได้
ทั้งในมิติหน่ วยงำน มิติกองทุน และมิติแผนงำน โดยกำรทำงำนจะต้องใช้ขอ้ มูลจำนวนมำก ทั้งจำกภำยในระบบ
MIS เอง และบำงส่ วนได้ขอ้ มูลจำกระบบลงทะเบียนด้วย เช่นใบสำคัญรับเงินเป็ นต้น
ระบบบัญชีเป็ นระบบที่อยูต่ รงกลำงคอยเชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบอื่นๆ เพื่อออกรำยงำนงบกำรเงิน กำร
เริ่ มต้นระบบบัญชีตอ้ งทำไปพร้อมกับระบบงบประมำณด้วย
เพรำะเมื่อผังงบประมำณเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วก็
จะต้องมีกำรลงบัญชีเริ่ มต้นปี บัญชีทนั ที
กำรทำงำนของระบบบัญชีจะแบ่งงำนออกเป็ นหลำยๆงำน โดยจะขอแบ่งดังนี้

งาน

คาอธิบาย

กำหนดข้อมูลพื้นฐำน

ทำกำรบันทึกข้อมูลพื้นฐำนที่จำเป็ น หรื อข้อมูลระบบ เช่น ผังบัญชี สมุดรำยวัน
เป็ นต้น
เป็ นกำรลงบัญชีท้ งั จำกข้อมูลภำยในระบบ MIS เองและจำกระบบลงทะเบียน
โดยกำรลงบัญชีจะไม่ได้ทำจำกหน้ำจอลงบัญชีท้ งั หมด
แต่อำจมำจำกงำน
กำรเงิน งำนงบประมำณ งำนทะเบียนวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ และงำนเงินเดือนด้วย
แสดงรำยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรสรุ ปผลทำงบัญชี เช่น รำยงำนงบดุล
รำยงำนงบรำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย ตำมปี งบประมำณ รำยงำนงบทดลอง รำยงำน
บัญชีแยกประเภท เป็ นต้น
แสดงรำยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรสรุ ปผลทำงบัญชี 3 มิติ เช่นรำยงำนงบดุล
ตำมหน่ วยงำน รำยงำนงบรำยได้ – ค่ำใช้จ่ำยแยกตำมหน่วยงำน เป็ นต้น

งำนลงบัญชี

รำยงำนบัญชี

รำยงำนบัญชี 3 มิติ

เมื่อ LOG IN เข้ำสู่ ระบบบัญชีแล้วจะเห็นเมนูหลักในกำรทำงำนดังรู ป
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กาหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
ในที่น้ ีขอ้ มูลพื้นฐำน คือข้อมูลที่มีกำรใช้ร่วมกันจำกหลำยๆส่ วนงำนหรื อข้อมูลที่ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย
มำกนัก เช่น ผังบัญชี สมุดบัญชีเป็ นต้น ดังนั้นเรำจึงแยกงำนส่ วนนี้ออกมำทำก่อนกำรเริ่ มงำนส่ วนอื่นๆ

 กาหนดผังบัญชี
ก่อนที่จะเริ่ มงำนบัญชีได้น้ นั สิ่ งที่สำคัญที่สุดคือกำรกำหนดผังบัญชีของมหำวิทยำลัย ซึ่งระบบอื่นๆก็จะต้อง
นำไปใช้ดว้ ย ตัวอย่ำงเช่น ในระบบงบประมำณจะต้องกำหนดรหัสบัญชีใบกำรลงบัญชีจดั สรรเงินรำยรับไปยัง
ส่ วนงำนต่ำงๆของมหำวิทยำลัย
กำรกำหนดรหัสบัญชีจะแบ่งออกเป็ น 6 ระดับดังนี้

ระดับ จ.น.หลัก

ความหมาย

ตัวอย่ าง

1
2
3
4

หมวดบัญชี
หมวดย่อยของหมวดบัญชี
ประเภทของบัญชีในหมวดบัญชี
ชนิด/ชื่อบัญชี

สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของทุน
หมุนเวียน ระยะยำว
เงินสด เงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกประจำ ออมทรัพย์ กระแสรำยวัน

1
1
1
2
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2

ชื่อบัญชียอ่ ย

6

3

ชื่อบัญชียอ่ ยจำกระดับที่ 5

ระบุเงินฝำกธนำคำรอะไร (กรณี ที่เป็ น
ธนำคำร)
ระบุถึงบัญชีธนำคำรเลขที่อะไร (กรณี ที่เป็ น
ธนำคำร)

ผังบัญชี

ในหน้ำจอนี้นอกจำกรหัสบัญชี ชื่อบัญชี ผูใ้ ช้ตอ้ งระบุเลขที่บญั ชี รหัสธนำคำร สำขำ หมวดรำยจ่ำย และรหัสคุม
โดยรหัสคุมก็คือรหัสบัญชีที่เป็ นรหัสหลักนัน่ เอง ตัวอย่ำงเช่น 1110101000: เงินสด จะมีรหัสคุมเป็ น
1110100000: เงินสดในมือ และ 1110100000: เงินสดในมือ มีรหัสคุมเป็ น 1110000000: เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด แต่หำกเป็ น 1000000000 : สิ นทรัพย์ ไม่ตอ้ งระบุรหัสดังกล่ำว ข้อมูลต่ำงๆที่เป็ น Combo Box
จะมีควำมหมำยดังนี้

ข้ อมูล

รหัส

ความหมาย

หมวดบัญชี

1
2
3
4
5
C
D
1
2

สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
รำยได้
รำยจ่ำย
ด้ำนขวำบัญชี (Credit)
ด้ำนซ้ำยบัญชี (Debit)
บัญชีคุม
บัญชียอ่ ย

