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ในระบบบัญชีนี ้จะมุง่ เน้ นไปที่ระบบบัญชีลกั ษณะ 3 มิติ ซึง่ จะควบคุมการลงบัญชีและติดตามการใช้
เงินทังในมิ
้ ติหน่วยงาน มิติกองทุน และมิติแผนงาน โดยระบบจะคอยเชื่อมโยงและรับข้ อมูลจํานวนมากจาก
ระบบงานย่อยๆภายในระบบ MIS เองทังงานพั
้
สดุ งานการเงินรับ /จ่าย งานเงินเดือน เพื่อมาบันทึกบัญชี และ
บางส่วนได้ ข้อมูลจากระบบบริ การการศึกษา เช่น ใบสําคัญรับเงิน (ใบเสร็ จรับเงิน) เป็ นต้ น สุดท้ ายระบบจะ
สามารถแสดงรายงานงบทางการเงินและเป็ นข้ อมูลรายจ่ายเริ่ มต้ นในการคํานวณต้ นทุนต่อรายวิชาต่อไป
แบ่งดังนี ้

การทํางานของระบบบัญชีจะแบ่งงานออกเป็ นส่วนงานที่ต้องทํากันในต่างวาระ ต่างเวลา โดยจะขอ

งาน
เริ่ มต้ นระบบ

คําอธิบาย
ทําการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานที่จําเป็ น หรื อข้ อมูลระบบ เช่น ผังบัญชี สมุดรายวันเป็ นต้ น
รวมไปถึงการกําหนดสูตรหรื อรูปแบบในการลงบัญชีจากงานย่อยอื่นๆ เพื่อให้ สามารถ
เรี ยกลงบัญชี ณ สิ ้นวัน/งวดได้ อย่างรวดเร็ ว
งานลงบัญชี ณ สิ ้นวัน
เป็ นการลงบัญชีจากระบบงานย่อยของ MIS และจากระบบบริ การการศึกษา ซึง่ ระบบจะ
เน้ นให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีสามารถเรี ยกลงบัญชีจากหน้ าจอที่สรุปรายการที่ได้ ดําเนินการไป
ในแต่ละวัน เช่น การลงบัญชีตงหนี
ั ้ ้จากการเตรี ยมจ่าย , การจ่ายเงิน, การรับเงินตาม
ใบเสร็ จรับเงินของทัง้ 2 ระบบ, การลงบัญชีลกู หนี ้ใบสําคัญ เป็ นต้ น
งานลงบัญชี ณ สิ ้นงวด / - ลงบัญชีที่ไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการทุกวัน เช่น หักค่าเสือ่ มครุภณ
ั ฑ์ , ค่าใช้ จ่ายจาก
ปิ ดบัญชีแต่ละงวด
การเบิกใช้ วสั ดุ, กระทบยอดเงินฝากธนาคาร, ปรับปรุงลูกหนี ้นักศึกษา เป็ นต้ น
- ตรวจสอบข้ อมูลการลงบัญชี และปิ ดยอด
- ออกรายงานทางการเงิน ณ สิ ้นเดือน/งวด
ปิ ดปี บัญชี(ยกยอด)
- ยกยอดบัญชี ซึง่ ได้ แก่ยอดบัญชีคลังพัสดุ ยอดทะเบียนคุมเจ้ าหนี ้ /ลูกหนี ้ และยอด
บัญชีแยกประเภท ไปยังไปบัญชีใหม่
- ออกรายงานทางการเงิน ณ สิ ้นปี บัญชี
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วิธี Log on เข้ าระบบบัญชี
ในช่อง “ชื่อผู้ใช้
ระบบ / User name:” ให้ ใส่เป็ น ชื่อจริ ง.นามสกุล (ตัวแรก) เป็ นภาษาอังกฤษ และใส่ PASSWORD เช่นเดียวกับ
ในช่อง User name เฉพาะการเข้ าระบบครัง้ แรก และกรณียงั ไม่เคยเปลีย่ น PASSWORD ให้ เข้ าแบบนี ้ทุกครัง้ ที่
ใช้ งาน
เมื่อ Log on เข้ าสูร่ ะบบบัญชีแล้ วจะเห็นเมนูหลักในการทํางานดังรูป

เมื่อต้ องการเปลีย่ น PASSWORD สามารถ กดปุ่ ม

กด จะปรากฏดังรูป

เพื่อเปลีย่ น PASSWORD เมื่อ

ให้ ใส่ PASSWORD เดิม และ PASSWORD ใหม่ 2
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ครัง้ จากนันกดปุ่
้
ม
ระบบจะเปลีย่ น PASSWORD ให้ หากเข้ าใช้ งานครัง้ ต่อไป ให้ ใช้
PASSWORD ใหม่ที่เปลีย่ นไปแล้ ว Login
กดปุ่ ม

