
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร

โดยรวม หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) เปน

เครื่องมือท่ีนํามาใชสําหรับบริหารธุรกิจเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน

ภายในองคกร การวางแผนการเงิน การจัดซื้อจัดจาง รวมไปถึง

การวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยเปนลักษณะของระบบ

สารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการงานในสวนตาง ๆ ใหเปนระบบ

ท่ีสัมพันธกันและสามารถเช่ือมโยงขอมูลถึงกันได  

มหาวิทยาลัยมหิดลไดนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือ

บริหารงานดานระบบบัญชีการเงิน ระบบบัญชีบริหาร การ

บริหารงานพัสดุ การบริหารงบประมาณ และระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย มีช่ือวา “Mahidol University Enterprise 

Resource Planning หรือ MUERP” โดยภาพรวมการทํางาน

ของระบบ ประกอบไปดวยระบบยอยท้ังหมด 9 ระบบ คือ  

 1. ระบบบริหารงบประมาณ (FM) เก่ียวของ

กับการจัดการขอมูลงบประมาณ บันทึกงบประมาณ ควบคุม

และตรวจสอบงบประมาณ การจองงบประมาณ บันทึกโอน/

จัดสรรงบประมาณ และยกยอด (กันเงินไวเบิก) 

 2. ระบบเงินเดือน (PY) เ ก่ียวของกับการ

บันทึกขอมูลเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน เงิน

สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงขีพ เงินสมทบประกันสังคม และ

คาใชจายอ่ืนๆ ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

 3 ระบบจัดซ้ือจัดหา (PU) เก่ียวของกับการ

บริหารขอมูลหลักบันทึกใบขอจัดหา/กรรมการท่ีเก่ียวของ  

 

บันทึกใบขอเสนอราคา ใบเสนอราคา บันทึกใบสั่ง บันทึก

สัญญาท่ัวไป และฟอรมรายงาน  

 4 ระบบบริหารพัส ดุ  (IM) เ ก่ี ยวข อง กับ

กระบวนการทํางานตอเน่ืองจากกระบวนการจัดหาหลังจาก

ผ านกระบวนการตรวจรั บ พัสดุ ในระบบ IM จึ ง เ ข า สู

กระบวนการตั้งหน้ีในระบบบัญชีเจาหน้ี 

 5 ระบบสินทรัพยถาวร (AM) เก่ียวของกับ

การบันทึกขอมูลรายละเอียดของสินทรัพยถาวร (ครุภัณฑและ

สิ่งกอสราง) การบันทึกบัญชีตางๆของสินทรัพยถาวรและการ

คํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร 

 6 ระบบเจาหนี้ (AP) เปนระบบบัญชีเจาหน้ี 

กลุมเจาหน้ี  โครงสรางขอมูลหลักเจาหน้ี เจาหน้ีขาจร และ

กระบวนในการทํางานการบันทึกเจาหน้ีในระบบ MU-ERP 

 7 ระบบลูกหนี้ (AR) เปนระบบบัญชีลูกหน้ี 

กลุมลูกหน้ี  โครงสรางขอมูลหลักลูกหน้ี ลูกหน้ีขาจร ขอมูล

หลักลูกหน้ีและกระบวนการทํางานในการบันทึกลูกหน้ี ใน

ระบบ MU-ERP 

 8  ระบบบัญชี แยกประ เภท ท่ัว ไป  (GL) 

เก่ียวของกับการบันทึกรายการบัญชีระหวางระบบงานตาง ๆ 

เขาดวยกัน การปรับปรุงการผานรายการและการปดบัญชี

ประจําเดือน/ป รวมถึงการออกรายงาน 

 9 ระบบบัญชีบริหาร (CO) เปนระบบงานเพ่ือ

การบริหารหรือเพ่ือการจัดการ ซึ่งเปนการบัญชีท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ

เสนอขอมูลท่ีใชในการควบคุมและวิเคราะหการดําเนินงาน

ภายในองคกร 

 ท้ังน้ี แตละระบบฯ มีความเก่ียวของทางดาน

ขอมูลกัน โดยระบบบริหารงบประมาณ (FM) เปนระบบฯ 

บันทึกขอมูลตั้งตน แลวขอมูลจะไหลสงตอไปยังระบบตางๆ 

ตอไป ซึ่งมีเจาหนาท่ีของสถาบันฯ เปนผูดูแลและบันทึกขอมูล

ของแตละระบบฯ ดังกลาว 

 ท้ังน้ีในสวนของเงินบริการวิชาการมีเช่ือมโยง

กับ MU-ERP ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว าด วย

หลักเกณฑการใหบริการรับทําวิจัยและใหบริการวิชาการ พ.ศ.