ลักษณะทำงบัญชี
ระดับทำงบัญชี
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ค่ำตั้งต้นที่ตอ้ งกำหนดเพื่อประโยชน์ในกำรลงบัญชีแบบ 3 มิติ มีดงั นี้
 ค่ำตั้งต้นงำน/โครงกำร
 ค่ำตั้งต้นหน่ วยงำน
 ค่ำตั้งต้นกองทุน
 แหล่งเงิน
 หมวดรำยจ่ำย
 ค่ำตั้งต้นรหัสบุคคล (เฉพำะงำนเงินเดือน)
โดยค่ำตั้งต้นเหล่ำนี้จะกำหนดหรื อไม่ก็ได้ แต่ในบำงบัญชีน้ นั ควรจะกำหนด ตัวอย่ำงเช่น ค่ำสำธำรณูปโภค
หรื อค่ำหักภำษี ณ ที่จ่ำย เป็ นต้น เนื่องจำกบัญชีอำจจะไม่สำมำรถกำหนดได้วำ่ จะถือเป็ นกองทุนหรื องำนใด
หรื ออำจจะมีกรณี ที่บญั ชีน้ ีจะต้องเป็ นของกองทุนหรื อหน่วยงำนนี้เท่ำนั้น เช่น เงินรับฝำกของหน่วยงำนหนึ่งๆ
ดังนั้นเมื่อผูใ้ ช้กำหนดค่ำตั้งต้นเหล่ำนี้แล้ว ไม่วำ่ จะมีกำรลงบัญชีจำกงำนส่ วนใดๆก็ตำม ถ้ำไม่มีกำรระบุ งำน/
โครงกำร หน่วยงำน กองทุน หมวดรำยจ่ำย แหล่งเงินให้ครบถ้วน ก็จะนำค่ำตั้งต้นทั้งหมดนี้ไปใช้ทนั ที ทำให้
กำรลงบัญชีสะดวกขึ้น แต่หำกกำรลงบัญชีครั้งใดก็ตำมมีกำรลงรหัสบัญชีที่ไม่มีค่ำตั้งต้นผูใ้ ช้จะต้องกำหนด
งำน/โครงกำร หน่วยงำน กองทุน หมวดรำยจ่ำย แหล่งเงินให้ครบถ้วนเอง ส่ วนค่ำตั้งต้นรหัสบุคคลนั้นใช้
สำหรับกำรตั้งเจ้ำหนี้ เงินเดือนโดยจะถือว่ำค่ำตั้งต้นรหัสบุคคลคือรหัสเจ้ำหนี้ เพรำะฉะนั้นบัญชีที่สัมพันธ์กบั
เงินเดือนต้องระบุเสมอ และรหัสเจ้ำหนี้ที่ได้น้ ีจะนำไปใช้ในกำรทำใบเบิกเงินเดือน ใบเบิกเงินเพื่อนำส่ งรำยกำร
ที่หกั เงินเดือนไว้เพื่อนำส่ งเจ้ำหนี้ต่อไป
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ส่ วนรหัสหมวดรำยได้-รำยจ่ำยนั้นควรจะกำหนดเฉพำะในหมวดรำยได้และรำยจ่ำยเท่ำนั้น ค่ำที่กำหนดนี้จะ
นำไปใช้ในกำรออกรำยงำนงบรำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย เทียบกับงบประมำณด้วย ซึ่งงำนงบประมำณจะต้องมีกำร
บันทึกข้อมูลประมำณกำรทั้งรำยรับและรำยจ่ำยเอำไว้แล้ว
หมายเหตุ
ควรกำหนดหมวดบัญชีในหลักแรกของรหัสบัญชีแยกประเภทให้ตรงกับหมวดบัญชี

 กาหนดข้ อมูลพืน้ ฐานอืน่ ๆ
สมุดบัญชี รายวัน
ในกำรทำบัญชีจะมีกำรแบ่งแยกสมุดคุมบัญชีออกจำกกันเป็ นหมวดหมู่ กำรทำงำนของระบบบัญชีน้ ีก็ทำนอง
เดียวกัน โดยกำหนดที่หน้ำจอนี้ตอนเริ่ มต้นระบบ กำรกำหนดต้องดูจำกงำนส่ วนอื่นๆด้วย เนื่องจำกต้องมีสมุด
บัญชีรำยวันบำงตัวมำรองรับกำรลงบัญชีจำกงำนอื่นๆ เช่น CB: สมุดรำยวันรับเงิน จะมำจำกกำรจัดสรรรำยรับที่
ได้จำกใบสำคัญรับ หรื อ DP: สมุดบันทึกค่ำเสื่ อม เกิดจำกกำรลงบัญชีหกั ค่ำเสื่ อมงำนทะเบียนวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
เป็ นต้น

สิ่ งที่ให้กำหนดในสมุดบัญชีรำยวันนั้น ได้แก่ รหัส ชื่อสมุดคุมบัญชี และควำมหมำยของข้อมูลเลขที่ เอกสำร
วันที่ และจำนวนเงิน อย่ำงเช่น เลขที่อำ้ งอิง1 ระบุวำ่ ใบเสร็ จเลขที่ และวันที่อำ้ งอิง1 ระบุวำ่ เป็ นวันที่ออก
ใบเสร็ จ ข้อควำมเหล่ำนี้จะๆไปปรำกฏที่หน้ำจอลงบัญชีแยกประเภท (G/L) โดยข้อควำมที่บอกไว้หน้ำ Text
Box ต่ำงๆจะเปลี่ยนแปลงไปตำมสมุดบัญชีรำยวันที่เลือกอยู่ ดังรู ป ดังนั้นข้อมูลที่อยูใ่ น Text Box เหล่ำนั้นจะมี
ควำมหมำยตำมคำอธิบำยข้ำงหน้ำ
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งวดบัญชี
ก่อนที่จะเริ่ มงวดบัญชีใหม่หรื อ ณ ต้นปี ผูใ้ ช้จะต้องมำกำหนดงวดบัญชีให้กบั ระบบ โดยงวดบัญชีจะแยกออก
ตำมแหล่งเงินด้วย จำกหน้ำจอที่เห็นจะกรองข้อมูลใน Datasheet โดยงวดบัญชีและ/หรื อแหล่งเงิน ที่ระบุ
ด้ำนบน ส่ วนใน Datasheet นั้นจะบอกช่วงวันที่และสถำนะของงวดบัญชีวำ่ เปิ ดหรื อปิ ดบัญชีไปแล้ว

แต่เนื่องจำกกำรเพิ่มงวดบัญชีมกั จะเป็ นแต่ละเดือนต่อหนึ่งงวดบัญชี โปรแกรมจึงมีปุ่ม {I เพิ่มงวดบัญชี 1 ปี }
เพื่อช่วยให้ผใู้ ช้สำมำรถเพิ่มงวดบัญชีสะดวกขึ้น กำรเพิ่มก็เพียงใส่ ปีบัญชีที่ตอ้ งกำรเพิ่มงวดบัญชีแล้วกดปุ่ ม
หมายเหตุ
งวดบัญชีที่สำมำรถลงบัญชีได้จะต้องมีสถำนะเป็ น "O : เปิ ด" เท่ำนั้น ดังนั้นหำกมีกำรลงบัญชีไม่ได้เนื่องจำกปิ ด
งวดบัญชีแล้ว ผูใ้ ช้ตอ้ งปรับสถำนะเป็ น "O : เปิ ด"
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ยกยอดบัญชี
เป็ นกำรยกยอดบัญชีจำกงวดหนึ่งไปยังอีกงวดหนึ่ง โดยจะให้ระบุสมุดบัญชี และให้ระบุวำ่ จะลงในสมุดบัญชี
ประเภทใด คือ สมุดรำยวันจ่ำยเงิน สมุดรำยวันรับเงิน สมุดบันทึกค่ำเสื่ อม สมุดรำยวันทัว่ ไป สมุดบัญชีรำยวัน
และ สมุดรำยวันซื้อ