เมื่อต้ องการหยุดการทํางานชัว่ คราว กรณีไม่อยูท่ ี่หน้ าจอแต่ไม่อยากให้ ใคร

หากต้ องการใช้

มาใช้ งานต่อ เมื่อกดปุ่ มจะปรากฏ ดังรูป
งานต่อ ให้ ใส่รหัสผ่านหรื อ PASSWORD ในช่อง PASSWORD แล้ วกดปุ่ ม
หน้ าจอเมนูที่พร้ อมใช้ งานดังรูปข้ างต้ น
กดปุ่ ม
ปุ่ ม

จะกลับสู

กรณีต้องการออกจากโปรแกรม หรื อปิ ดโปรแกรม เทียบเท่ากับการ กด

ที่มมุ ขวาสุดของหน้ าจอ
ใส่ ตัวเลขข้ อเมนู ที่ต้องการในช่อง

เช่นเดียวกันการใช้ เมาส์ กดใต้ ข้อที่ต้องการ

กําหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผังบัญชี ( ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > ผังบัญชี )
ผังบัญชี-แบบรายการ ( ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > ผังบัญชี-แบบรายการ )
สมุดบัญชีรายวัน ( ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > สมุดบัญชีรายวัน )
กําหนดรอบบัญชี ( ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > กําหนดรอบบัญชี )
กลุม่ ทรัพย์สนิ ( ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > กลุม่ ทรัพย์สนิ )
รหัสทรัพย์สนิ /รายการเบิก ( ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > รหัสทรัพย์สนิ /รายการเบิกจ่าย )
รูปแบบการลงบัญชีสาํ หรับรหัสทรัพย์สนิ ( ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > รูปแบบการลงบัญชี
สําหรับรหัสทรัพย์สนิ )
8. รหัสธนาคารและรหัสคุมอื่นๆ ( ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > รหัสธนาคารและรหัสคุมอื่นๆ )
9. ประเภทเอกสารอ้ างอิงในการลงบัญชี ระบบบัญชี) (แยกประเภท)> ข้ อมูลระบบ > ประเภท
เอกสารอ้ างอิงในการลงบัญชี (Admin)
โดยข้ อ 4 และ 9 ควรให้ ผ้ ดู แู ลระบบดําเนินการให้
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กําหนดเมื่อเริ่มระบบ
ผังบัญชี
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > ผังบัญชี
B
D
C

E

2. แบบโครงสร้ าง โดยสามารถเลือกแตกรายการทางซ้ ายมือเพื่อให้ เป็ นโครงสร้ างลดหลัน่
ลงไปการแสดงผลของหน้ าจอนี ้ เริ่ มจากผู้ใช้ คลิกที่เครื่ องหมาย + / - เพื่อแสดงรายการและซ่อนรายการทาง
ซ้ ายมือตามลําดับ และสามารถเลือกแสดงหรื อซ่อนรายการที่อยูใ่ นระดับถัดไปได้ เรื่ อยๆตามที่มีข้อมูล
3. จากนันเลื
้ อกที่ช่อง “บันทึกระดับบัญชี” ว่าต้ องการ
3.1 บัญชีคมุ ไม่สามารถใช้ ในการลงบัญชีได้ เนื่องจากมีไว้ เพื่อบ่งบอกระดับของข้ อมูล
3.2 บัญชียอ่ ย ใช้ ในการลงบัญชีได้ จริ ง
3.3 เลิกใช้ หรื อ ยกเลิกบัญชีคมุ หรื อบัญชียอ่ ยที่ถกู ยกเลิกการใช้ งานไป จึงไม่สามารถใช้
ลงบัญชีได้ เช่นกัน

บันทึกผังบัญชี
4. การบันทึกผังบัญชีเพิ่ม เริ่มจากเลือกแสดงรายการจากทางซ้ ายมือจนพบระดับของ

ข้ อมูลที่ต้องการ จากนันระบุ
้ ข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

คําอธิบาย
โดยรหัสนี ้ต้ องมี 11 หลัก โดยจะแบ่งออกเป็ น 6 ระดับดังนี ้
ABBCCDDEEFF เช่น 105030200 ต้ องมีการเพิ่มรหัส
10000000, 105000000, 105030000 ก่อนหน้ า และสามารถ
เพิ่มรหัส 105030201, 105030202, …
ระบุชื่อบัญชี
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ข้ อมูล
ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ
หมวดบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี
ธนาคาร
สาขา
หมวดรายได้ค่าใช้ จ่าย-