2561 จึงทําใหกระบวนการเบิกจาย/ใชจายเงินเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม น่ันก็คือ อันดับแรกจะตองมีการประมาณการรายรับ-

รายจาย และบันทึกขอมูลในระบบบริหารงบประมาณ (FM) ไว 

 

“การประมาณการรายรับ–รายจ�าย 

เงินบริการวิชาการของระบบ MU-ERP  

(Mahidol University Enterprise Planning)” 



 

 

ตั้งแตตนปงบประมาณ อันดับตอมาหลังจากคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณแลว จึงทํา 

การเบิกจาย โดยจัดทําโครงการ/จัดทําหลักการ เสนอผูมี

อํานาจอนุมัติ บันทึกรายจายในระบบ MU-ERP หรือออกใบ

จองงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามระเบียบพัสดุ และวางฏีกา

เ บิกจายตอไป โดยขอมูลหลัก ท่ี บันทึกในระบบบริหาร

งบประมาณ (FM) คือ ขอมูลแหลงเงินกองทุน ตนทุนสวนงาน 

ผลผลิต รหัสรายจาย และพันธกิจหรือรหัสครุภัณฑ  ดังน้ัน ใน

การจัดทําโครงการ/จัดทําหลักการ ควรจะจําแนก/ระบุรายจาย

ใหสอดคลองกับรายจายในระบบ MU-ERP เพ่ือเปนทิศทาง

เดียวกัน และลดความลาชาในข้ันตอนของการดําเนินการตาม

ระเบียบพัสดุ และวางฏีกาเบิกจาย ยกตัวอยางเชน คาใชจาย

เ บ็ด เตล็ ด  จะ เป น  ค า ใช สอย อ่ืน  หรื อ  ค า ส งห นั งสื อ

ประชาสัมพันธ จะเปน คาไปรษณีย หรือ คาวัสดุอ่ืนๆ ในระบบ 

MU-ERP ไมมี จึงตองระบบใหชัดเจนวาจะจัดซื้อวัสดุอะไร เปน

ตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ในกรณีของการเบิกจายคาครุภัณฑของเงินบริการวิชาการ 

สามารถแบงเปน 2 กรณี คือ  

 กรณีท่ีหนึ่ง ไดรับกรอบอนุมัติ ไวตั้ งแตตน

ปงบประมาณ ก็สามารถนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการ

แลว สถาบันฯ โดยระบบบริหารงบประมาณ (FM) จะทําการ

บันทึกรายจาย หรือออกใบจองงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตาม

ระเบียบพัสดุ และวางฏีกาเบิกจายตอไป 

 ก ร ณี ท่ี ส อ ง  ไ ม ไ ด ว า ง แ ผ น ไ ว ตั้ ง แ ต ต น

ปงบประมาณ หากมีความจําเปนตองจัดซื้อ จะตองนําเสนอผูมี

อํานาจอนุมัติในหลักการ หลังจากน้ันทําโอนเปลี่ยนแปลงตาม

ขอบังคับตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหาร

งบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 และตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดวงเ งินในการโอน 

เปลี่ยนแปลง เ พ่ิมเติม และยกเลิกรายการครุภัณฑและ

สิ่งกอสราง พ.ศ. 2551 (ซึ่งมีข้ันตอนและระยะเวลา) พรอมขอ

กําหนดรหัสครุภัณฑ โดยกรอกขอมูลในแบบฟอรมแผนจัดซื้อ

จั ด จ า ง  หรื อ ท่ี เ รี ยก กันว า  Template IO จากกองคลั ง 

มหา วิทยาลัยมหิดล  เ รี ยบร อยแลว  โดยระบบบริหาร

งบประมาณ (FM) จะทําการบันทึกรายจาย หรือออกใบจอง

งบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามระเบียบพัสดุ และวางฏีกา

เบิกจายตอไป 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งน้ี มีผู ท่ีรับผิดชอบ

และเก่ียวของกับเงินบริการวิชาการ จากศูนย วิจัยฯ และ

สํานักงานผูอํานวยการ ของสถาบันฯ เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จํานวน 23 คน เขาใจภาพรวมการทํางานระบบ MU-ERP และ

ข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ีผูดูแลและบันทึกขอมูลใน

ระบบ MU-ERP มากยิ่งข้ึน รวมถึงสามารถนําความรูท่ีไดไปใช

ประโยชนในการทํางานไดเปนอยางมาก 

 

 

 

 

 

 

พัชรชวัล  พึ่งถนอมจิตร 

หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพ 

การประมาณการรายรับ-รายจ�าย 

และบันทึกข�อมูลในระบบบริหาร

งบประมาณ (FM) ไว�ตั้งแต�ต�น

ป�งบประมาณ 

ประมาณการ  

การอนมุตักิรอบวงเงนิงบประมาณ  

บนัทกึข�อมลู  

1 

2 

3 

จัดทําโครงการ/จัดทําหลักการ เสนอ

ผู�มีอํานาจอนุมัติ บันทึกรายจ�ายใน

ระบบ MU-ERP หรือออกใบจอง

งบประมาณ เพื่อดําเนินการตาม

ระเบียบพัสดุ และวางฏีกาเบิกจ�าย 

ข�อมูลหลักที่บันทึกในระบบบริหาร

งบประมาณ (FM) คือ ข�อมูลแหล�ง

เงินกองทุน ต�นทุนส�วนงาน ผลผลิต 

รหัสรายจ�าย และพันธกิจหรือรหัส

ครุภัณฑ� 

กระบวนการ MU-ERP ตามข�อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล 

ว�าด�วยหลกัเกณฑ�การให�บรกิารรบัทาํวจิยั 

และให�บรกิารวชิาการ พ.ศ.2561  