เมื่อกดปุ่ ม ยกยอด จะปรำกฏกล่องข้อควำมแสดงว่ำได้ทำรำยกำรแล้ว ดังนี้

แต่ถำ้ หำกยอดงวดที่ระบุได้ทำกำรปิ ดยอดไปแล้ว จะไม่สำมำรถทำรำยกำรได้ โดยจะปรำกฏดังนี้

ตั้งแบบการลงบัญชี
เป็ นกำรตั้งรู ปแบบกำรลงบัญชี เมื่อมีกำรดึงข้อมูลเหล่ำนั้นเข้ำสู่ ระบบบัญชี จำกกำรทำรำยกำร ซื้อ/จ้ำง ขอเบิก
เงิน จ่ำยเงิน กำรตั้งรู ปแบบกำรลงบัญชีคือกำรกำหนดวิธีกำรลงบัญชีไว้
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เช่น ครุ ภณ
ั ฑ์สำนักงำน ถ้ำมีกำรซื้อเข้ำมำจะลงบัญชี ดังนี้

รายการ

รหัสการติดตั้ง

ACCID-RECEIVE:รหัสบัญชี เมื่อรำยกำรลงเป็ นรำยรับจำกกำรซื้อ/จ้ำงครุ ภณ
ั ฑ์/วัสดุ
DR
ACCID-AP:รหัสบัญชี เมื่อรำยกำรมีกำรตั้งหนี้
CR
เมื่อเรำกำหนดรหัสบัญชีของรำยกำรครุ ภณ
ั ฑ์สำนักงำน ดังนี้

รหัสการติดตั้ง

รหัสบัญชี

ACCID-RECEIVE
ACCID-AP

1250102000:ครุ ภณ
ั ฑ์สำนักงำน-ซื้อเพิ่ม
2110103001:เจ้ำหนี้ค่ำครุ ภณ
ั ฑ์
รำยกำรที่ลงบัญชีจะเป็ นดังนี้

รายการ

รหัสบัญชี

DR

1250102000:ครุ ภณ
ั ฑ์สำนักงำน-ซื้อเพิม่
2110103001:เจ้ำหนี้ค่ำครุ ภณ
ั ฑ์
CR
เมื่อทำรำยกำรจ่ำยจะลงบัญชีดงั นี้

รายการ

รหัสการติดตั้ง

ACCID-AP:รหัสบัญชี เมื่อรำยกำรมีกำรตั้งหนี้
DR
CR
เงินสด หรื อ ธนำคำร ซึ่งเลือกเมื่อทำรำยกำรจ่ำย
รำยกำรที่ลงบัญชีจะเป็ นดังนี้

รายการ

รหัสบัญชี

DR

2110103001:เจ้ำหนี้ค่ำครุ ภณ
ั ฑ์

ADVANCE VISION SYSTEMS: ACCOUNT
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เงินสด หรื อ ธนำคำร ซึ่งเลือกเมื่อทำรำยกำรจ่ำย

ตารางอธิบายรายการ การลงบัญชี
รหัสการติดตั้ง

รหัสการติดตั้ง

ACCID-AP
ACCID-APOTHER

รหัสบัญชี เมื่อรำยกำรมีกำรตั้งหนี้
รหัสบัญชีสำหรับเครดิตเมื่อรับครุ ภณ
ั ฑ์หรื อวัสดุจำกกำรบริ จำคหรื อเหตุอื่น
นอกจำกกำรซื้อ/จ้ำง
รหัสบัญชีครุ ภณ
ั ฑ์ยอดยกมำ
รหัสบัญชี ส่ วนเกินทุน เมื่อรับรำยกำรครุ ภฑั ห์ รื อวัสดุใหม่
รหัสสำหรับเป็ นค่ำใช้จ่ำยตอนเบิกใช้ของวัสดุ
รหัสบัญชี ค่ำเสื่ อมสะสม
รหัสบัญชี รำยจ่ำยค่ำเสื่ อม
รหัสบัญชี เมื่อรำยกำรลงเป็ นรำยรับจำกกำรซื้อ/จ้ำงครุ ภณ
ั ฑ์/วัสดุ
รหัสบัญชี เมื่อรำยกำรลงเป็ นรำยจ่ำย หรื อ ครุ ภณ
ั ฑ์/วัสดุที่รับจำกหรณี อื่นๆที่
ไม่ใช่ซ้ือ/จ้ำง
รหัสบัญชี ขณะรำยกำรตรวจรับแล้ว แต่ยงั ไม่ลงรหัสครุ ภณ
ั ฑ์/รหัสวัสดุ

ACCID-ASSET
ACCID-CAPITAL
ACCID-COST
ACCID-DEPREACCUM
ACCID-DEPRECOST
ACCID-RECEIVE
ACCID-RECEIVEOTHER
ACCID-RECEIVEWAIT

การเรียกใช้ แบบการลงบัญชี
เมื่อเรำตั้งแบบกำรลงบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว เรำต้องทำกำรผูกรำยกำรซื้อ/จ้ำง เบิก เข้ำกับแบบกำรลงบัญชี โดยเข้ำที่
หน้ำจอรหัสวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ แล้วเลือกทะเบียนตำมกลุ่มที่จะกำหนดเช่น ครุ ภณ
ั ฑ์ และเลือกหมวดวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
เช่น ครุ ภณ
ั ฑ์สำนักงำน จำกนั้นให้เลือกที่คอลัมน์แบบกำรลงบัญชี ให้เป็ นแบบกำรลงบัญชีที่เรำได้เตรี ยมไว้ เช่น
แบบกำรลงบัญชีของครุ ภณ
ั ฑ์สำนักงำน
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กาหนดกลุ่มพัสดุ เพือ่ คานวณค่ าเสื่ อม
เป็ นกำรกำหนดกำรคำนวณค่ำเสื่ อม ให้กลุ่มครุ ภณ
ั ฑ์ แต่ละประเภท โดยจะกำหนดอำยุครุ ภณ
ั ฑ์ และรำคำต่ำสุ ด
เมื่อหักค่ำเสื่ อมแล้ว