ค่าตังต้
้ นของแหล่งเงิน
งานโครงการ/
กิจกรรม
หน่วยงาน
กองทุน
รหัสบัญชีอื่นสําหรับยกยอด

บุคคลอ้ างอิง
รูปแบบการลงบัญชี
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คําอธิบาย
ระบุชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
หมวดบัญชีมี 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี ้สิน ทุน รายได้ แล ะ
รายจ่ายตามลําดับ
ระบุเลขที่บญ
ั ชี
ระบุชื่อธนาคาร
ระบุสาขาของธนาคาร
ต้ องกําหนดในกรณีที่ต้องการต้ องการเปรี ยบเทียบตัวเลขในทาง
บัญชีกบั งบประมาณที่ได้ ตงไว้
ั ้ วา่ มีการใช้ เงินสอดคล้ องหรื อ
สัมพันธ์กนั หรื อไม่
ระบุแหล่งเงิน
ระบุงาน/โครงการ
ระบุกิจกรรม
ระบุหน่วยงาน
ระบุกองทุน
กําหนดเมื่อต้ องการให้ การยกยอดบัญชีในหน้ าจอ “ยกยอด
บัญชี” มีการยกยอดเงินย้ ายไปที่บญ
ั ชีอื่นๆ เช่น กรณีมีการตัง้
รหัสบัญชีเป็ น ครุภณ
ั ฑ์ยกยอด ครุภณ
ั ฑ์ซื ้อเพิ่ม ครุภณ
ั ฑ์รับเพิ่ม
จากเหตุอื่น ครุภณ
ั ฑ์ตดั จําหน่าย และมีครุภณ
ั ฑ์สทุ ธิเป็ นบัญชีคมุ
ผู้ใช้ สามารถกําหนดให้ บญ
ั ชียอ่ ยทังหมดยกยอดไปที
้
่ครุภณ
ั ฑ์ยก
ยอดได้
ในกรณีที่บญ
ั ชีนนๆมี
ั ้ ชื่อผู้เกี่ยวข้ องเช่นเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ ก็สามารถ
กําหนดเพื่อให้ ทราบความสัมพันธ์
กําหนดเมื่อบัญชีนนๆต้
ั ้ องการผูกโยงความสัมพันธ์กบั บัญชีอื่น
เช่นกรณีเงินยืมนอกงบประมาณ ที่จะมีการคืนเงินด้ วยใบสําคัญ
ทําให้ ต้องปรับปรุงบัญชีจากลูกหนี ้เงินยืมนอกงบประมาณเป็ น
ใบสําคัญเงินยืมนอกงบประมาณแทน
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ผังบัญชีแบบรายการ
1. เรี ยกเมนู > ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > ผังบัญชี-แบบรายการ
B
C

D

2. เลือกหมวดบัญชี รหัสคุม จากนันกดปุ่
้
ม ค้ นหา
3. บันทึกผังบัญชี-แบบรายการ จะระบุข้อมูลเหมือนกับการกําหนดผังบัญชีที่กล่าวแล้ ว
ข้ างต้ น
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สมุดบัญชีรายวัน
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > สมุดบัญชีรายวัน
E
B

C

D

2. เลือกวิทยาเขต
3. ระบุสมุดบัญชีรายวัน ดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อ
เลขที่อ้างอิง, วันที่อ้างอิง,
จํานวนอ้ างอิง
SORT BY ลําดับการเรี ยง

คําอธิบาย
ระบุรหัสของสมุดบัญชีรายวัน
ระบุชื่อสมุดบัญชีรายวัน
กําหนดข้ อความที่ต้องการให้ แสดงที่หน้ าจอ “ลงบัญชีแยก
ประเภท (G/L)” หรื อคํานิยามของข้ อมูลในช่องนันๆ
้
ใส่ลาํ ดับที่ในการเรี ยงลําดับข้ อมูล ซึง่ ลําดับต้ องเป็ นตัวเลขที่ไม่ซํ ้า
กัน จะใช้ ในการเรี ยงข้ อมูลเมื่อมีการกําหนดเงื่อนไขในการออก
รายงาน

4. กรณีที่เป็ นการเพิ่มข้ อมูลใหม่ หรื อแก้ ไขรหัส ให้ ผ้ ใู ช้ คลิกปุ่ ม {REFRESH TEMP}
เพื่อเป็ นการปรับปรุงสิทธิ์ในการเรี ยกใช้ สมุดบัญชี
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กําหนดรอบบัญชี

1. เรียกเมนู ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > กําหนดรอบบัญชี
B

C

2. บันทึกการกําหนดรอบบัญชี ดังนี ้
ข้ อมูล
งวด
เดือน
ชื่องวด
ปี

คําอธิบาย
ระบุงวดทางบัญชี เป็ นตัวเลข 2 หลัก ตังแต่
้ 00…13
ระบุเดือนเป็ นตัวเลข 2 หลัก ตังแต่
้ 00…13
ระบุชื่องวด เป็ นชื่อเดือนตามปี งบประมาณ
ระบุปีเป็ นกลุม่ ระหว่างปี ใหม่กบั ปี เก่า

นอกจากกําหนดงวดบัญชี 12 เดือนแล้ ว ผู้ใช้ ต้องกําหนดงวดบัญชีที่ 00 สําหรับการบันทึก
ยอดยกมาจากปี ก่อน และงวด 13 เพื่อใช้ ปรับปรุงบัญชีก่อนจะยกยอดไปปี ถัดไป
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กลุ่มทรัพย์ สิน
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > กลุม่ ทรัพย์สนิ
C

B

D

2. เลือกประเภทพัสดุ ในงานจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่าจะมีการแบ่งประเภททรัพย์สนิ เป็ น
ประเภทพัสดุ
วัสดุ

คําอธิบาย
รายการวัสดุ

ครุภณ
ั ฑ์

ทะเบียนสินทรัพย์ หรื อทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์

งานจ้ าง

งานจ้ างต่างๆ เช่น ค่าจ้ างเหมาทํา
ความสะอาด เป็ นต้ น
งานที่อยูใ่ นช่วงระหว่างดําเนินการ

งานระหว่างทํา

อาคารสิง่ ก่อสร้ าง/ รายการเบิกพัสดุและค่าใช้ จ่าย
ที่ดิน
ทะเบียนสินทรัพย์
งานเช่า
งานเช่าต่างๆ เช่น ค่าเครื่ องถ่าย
เอกสาร เป็ นต้ น
รายการเบิก
รายการค่าใช้ จ่าย

เมื่อตรวจรับ
เพิ่มรายการรับวัสดุ, ลงคลังพัสดุ
และลงบัญชี
ลงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์โดยสร้ าง
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ให้ , ลงคลังพัสดุ
และลงบัญชี
ลงบัญชี
ลงบัญชี และรอให้ มีการลงบัญชี
ปรับปรุงอีกครัง้ เมื่อสิ ้นสุดงาน
ระหว่างทํา
ลงบัญชี
ลงบัญชี
ลงบัญชี
ลงบัญชี [สําหรับระบบการเงิน]
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3. หากต้ องการเพิ่มรายการพัสดุสามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่ให้
กําหนดในรายการพัสดุนนมี
ั ้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
กลุม่ วัสดุ
กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์

กลุม่ งานจ้ าง
กลุม่ งานระหว่างทํา
กลุม่ อาคารสิง่ ก่อสร้ าง/

ที่ดิน

งานเช่า
รายการเบิก

คําอธิบาย
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย เป็ นค่าใช้ จ่ายในหมวด
คําอธิบายอังกฤษ และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย เป็ นค่าใช้ จ่ายในหมวด
คําอธิบายอังกฤษ ค่าตังต้
้ นอายุครุภณ
ั ฑ์ ค่าตังต้
้ นมูลค่าซาก ค่า
ตังต้
้ นวิธีการหักค่าเสือ่ ม และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย เป็ นค่าใช้ จ่ายในหมวด
คําอธิบายอังกฤษ และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบายเป็ นค่าใช้ จ่ายในหมวด คําอธิบาย
อังกฤษ และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบายเป็ นค่าใช้ จ่ายในหมวด คําอธิบาย
อังกฤษ ค่าตังต้
้ นอายุครุภณ
ั ฑ์(ปี ) ค่าตังต้
้ นมูลค่าซาก ค่าตังต้
้ น
วิธีการหักค่าเสือ่ ม และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบายเป็ นค่าใช้ จ่ายในหมวด คําอธิบาย
อังกฤษ ค่าตังต้
้ นอายุครุภณ
ั ฑ์(ปี ) ค่าตังต้
้ นมูลค่าซาก ค่าตังต้
้ น
วิธีการหักค่าเสือ่ ม และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย เป็ นค่าใช้ จ่ายในหมวด
คําอธิบายอังกฤษ และแบบการลงบัญชี
บันทึกรหัสกลุม่ พัสดุ คําอธิบาย เป็ นค่าใช้ จ่ายในหมวด
คําอธิบายอังกฤษ และแบบการลงบัญชี
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รหัสทรัพย์ สิน/รายการเบิกจ่ าย

1. เรียกเมนู ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > รหัสทรัพย์สนิ /รายการเบิกจ่าย
B
C