งบการเงินกาหนดเอง
เป็ นกำรกำหนดรำยงำนกำรเงินอื่นๆ ที่ตอ้ งกำรเพิ่มเติม หรื อทำเป็ นรำยงำนงบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน กำรกำหนดจะประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
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1. ติดตั้งชุดรายงาน
แสดงรำยงำนที่มีอยูท่ ้ งั หมดในงบกำรเงินกำหนดเอง ประกอบด้วยรหัสรำยงำน ชื่อรำยงำน ประเภท และสถำนะ

ข้ อมูล

รหัส

ความหมาย

ประเภท

B
I
S
O
C

รำยงำนงบดุล
รำยงำนงบกำไรขำดทุน
รำยงำนอื่นๆ
เปิ ด อนุญำตให้แก้ไข
ปิ ด ไม่อนุญำตให้แก้ไข

สถำนะ

2. ออกแบบรายงาน
คือกำรกำหนด รำยงำนว่ำในแต่ละบรรทัด ต้องกำรแสดงรำยกำรอะไรบ้ำง และกำหนดรู ปแบบแสดงผลของแต่
ละรำยกำร เช่น แสดงเป็ นส่ วน Header หรื อ ผลรวม หรื อ ส่ วนกำหนดรหัสบัญชี
กำรคัดลอกรู ปแบบที่เคยทำแล้วมำเพื่อทำเป็ นรำยงำนอีกแบบ ให้สร้ำงชื่อรำยงำนใหม่ข้ ึนมำก่อน แล้วเข้ำมำที่
หน้ำจอนี้ เลือกชุดรำยงำนตัวใหม่ที่สร้ำงขึ้นมำ แล้วกดปุ่ ม copy ใส่ รหัสชุดรำยงำนที่จะคัดลอก แล้วกด Ok จะ
ได้รำยงำนใหม่ที่มีโครงสร้ำงเหมือนรำยงำนที่คดั ลอกมำ
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ข้ อมูล

รหัส

ความหมาย

ระดับ

1-6

ประเภท

H
T
S
B

ลำดับควำมสำคัญจำกมำก ไปน้อย โดย 1 จะมำกที่สุด
และในแต่ละระดับจะย่อหน้ำเข้ำไปเรื่ อยๆ จนถึงละดับสุ ดท้ำย
แสดงข้อควำมหรื อเว้นบรรทัด
แสดงผลรวมทำงบัญชี ของรหัสบัญชีที่กำหนด
แสดงผลรวมของรหัสบัญชีในช่วงตั้งแต่ H ระดับเดียวกัน จนถึง S
แสดงผลรวมแบบกำหนดบรรทัดในกำรบวกลบเอง

2. กาหนดรหัสบัญชีในรายงาน
คือกำรกำหนด รำยงำนว่ำในแต่ละบรรทัด ที่เป็ นประเภท T แสดงรำยกำรของรหัสบัญชีใดบ้ำง โดยรหัสบัญชี
จะกำหนดรหัสบัญชีจำก – ถึงรหัสบัญชี โดยแสดงยอดผลรวมของ Dr – Cr แล้วนำมำแสดงในรำยงำน ส่ วนตัว
คูณจะใส่ ค่ำอยู่ 2 อย่ำงคือ 1 และ –1 วิธีกำรกำหนดดูจำก Nature Type ของรหัสบัญชีวำ่ เป็ น Dr หรื อ Cr ถ้ำ Dr
ให้ 1 และ ถ้ำเป็ น Cr ให้ใส่ –1 เช่น สิ นทรัพย์ Nature Type เป็ น Dr ให้ กำหนดเป็ น 1 , หนี้สิน Nature Type
เป็ น Cr ให้กำหนดเป็ น –1 เป็ นต้น
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รำยงำนที่ได้จำกกำรกำหนดข้อมูลข้ำงต้นเป็ นดังนี้

สิ่ งที่ควรทรำบในกำรทำรำยงำนกำหนดเอง
 ในรำยงำนจะแสดงลำดับเรี ยงตำมหมำยเลข Line ที่บนั ทึกเข้ำไป กำรใส่ เลข Line ควรเหลือเลข 0 (ศูนย์)
ไว้ตวั สุ ดท้ำยเพื่อสะดวกในกำรแทรกบรรทัดเข้ำไปในภำยหลัง
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 สิ นทรัพย์ กำหนดระดับ 1 แสดงชิดขอบด้ำนซ้ำยสุ ด และเป็ นตัวหนำ ประเภทเป็ น H จึงไม่มีตวั เลขแสดง
ด้ำนขวำมือ
 สิ นทรัพย์หมุนเวียน กำหนดระดับเป็ น 2 จะแสดงชิดขอบด้ำนซ้ำยถัดจำกระดับ 1 ประเภทเป็ น H จึงไม่มี
ตัวเลขแสดงด้ำนขวำมือ
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด กำหนดระดับเป็ น 3 แสดงถัดจำกระดับที่ 2 ประเภทเป็ น T จึงต้อง
กำหนดรหัสบัญชีที่ตอ้ งกำรแสดงใน “กำหนดรหัสบัญชีในรำยงำน” และเมื่อกำหนดแล้ว จะได้ผลรวมของ
รหัสบัญชีที่กำหนดไว้ทำงด้ำนขวำดังรำยงำนที่แสดง
 รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน กำหนดระดับเป็ น 2 และประเภทเป็ น S จะได้ผลรวมของระดับที่สูงขึ้นไป
ทั้งหมดตั้งแต่ H ระดับ 2 จนถึง S ระดับ 2
 กำรเว้นบรรทัด หรื อ บรรทัดว่ำง ให้ใช้ ประเภท H และใช้ระดับ 6 ยกเว้นบรรทัดนั้นจะเป็ น H สำหรับรวม
รำยกำรให้ใส่ ตำมระดับที่จะให้แสดงผลรวม

งานลงบัญชี
งำนบัญชีจะต้องดูแลเรื่ องกำรลงบัญชีท้ งั จำกภำยในระบบ MIS และระบบลงทะเบียน โดยมีหน้ำจอแสดง
รำยกำรที่ลงบัญชีท้ งั หมดและสำมำรถแก้ไขหรื อเพิ่มเติมได้ แต่ตอ้ งเข้ำใจว่ำระบบ MIS มุ่งเน้นไปที่ระบบบัญชี
3 มิติ ซึ่งอำจจะทำให้งำนบำงส่ วนแตกต่ำงจำกของเดิมบ้ำงแต่จะทำให้กำรออกรำยงำน กำรสรุ ป หรื อวิเครำะห์
ข้อมูลได้ดีข้ ึน