D

E

2. เลือกประเภททรัพย์สนิ วัสดุ), ครุภณ
ั ฑ์, งานจ้ างเช่า/, งานระหว่างทํา) และเลือกกลุม่
ทรัพย์สนิ ใน Datasheet จะแสดงรายการทรัพย์สนิ ที่มีอยู่
3. หากต้ องการค้ นหาชื่อทรัพย์สนิ ในรายการทรัพย์สนิ ผู้ใช้ จะต้ องรู้ก่อนว่าคําที่ต้องการ
ค้ นหาอยูใ่ นกลุม่ ทรัพย์สนิ ใด เมื่อเลือกกลุม่ ทรัพย์สนิ แล้ ว จากนันให้
้ ระบุคําที่ต้องการค้ นหา ลงไปใน ค้ นหา *.?
และถ้ าต้ องการแสดงเป็ นกลุม่ สามารถทําได้ โดยใช้ เครื่ องหมาย * และ ? เข้ ามาช่วยได้ โดย
* จะแทน ตัวอักษรอะไรก็ได้ จํานวนหลายตัวอักษร และ
? จะแทน ตัวอักษรอะไรก็ได้ จํานวน 1 ตัวอักษรเท่านัน้
ตัวอย่างในการใช้ *
กระดาษ* จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่นําหน้ าด้ วยคําว่า กระดาษ
*กระดาษ จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่ลงท้ ายด้ วยคําว่า กระดาษ
*กระดาษ* จะหมายถึง ทุกรายการทรัพย์สนิ ที่มีคําว่า กระดาษ
4. หากต้ องการเพิ่มรายการทรัพย์สนิ สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet สิง่ ที่
ให้ กําหนดในรายการทรัพย์สนิ นันมี
้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสทรัพย์สนิ

คําอธิบายไทย))

คําอธิบาย
ในส่วนนี ้ระบบจะทําการออกเลขทะเบียนให้ โดยอัตโนมัติ
เมื่อมีการเพิ่มข้ อมูล ซึง่ รหัสทรัพย์สนิ แต่ละหลักจะมี
ความหมายดังนี ้ 215-00017
215 หมายถึง กลุ่มทรัพย์สิน
00017 หมายถึง Running Number
ชื่อรายการทรัพย์สนิ (ไทย) โดยระบบจะทําการตรวจสอบใน
กรณีที่มีการใส่ข้อมูลคําอธิบายซํ ้าเพื่อลดความซํ ้าซ้ อนของ
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ข้ อมูล
แสดง

คําอธิบายอังกฤษ))
ราคากลาง

หน่วยนับ
หน่วยเบิก

ค่าตังต้
้ นวิธีการหักค่าเสือ่ ม
แบบการลงบัญชีสําหรับงาน)
(บัญชี

คําอธิบาย
ข้ อมูล
แสดงรายการพัสดุโดยแทน
Y : แสดง คือผู้ใช้ งานสามารถใช้ รายการพัสดุนี ้ได้
N : ไม่แสดง คือผู้ใช้ งานไม่สามารถใช้(ไม่พบ)รายการพัสดุ
นี ้ได้
ชื่อรายการทรัพย์สนิ (อังกฤษ)
ราคากลางของรายการทรัพย์สนิ นันๆ
้ โดยระบบจะนําไป
เป็ นราคามาตรฐานในการเลือกทรัพย์สนิ เพื่อไปใช้ ทํา
รายการขอซื ้อ/จ้ างเช่า และสามารถนําไปออกรายงานแสดง/
อราคาเปรี ยบเทียบระหว่าง ราคากลางกับราคาซื/จ้้ างเช่า/
หน่วยนับของทรัพย์สนิ
หน่วยนับของทรัพย์สนิ สําหรับใช้ ในการเบิก โดยระบบจะทํา
การแปลงค่าหน่วยนับของทรัพย์สนิ ไปเป็ นหน่วยนับที่ใช้
สําหรับใช้ เบิกเมื่อมีการตรวจรับ และจะนําไปใช้ ในระบบคลัง
พัสดุ
เป็ นค่าตังต้
้ นวิธีการหักค่าเสือ่ ม
รูปแบบในการลงบัญชีของทรัพย์สนิ เมื่อทํารายการตรวจรับ
หรื อตังหนี
้ ้

ทังหมดนี
้
้เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับทรัพย์สนิ ทุกประเภท และสําหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ นครุภณ
ั ฑ์
นันจะต้
้ องบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม โดยข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ นค่าตังต้
้ นที่นําไปใช้ ในการเพิ่มทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
จากการตรวจรับ ได้ แก่
ข้ อมูล
วิธีการหักค่าเสือ่ ม
อายุครุภณ
ั ฑ์)ปี )
มูลค่าซาก
รูปแบบครุภณ
ั ฑ์

คําอธิบาย
วิธีที่จะใช้ ในการคํานวณค่าเสือ่ ม
อายุครุภณ
ั ฑ์ กําหนดเป็ นจํานวนเต็มปี เช่น 3 ปี , 5 ปี
มูลค่าซากของครุภณ
ั ฑ์
วิธีกระจายหมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1/หน่วยนับ 1รหัสครุภณ
ั ฑ์เช่น โต๊ ะเก้ าอี ้ เป็ นต้ น ,
หลายหน่วยนับ 1/รหัสครุภณ
ั ฑ์ เช่น พรม (ตารางเมตร, หลา) เป็ นต้ น
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รูปแบบการลงบัญชีสาํ หรับทรัพย์ สิน
1. เรี ยกเมนู > ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > รูปแบบการลงบัญชีสาํ หรับทรัพย์สนิ
G
B
C

E

D
F

2. เพิ่มรายการใหม่ โดยกําหนดรหัสชุดรายการและคําอธิบายเพื่อให้ เข้ าใจลักษณะงาน
และการลงบัญชีที่กําหนด
3. เลือกแสดงทังหมด
้
หรื อเลือกตามแหล่งเงินโดยใส่ข้อมูลการลงบัญชีแบบปกติในค่า
เริ่ มต้ น และถ้ าต้ องการแยกแหล่งเงินให้ เลือกแหล่งเงินที่ต้องการแยก และระบุรหัสบัญชีตามแหล่งเงินนันๆ
้

ลงบัญชีตอ่ ในข้ อ 5

4. กดปุ่ มเพิ่มรายการ ระบบจะนําข้ อมูลเริ่ มต้ น ของแต่ละค่ามาแสดงให้ เพื่อกําหนดการ

5. เพิ่มรายการใน Datasheet ล่าง โดยเลือก รหัสบัญชีที่ต้องการนําข้ อมูลไปลง โดยคลิกที่
ช่องลงบัญชีที่ ตัวอย่างเช่น
5.1. กรณีของวัสดุ

VISION NET CO., LTD.
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รหัสการติดตัง้

คําอธิบาย

ACCID-AP

บัญชีเจ้ าหนี ้ เมื่อมีการตังเจ้
้ าหนี ้และจ่ายเพื่อ
ล้ างเจ้ าหนี ้
บัญชีวสั ดุคงเหลือ เมื่อมีการรับวัสดุเข้ าสูค่ ลัง
ในทุกกรณียกเว้ นการบริ จาค เนื่องจากม.รภ.
จันทรเกษม ไม่ลงวัสดุคงเหลือ จึงให้ ตดั เป็ น
ค่าใช้ จ่ายทันทีที่รับของเข้ ามา
รหัสบัญชีเมื่อรายการมีการตังหนี
้ ้จากการยืม เจ้ าหนี ้เงินยืม [ AP ]
เงิน

ACCID-RECEIVE

ACCID-APVOUCHER

ตัวอย่ างรหัสบัญชีท่ คี วร
กําหนด
เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าและบริ การ-เงิน
งบประมาณ [ AP ]
ค่าวัสดุก่อสร้ าง-เงินงบประมาณ

5.2. กรณีของครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน สิง่ ก่อสร้ าง สินทรัพย์ไร้ ตวั ตน
รหัสการติดตัง้

คําอธิบาย

ACCID-AP

บัญชีเจ้ าหนี ้ เมื่อมีการตังเจ้
้ าหนี ้และจ่ายเพื่อ
ล้ างเจ้ าหนี ้
ACCID-CAP-DONATE บัญชีสว่ นเกินทุน เมื่อมีการรับวัสดุจากการ
บริ จาค
ACCID-CAP-RECEIVE บัญชีทนุ เมื่อมีการรับวัสดุในกรณีอื่นๆ
ACCID-DEPREACCUM บัญชีคา่ เสือ่ มครุภณ
ั ฑ์สะสม สําหรับครุภณ
ั ฑ์ที่
ขึ ้นบัญชี (ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน)
ACCID-DEPRECOST บัญชีรายจ่ายค่าเสือ่ มครุภณ
ั ฑ์ สําหรับ
ครุภณ
ั ฑ์ที่ขึ ้นบัญชี
ACCID-DONATE
บัญชีครุภณ
ั ฑ์(สินทรัพย์) เมื่อมีการรับครุภณ
ั ฑ์
เข้ าสูค่ ลังด้ วยการบริ จาค
ACCID-RECEIVE
บัญชีครุภณ
ั ฑ์(สินทรัพย์)
เมื่อมีการรับ
ครุภณ
ั ฑ์เข้ าสูค่ ลังในทุกกรณียกเว้ นการ
บริ จาค
ACCID-ADJUSTVALUE บัญชีคา่ ใช้ จ่าย ที่ได้ ลงรายการไว้ เมื่อมีการซื ้อ/
จ้ างเพื่อทําให้ สนิ ทรัพย์นนๆมี
ั ้ การเพิ่มมูลค่าขึ ้น
หรื อลดมูลค่าของสินทรัพย์ลง (เงินแผ่นดิน)
ACCID-DEPLETION
บัญชีรายได้ (ขาดทุน)จากการจําหน่าย
สินทรัพย์ เมื่อมีการตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี
ในทุกกรณี
5.3. กรณีคา่ ใช้ จ่าย/รายการเบิกทัว่ ไป