 ลงบัญชีแยกประเภท (G/L)
กำรลงบัญชีจำกที่ต่ำงๆ(ทุกๆส่ วนงำนของระบบ MIS) จะเป็ นกำรลงบัญชีแยกประเภทที่จะมำรวมกันอยูท่ ี่
หน้ำจอนี้ท้ งั หมด ไม่วำ่ จะมำจำกงำนเงินเดือน งำนกำรเงิน หรื องำนงบประมำณ ซึ่งจะมักจะเป็ นกำรลงบัญชี
แบบกึ่งอัตโนมัติ ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่บญั ชีจึงควรอย่ำงยิง่ ที่จะมำทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและปรับสถำนะของ
GL
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หน้ำจอนี้แบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนคือ
1. ส่ วนกำรกรองข้อมูล โดยผูใ้ ช้จะต้องระบุงวดบัญชีที่เป็ นเลข 6 หลักประกอบด้วยปี และเดือน สมุดบัญชี
รำยวัน ลำดับที่หรื อรำยกำรที่ เพื่อเข้ำถึงข้อมูล GL ที่ตอ้ งกำร
2. ส่ วนของ GL เป็ นส่ วนที่บอกว่ำ GL แต่ละรำยกำรนั้นได้มำอย่ำงไร และลงบัญชีวนั ไหน สถำนะเป็ นเช่นไร
พร้อมทั้งคำอธิบำยกำรลงบัญชี เช่น เป็ นกำรลงบัญชีปรับปรุ ง ลงบัญชีจำกงำนทะเบียน เป็ นต้น
3. ส่ วนของรำยกำรลงบัญชีแยกประเภทจะเป็ น Datasheet ที่แจงรำยกำรของแต่ละ GL ว่ำมีกำรลงบัญชีแยก
ประเภทใดบ้ำงมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลหรื อนำมำลงบัญชีจำกที่ใด นอกจำกนี้ยงั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับงบประมำณ
เพื่อออกบัญชี 3 มิติดว้ ย

บันทึก GL
กำรแสดงข้อมูลที่ส่วนนี้จะมีคำอธิบำยควำมหมำยของข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อยๆขึ้นอยูก่ บั ว่ำเป็ นสมุดคุมบัญชี
ใด ซึ่งจะไม่เหมือนกันขึ้นอยูก่ บั งำนแต่ละประเภท อย่ำงเช่นกำรลงบัญชีจำกใบสำคัญซื้อจ้ำงสำมำรถบอกได้วำ่
มำจำกใบสำคัญเลขที่ใด แต่ไม่สำมำรถบอกได้วำ่ เป็ นปี ภำคกำรศึกษำใด
ในขั้นตอนกำรลงบัญชีแยกประเภทมีสถำนะกำรทำงำนดังนี้

รหัส

ปุ่ ม

สถานะ

W
S
C

Work
Save
Confirm

V

Void

ดำเนินกำร (เมื่อเริ่ มต้นหรื อกลับไปแก้ไข)
เป็ นกำรยืนยัน GL ในเบื้องต้น จะถือว่ำเป็ นกำรลงบัญชีจริ งแล้ว
เป็ นกำรยืนยันจำกผูใ้ ช้หรื อหัวหน้ำงำนอีกครั้งว่ำกำรลงบัญชี GL นั้นถูกต้อง
และได้รับกำรตรวจสอบแล้ว
ยกเลิก GL ที่ผดิ พลำด
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หมายเหตุ
กำรลงบัญชีจะมีผลเมื่อมีสถำนะเป็ น S : Save หรื อ C : Confirm เท่ำนั้น

กำรเพิ่มรำยกำร GL ทำได้โดยใส่ หมำยเลขลำดับต่อไป จะเห็นว่ำไม่มีรำยกำร GL เกิดขึ้นในส่ วนที่ 2 และ 3
สังเกตได้วำ่ มีขอ้ ควำม "รำยกำรใหม่ !" แล้วกดปุ่ ม {ADD} Datasheet ในส่ วนที่ 3 จะพร้อมให้บนั ทึกได้

บันทึกรายการลงบัญชีแยกประเภท
ที่ Datasheet จะมีช่องให้กรอกข้อมูลมำกมำย ทั้งที่ตอ้ งระบุทุกครั้งและที่ไม่สำมำรถระบุได้ในบำงกรณี ดังจะ
อธิบำยควำมหมำยดังนี้

ข้ อมูล

คาอธิบาย

ทีม่ าข้ อมูล

รหัสบัญชี

บัญชีที่ตอ้ งกำรเดบิตหรื อเครดิต

กำหนดเองหรื อจำก
รหัสบัญชีที่กำหนดไว้
จำกส่ วนงำนต่ำงๆ

เดบิต
เครดิต

จำนวนเงินฝั่งเดบิต
จำนวนเงินฝั่งเครดิต

จะต้องลงยอดเงินด้ำน
ใดด้ำนหนึ่งเสมอและ
ต้องเป็ นยอดบวก
ถูกกำหนดโดย
ควรระบุถำ้ สำมำรถรู้
โปรแกรมขณะที่มีกำร ที่มำของรำยกำร
ลงบัญชีแบบอัตโนมัติ เหล่ำนั้น เพื่อประโยชน์
ในกำรติดตำมข้อมูล
กลับไป
ได้มำจำกข้อมูลเดิม
ควรจะระบุทุกครั้ง แต่
ก่อนที่จะลงบัญชีหรื อ ในบำงงำนอำจไม่ทรำบ
ผูใ้ ช้กำหนดเอง
เช่นกำรรับเงินรำยได้
จำกงำนทะเบียน
ได้จำกรหัสงบประมำณ ควรจะกำหนดทุกครั้งที่
หรื อผูใ้ ช้กรอกเอง (หำก สำมำรถระบุได้
มีรหัสงบประมำณ
โปรแกรมจะนำค่ำ
ต้องระบุทุกครั้ง
เหล่ำนี้มำใส่ ให้เอง)
เนื่องจำกเป็ นระบบ
บัญชี 3 มิติ

อ้ำงอิง
บอกว่ำระเบียนข้อมูลนี้ได้ขอ้ มูล
เอกสำร
จำกที่ใดหรื อเอกสำรประเภทใด
เอกสำรเลขที่ บอกรหัสหรื อเลขที่ของเอกสำรที่
นำมำอ้ำงอิงในระเบียนนี้
รหัส
งบประมำณ

ใช้เงินจำกงบประมำณใด

ปี งบประมำ
ณ
แหล่งเงิน
งำน/
โครงกำร
หน่วยงำน

ปี งบประมำณของกำรใช้เงินนั้นๆ
แหล่งเงินที่มำของเงินที่ลงบัญชี
งำน/โครงกำรตำมมิติแผนงำน
หน่วยงำนตำมมิติหน่วยงำน

หมายเหตุ
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กองทุน
บุคคลอ้ำงอิง

กองทุนตำมมิติกองทุน
บุคคลที่มีผลให้มีกำรลงบัญชี เช่น ได้จำกรหัสบุคคล
จำเป็ นต้องกำหนดเมื่อ
เจ้ำหนี้ ลูกหนี้ เป็ นต้น
เจ้ำหนี้ หรื อลูกหนี้ใน เป็ นกำรรับเงินหรื อ
เอกสำรต่ำงๆ
จ่ำยเงินกับบุคคลใด
ยกเว้นกรณี ของนิสิต

ยังมีสิ่งที่ควรทรำบในกำรกรอกข้อมูลหรื อดูขอ้ มูลจำกหน้ำจอนี้อีก เช่น
 กำรป้ อนรหัสบัญชีสำมำรถทำโดยเลือกจำก Combo box หรื อใช้หน้ำจอค้นหำตำมวิธีที่จะกล่ำวถึงต่อไป
 รำยกำรเชื่อมโยงและรหัสเชื่อมโยง สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรตรวจสอบได้ เช่นรำยกำรเชื่อมโยง
(80 : ใบตรวจรับ) รหัสเชื่อมโยง (1/2543-11) เครดิต (21,208.75) แสดงว่ำจำนวนเงิน 21,208.75 บำท
ของระเบียนนี้ได้มำจำกใบตรวจรับเลขที่ 1/2543-11 เมื่อต้องกำรทรำบรำยละเอียดของเงินจำนวนนี้ก็
สำมำรถติดตำมข้อมูลได้
 ถ้ำส่ วนที่ 2 ของหน้ำจอมีขอ้ มูลใบสำคัญซื้อจ้ำงเลขที่ (1/2543-PO) จะหมำยควำมว่ำ GL นั้นลงบัญชีมำ
จำกใบสำคัญซื้อจ้ำงของงำนกำรเงิน ซึ่งจะมีรำยกำรในใบสำคัญเป็ นใบตรวจรับเลขที่ 1/2543-11
 ในกำรลงบัญชีจำกงำนอื่นๆจะมีสถำนะของ GL เป็ น S : Save เท่ำนั้น แต่หำกเป็ น C : Confirm นัน่
หมำยถึงว่ำมีผมู้ ำตรวจสอบแล้ว

2-18

ADVANCE VISION SYSTEMS: ACCOUNT

 มุมล่ำงซ้ำยของหน้ำจอจะมี username และวันเวลำสุ ดท้ำยที่ปรับปรุ งรำยกำร เช่นเมื่อมีกำรปรับสถำนะ
ทุกครั้ง ดังนั้นผูใ้ ช้สำมำรถตรวจสอบและสอบถำมจำก username ที่ทำรำยกำรได้
 ในกำรเพิ่มระเบียนข้อมูลใหม่จะต้องกำหนดรหัสบัญชี งำน/โครงกำร หน่วยงำน กองทุน และยอดเงิน
เสมอ มิฉะนั้นจะพบข้อควำมต่ำงๆ ดังนี้

อนุมัติ ยืนยัน และยกเลิกการลงบัญชี แยกประเภท
เมื่อมัน่ ใจแล้วว่ำข้อมูลที่บนั ทึกเข้ำไปถูกต้องครบถ้วน และมีจำนวนเงินเดบิตและเครดิตเท่ำกัน ผูใ้ ช้ตอ้ งปรับ
สถำนะเป็ น "S : บันทึก" ด้วยโดยกดปุ่ ม {Save} และเมื่อมีกำรตรวจสอบ(เช่นจำกหัวหน้ำงำนหรื อผูต้ รวจสอบ)ก็
ปรับสถำนะเป็ น "C : ยืนยัน" โดยกดปุ่ ม {Confirm} และกดปุ่ ม {Void} เมื่อต้องกำรยกเลิก

GL ที่มีสถำนะ S เมื่อตรวจสอบแล้วว่ำมีขอ้ ผิดพลำดก็สำมำรถเปลี่ยนเป็ น W โดยกด {Work} เมื่อแก้ไขเสร็ จก็
เปลี่ยนมำเป็ น S เหมือนเดิมโดยกด {Save} สถำนะ C หรื อ V นั้นจะไม่สำมำรถลบหรื อแก้ไขข้อมูลได้อีก หำก
ผูใ้ ช้พยำยำมทำเช่นนั้นจะเห็นข้อควำมต่อไปนี้
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หมายเหตุ
กำรลงบัญชีจะเป็ นผลเมื่อมีสถำนะเป็ น S : Save หรื อ C : Confirm เท่ำนั้น
ไม่แนะนำให้ยกเลิก GL โดยปรับสถำนะเป็ น V : Void เนื่องจำกบำง GL เป็ นกำรลงบัญชีจำกงำนอื่นอำจจะทำ
ให้ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลผิดพลำดได้ ดังนั้นควรจะลงบัญชีอีก GL เพื่อเป็ นกำรปรับรำยกำรที่ผดิ จะดีกว่ำ
ไม่แนะนำให้ปรับสถำนะของ GL จำก S มำเป็ น W เพื่อแก้ไข ในกรณี ที่เป็ นกำรลงบัญชีอตั โนมัติจำกบำงส่ วน
งำนเนื่อง แต่ควรจะไปยกเลิกรำยกำรนั้นๆ เพื่อที่จะยกเลิก GL นั้นๆด้วย หรื อลง GL เพื่อปรับรำยกำรแทน
กำรรับสถำนะหรื อกำรแก้ไขใดๆก็ตำม อย่ำลืมว่ำงวดบัญชีน้ นั ยังคงเปิ ดอยูห่ รื อไม่ โดยสำมำรถตรวจสอบได้จำก
หน้ำจองวดบัญชี