ตัวอย่ างรหัสบัญชีท่ คี วร
กําหนด
เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าและบริ การ-เงิน
งบประมาณ [ AP ]
รายได้ รอการรับรู้
ทุน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม-ครุภณ
ั ฑ์
สํานักงาน-เงินงบประมาณ
ค่าเสือ่ มราคา-ครุภณ
ั ฑ์
สํานักงาน-เงินงบประมาณ
รายได้ จากการรับบริ จาค [ DIC ]
ค่าเสือ่ มราคาสะสม-ครุภณ
ั ฑ์
สํานักงาน-เงินงบประมาณ
ค่าใช้ จ่ายจากงบประมาณ ดําเนินงาน - ค่าใช้ สอย
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
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รหัสการติดตัง้
ACCID-AP
ACCID-APVOUCHER
ACCID-COST

คําอธิบาย
บัญชีเจ้ าหนี ้ เมื่อมีการตังเจ้
้ าหนี ้ขณะที่มีการ
เตรี ยมจ่ายและล้ างเจ้ าหนี ้เมื่อมีการจ่ายจริ ง
บัญชีเจ้ าหนี ้ เมื่อรายการมีการตังหนี
้ ้จากการยืม
เงิน
บัญชีคา่ ใช้ จ่าย

ลงบัญชีท่ ี
เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าและบริ การ-เงิน
งบประมาณ [ AP ]
เจ้ าหนี ้เงินยืม [ AP ]
ค่าใช้ จ่ายจากงบประมาณ ดําเนินงาน - ค่าใช้ สอย [ COST ]

5.4. อื่นๆ ลงบัญชีที่ ให้ กําหนดรหัสบัญชีที่ต้องการ หมายเหตุ ผู้ใช้ อาจระบุข้อความ
เตือนหรื อเหตุผลในการกําหนดรหัสดังกล่าวไว้ ตัวอย่าง เช่น ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงานที่ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์
ขัน้ ตอน
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์เข้ ามา
ชําระเงิน
ค่าเสือ่ ม

ค่าเสือ่ มครุภณ
ั ฑ์
รับบริ จาค

DR/
CR
DR
CR
DR
CR
DR
CR

รหัสการติดตัง้

ลงบัญชีท่ ี

ACCID-RECEIVE
ACCID-AP
ACCID-AP

DR

ACCID-DEPRECOST
ACCID-CAP-DONATE
ACCID-DONATE-DEPRE
ACCID-DEPREACCUM

10203030101 : ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
20101010100 : เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าและบริ การ
20101010100 : เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าและบริ การ
เงินสด หรื อ ธนาคาร ซึง่ เลือกเมื่อทํารายการจ่าย
50111020100 : ค่าเสือ่ มราคาสํานักงานครุภณ
ั ฑ์10203030102 : ค่าเสือ่ มราคาสะสมครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
50111020100 : ค่าเสือ่ มราคาครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน20202010000 : รายได้ รอการรับรู้
40105010000 : รายได้ จากการรับบริ จาค [ DIC ]
10203030102 : ค่าเสือ่ มราคาสะสมครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
10203030102 : ค่าเสือ่ มราคาสะสมครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
เงินสด หรื อ ธนาคาร ซึง่ เลือกเมื่อทํารายการรับเงิน
10203030101 : ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
40201000000 : กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
10203030102 : ค่าเสือ่ มราคาสะสมครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
40201000000 : กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
10203030101 : ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
10103010100 : ลูกหนี ้เงินยืมนอกงบประมาณ [ AR
]

CR

จําหน่าย/ตัดออก
จากบัญชี

จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
บริ จาค

ยืมเงิน

ACCID- DEPRECOST
ACCID-DEPREACCUM

DR ACCID-DEPREACCUM

CR ACCID-RECEIVE
ACCID-DEPLETION
DR ACCID-DEPREACCUM
ACCID-DEPLETION
CR ACCID-RECEIVE
DR ACCIDMATERIALCONFIG

VISION NET CO., LTD.