 ลงบัญชีจากระบบ Stock
หลังจำกที่มีกำรเบิก/จ่ำยวัสดุหรื อรำยกำรดำเนินกำรในระบบ Stock แล้ว ณ สิ้ นวันควรจะลงบัญชีเพื่อลง
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยมำที่นำ้ จอ “ลงบัญชีจำกระบบ Stock”
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เมื่อเรำระบุช่วงวันที่ และแหล่งเงิน กดปุ่ ม {Refresh} จะแสดงรำยกำรที่ยงั ไม่ได้ลงบัญชีท้ งั หมดที่เกิดขึ้นตำม
ช่วงที่กำหนด ถ้ำต้องกำรลงบัญชีรำยกำรทั้งหมดนั้น
ให้ระบุวนั ที่ลงบัญชีและสมุดบัญชีรำยวัน และกดปุ่ ม {P ลงบัญชี} แต่หำกไม่ระบุงวดบัญชีและสมุดบัญชี
โปรแกรมจะเตือน

เมื่อตอบยืนยันกำรลงบัญชีแล้ว

โปรแกรมจะเอำรำยกำรทั้งหมดลงบัญชีให้และแสดงรำยกำรหลังจำกที่ลงบัญชีเสร็ จแล้วดังรู ป จะเห็นว่ำรำยกำร
ที่ Datasheet บนไม่มีแล้ว แต่ที่ Datasheet ล่ำงจะมีรำยกำรบัญชีที่เพิ่งจะลงไป โดยรำยกำรที่ลงบัญชีน้ นั
สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกหน้ำจอ GL ตำมหน้ำบัญชีที่แสดงอยู่

หำกผูใ้ ช้ตอ้ งกำรยกเลิกกำรลงบัญชีที่ได้ทำไปแล้วจะให้เลือกรำยกำรที่ จะยกเลิก (จำก Datasheet ล่ำง) แล้วกด
ปุ่ ม {V ยกเลิก} ตอบยืนเงินกำรยกเลิกลงบัญชี
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นอกจำกโปรแกรมจะยกเลิกหน้ำบัญชีที่เลือกแล้ว ยังคืนสถำนะกำรลงบัญชีของรำยกำร Stock สังเกตได้จำก
รำยกำรที่กลับคืนมำใน Datasheet ด้ำนบน
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 ลงบัญชีเพือ่ ตั้งหนี้
หลังจำกที่มีกำรตรวจรับหรื อต้องกำรตั้งหนี้ ให้เข้ำมำที่หน้ำจอ “ลงบัญชีเพื่อตั้งหนี้ ” ควรทำกำรตั้งหนี้ทุกสิ้ นวัน

เมื่อเรำระบุช่วงวันที่ วิธีลงบัญชี แหล่งเงิน ประเภทตรวจรับ กดปุ่ ม {Refresh} จะแสดงรำยกำรที่ยงั ไม่ได้
ลงบัญชีท้ งั หมดที่เกิดขึ้นตำมช่วงที่กำหนดใน Datasheet ส่ วนบน และส่ วนล่ำงจะแสดงผลกำรลงบัญชีเมื่อ
ลงบัญชีรำยกำรนั้น ส่ วนอีก Tab นึงจะแสดงรำยกำรที่ต้ งั หนี้แล้วในส่ วนบน และส่ วนล่ำงแสดงผลกำรลงบัญชี
ของรำยกำรที่ลงไปแล้ว
ถ้ำต้องกำรลงบัญชีรำยกำรเหล่ำนั้น ให้เลือกที่ IMPORT เป็ นเครื่ องหมำยถูกต้องแล้วระบุวนั ที่ลงบัญชีและสมุด
บัญชีรำยวัน และกดปุ่ ม {P ลงบัญชี} แต่หำกไม่ระบุงวดบัญชีและสมุดบัญชี โปรแกรมจะเตือน เมื่อยืนยันกำร
ลงบัญชีแล้วรำยกำรที่ลงจะปรำกฏใน Tab “รำยกำรตรวจรับที่ต้ งั หนี้แล้ว” ดังรู ป
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ถ้ำต้องกำรยกเลิกรำยกำรที่ลงบัญชีแล้วให้เลือกรำยกำร แล้วกดปุ่ ม ยกเลิก

 กระทบยอดธนาคาร
คือกระบวนกำรตรวจสอบเช็คที่ทำงมหำลัยได้สั่งจ่ำยออกไป แล้วมีร้ำนค้ำมำรับเช็ค ซึ่งกำรกระทบยอดจะ
กระทำเมื่อมี Statement จำกทำงธนำคำรยืนยันยอดในแต่ละเดือนที่มีกำรรับ-ฝำก
ให้นำใบ Statement นั้นมำแล้วใส่ วนั ที่ของ Statement ที่ธนำคำรแจ้งมำ ในช่องวันที่ เพื่อพิสูจน์ยอด แล้วเลือก
งวดบัญชีที่ตอ้ งกำรทำ และช่วงวันที่ หลังจำกนั้น ให้ใช้เมำส์คลิกที่ช่องด้ำนหน้ำให้ตรงกับรำยกำรที่ทำงธนำคำร
แจ้งมำ

 ลงบัญชีจากฎีกา
เป็ นกำรลงบัญชีรำยกำรฎีกำที่ได้บนั ทึกไว้ โดยเลือกปี และแหล่งเงิน จะเห็นข้อมูลในส่ วนซ้ำยมือสี เขียว แสดง
รำยกำรของช่วง ปี และแหล่งเงินที่เลือก จำกนั้นให้ ดับเบิ้ลคลิก ที่หมำยที่ตอ้ งกำรลงบัญชี จะปรำกฎรำยกำร
ด้ำนขวำมือที่จะลงบัญชี ถ้ำต้องกำรดึงรำยกำรออกจำกส่ วนขวำมือ ให้ดบั เบิ้ลคลิก ที่หมำยเลขนั้นอีกครั้งนึง
ถ้ำต้องกำรลงหลำยๆ รำยกำร ให้ ดับเบิ้ลคลิก ในหมำยเลขที่ตอ้ งกำรลงบัญชีน้ นั ไปจนครบที่เรำต้องกำร
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จำกนั้นให้เลือกสมุดบัญชี วันที่ลงบัญชี และรำยกำร DR ที่ตอ้ งกำรลง แล้วกดปุ่ ม POST เมื่อลงรำยกำรเสร็ จแล้วรำยกำร ฎีกำ
นั้นจะหำยไป ดังรู ป

ถ้ำต้องกำรยกเลิกรำยกำรที่ลงบัญชีแล้วให้เลือกรำยกำร แล้วกดปุ่ ม ยกเลิก
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การค้ นหา
 ในทุกๆส่ วนของระบบจะมีกำรค้นหำเพื่อช่วยในกำรสื บค้นข้อมูล

ค้ นหารายการลงบัญชี
ผูใ้ ช้สำมำรถเรี ยกใช้ได้จำกเมนูหลัก "งำนบัญชี " และ เมนูยอ่ ย "ค้นหำรำยกำรลงบัญชี" หน้ำจอนี้จะแบ่งออกเป็ น
2 ส่ วนคือ ส่ วนบนสำหรับกำหนดเงื่อนไข และ Datasheet สำหรับแสดงรำยกำรลงบัญชี ดังรู ป
ในรำยงำนหรื อส่ วนงำนอื่นๆที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับกำรลงบัญชี จะมีกำรอ้ำงอิงหรื อบอกว่ำงลงบัญชีไว้ที่ไหน เช่น
"CB: 254409/10" หมำยควำมว่ำรำยกำรดังกล่ำวนั้นได้ลงบัญชีที่สมุดเงินสด งวดบัญชี 254409 หรื อเดือน
กันยำยน ปี 2544 และเป็ นลำดับรำยกำรที่ 11 เป็ นต้น เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งกำรที่จะมำดูรำยำกรลงบัญชีน้ นั ๆที่หน้ำจอ
ลงบัญชีแยกประเภท ก็เพียงระบุ งวดบัญชีเป็ น 254409 สมุดบัญชีรำยวันเป็ น "CB : สมุดเงินสด" และลำดับที่
เป็ น 11 ข้อมูลในส่ วนที่ 2 จะแสดง GL ที่ตอ้ งกำรให้ แต่หำกผูใ้ ช้ไม่ทรำบลำดับที่รู้เพียงว่ำเป็ นกำรลงบัญชีวนั
ใด สำมำรถระบุเป็ นวันที่แทนลำดับที่ได้ แต่ขอ้ มูลที่แสดงอำจมีมำกกว่ำ 1 GL

จะเห็นว่ำมี Text Box และ Combo Box สำหรับกำหนดเงื่อนไขมำกมำยทำให้ผใู้ ช้สำมำรถเลือกเงื่อนไขได้ตำม
ต้องกำร เช่น
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A. แสดงข้อมูลลงบัญชีของหน่วยงำน "1000000 : สำนักงำนอธิกำรบดี" ของงวดบัญชี 254409
B. แสดงข้อมูลที่เกิดจำกกำรเบิก/ยืม/คืนเงินจำกงำนกำรเงินที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี 254409 แต่หำกต้องกำร
ทรำบว่ำมีใครมำเบิกหรื อยืมเงินเท่ำไรในงวดนั้นๆก็สำมำรถระบุคคลอ้ำงอิง (ระบุรหัสลูกหนี้) ได้อีก
C. แสดงข้อมูลเฉพำะรำยกำรที่เกิดกับบัญชีแยกประเภท "10101010000 : เงินสด" ในงวดบัญชี 254409 ซึ่งมี
กำรบันทึกแล้ว กำรกำหนดนี้เสมือนกับดูกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี 254409 นัน่ เอง
ยังมีวธิ ีกำรกำหนดเงื่อนไขอีกมำกมำย สุ ดแต่ควำมต้องกำรของผูใ้ ช้เอง แต่อย่ำงที่ได้กล่ำวไปแล้วว่ำที่หน้ำจอ
ค้นหำนี้จะไม่สำมำรถแก้ไขหรื อทำรำยกำรใดๆได้

ค้ นหารหัสงบประมาณและการกรอกรหัสงบ
แบบที่ 1 กด Space Bar ที่ช่องระบุรหัสจะ
ปรำกฏหน้ำจอ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
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ส่ วนระบุเงื่อนไข และส่ วนแสดงผลลัพธ์
 เริ่ มจำกระบุเงื่อนไขที่ทรำบ เพื่อกรองข้อมูลเฉพำะที่ตอ้ งกำร โดยเลือกข้อมูลจำก Combo Box หรื อระบุ
ค่ำที่ตอ้ งกำรใน Text Box โดยใช้ "*" หรื อ "?" ช่วยในกำรค้นหำได้ แล้วกด {ค้นหำ} หรื อเคำะ [Enter]
 เมื่อกดค้นหำแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ที่ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Datasheet) เมื่อพบข้อมูลที่ตอ้ งกำรใช้
แล้วให้ดบั เบิ้ลคลิกที่ระเบียนที่ตอ้ งกำร โปรแกรมจะปิ ดหน้ำจอนั้น และนำข้อมูลงบประมำณที่ได้ใส่ ใน
ช่องรหัสงบประมำณ

ตัวอย่ำงกำรค้นหำรหัสงบประมำณสำหรับกำรยืมเงินทดรองรำชกำร ระบุปีงบประมำณ และรหัสรำยจ่ำย
“40007 : เงินยืม” เงินยืมที่ต้ งั ไว้ให้ใช้น้ นั จะตั้งเป็ นยอดรวมสำหรับแต่ละหน่วยงำนระดับคณะ
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ตัวอย่ำงกำรค้นหำรหัสงบประมำณ โดยระบุปีงบประมำณและแหล่งเงิน กรณี ที่เรำทรำบว่ำจะใช้เงินหมวดใด
ก็จะระบุหน่วยงำนเจ้ำของเงินและหมวดรำยจ่ำย เมื่อกด {ค้นหำ} ก็จะแสดงรำยกำรทั้งหมดที่มี

ในบำงกรณี เรำอำจจะทรำบชื่องบว่ำเกี่ยวกับอะไร แต่หำรหัสงบไม่พบ อำจใช้กำรค้นหำโดยชื่องบ เช่น “*สภำ
มหำวิทยำลัย*” ก็จะแสดงรำยกำรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสภำมหำวิทยำลัย แต่หำกงบที่หำได้ท้ งั หมดนี้ยงั ไม่ใช่
งบประมำณที่ตอ้ งกำร ต้องสอบถำมข้อมูลจำกกองแผนงำน

แบบที่ 2 เริ่ มจำกระบุปีงบประมำณ และรหัสประเภทค่ำใช้จ่ำย หลังจำกนั้นก็ระบุรหัสงบประมำณจำก Combo
ซึ่งจะแสดงเฉพำะงบประมำณที่ตรงกับปี งบประมำณและประเภทค่ำใช้จ่ำยที่กำหนด ดังรู ป

2-29