ขัน้ ตอน

คืนเงินยืม
(ด้ วยใบสําคัญ)

คืนเงินยืม
(ด้ วยเงินสด)

เตรี ยมจ่าย
(จากการซื ้อ/จ้ าง)
เตรี ยมจ่าย
(จากการขอเบิก)

จ่าย
(จากการซื ้อ/จ้ าง)
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DR/ รหัสการติดตัง้
CR
CR
DR ACCID-ARVOUCHER
CR ACCIDMATERIALCONFIG
DR
CR ACCIDMATERIALCONFIG
DR ACCID-RECEIVE
CR ACCID-AP
ACCID-APVOUCHER
DR ACCID-COST
CR ACCID-AP
ACCID-APVOUCHER
DR ACCID-AP
ACCID-APVOUCHER
CR ACCID-ARVOUCHER

จ่าย
(จากการขอเบิก)

DR ACCID-AP
ACCID-APVOUCHER
CR ACCID-ARVOUCHER

บันทึกครุภณ
ั ฑ์
เพิ่ม
บันทึกครุภณ
ั ฑ์
บริ จาค
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เกิน 1 แสน

DR
CR
DR
CR
DR
CR

ACCID-RECEIVE
ACCID-CAP-RECEIVE
ACCID-RECEIVE
ACCID-CAP-DONATE
ACCID-RECEIVE
ACCID-ADJUSTVALUE

ลงบัญชีท่ ี
เงินสด หรื อ ธนาคาร ซึง่ เลือกเมื่อทํารายการจ่าย
10103010200 : ใบสําคัญเงินนอกงบประมาณ [ AR
]
10103010100 : ลูกหนี ้เงินยืมนอกงบประมาณ [ AR
]
เงินสด หรื อ ธนาคาร ซึง่ เลือกเมื่อทํารายการจ่าย
10103010100 : ลูกหนี ้เงินยืมนอกงบประมาณ [ AR
]
10203030101 : ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
20101010100 : เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าและบริ การ
20101030000 : เจ้ าหนี ้เงินเพิ่ม [ AP ]
50102020200 : ค่าใช้ จ่ายจากเงินรายได้ ดําเนินงาน - ค่าใช้ สอย
20102010000 : ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย-เงินรายได้
20101030000 : เจ้ าหนี ้เงินเพิ่ม [ AP ]
20101010100 : เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าและบริ การ
20101030000 : เจ้ าหนี ้เงินเพิ่ม [ AP ]
10103010200 : ใบสําคัญเงินนอกงบประมาณ [ AR
]
เงินสด หรื อ ธนาคาร ซึง่ เลือกเมื่อทํารายการจ่าย
20102010000 : ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย-เงินรายได้
20101030000 : เจ้ าหนี ้เงินเพิ่ม [ AP ]
10103010200 : ใบสําคัญเงินนอกงบประมาณ [ AR
]
เงินสด หรื อ ธนาคาร ซึง่ เลือกเมื่อทํารายการจ่าย
10203030101 : ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
20202010000 : รายได้ รอการรับรู้
10203030101 : ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
20202010000 : รายได้ รอการรับรู้
10203030101 : ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
50121010000 : ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
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ขัน้ ตอน
จ้ างปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์
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DR/ รหัสการติดตัง้
CR
DR ACCID-RECEIVE
CR ACCID-ADJUSTVALUE

ลงบัญชีท่ ี
50101020200 : ค่าใช้ จ่ายจากงบประมาณ ดําเนินงาน - ค่าใช้ สอย
50101020200 : ค่าใช้ จ่ายจากงบประมาณ ดําเนินงาน - ค่าใช้ สอย

6. และเมื่อจัดรูปแบบเรี ยบร้ อยแล้ วสามารถพิมพ์โครงสร้ างที่สร้ างไว้ มาดูได้ โดยกดปุ่ มพิมพ์
โครงสร้ างที่อยูด่ ้ านบน
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รหัสธนาคารและรหัสคุมอื่นๆ
1. เรี ยกเมนู > ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > รหัสธนาคารและรหัสคุมอื่น ๆ
C
B

D

อื่นๆ

2. เลือกประเภทการคุม เพื่อแยกแยะกลุม่ การทํางานที่สามารถดําเนินการได้ ในหน้ าจอ
1: ธนาคาร (ในประเทศ)
2: เจ้ าหนีลู้ กหนี/้ กําหนดเป็ น AP/AR เพื่อให้ ทราบว่าต้ องทํารายการคุมเจ้ าหนี ้/
ลูกหนี ้รายตัว
3: รายการหัก

FINE(ค่าปรับ), TAX(ภาษี หกั ณ ที่จ่าย), SSO(ประกันสังคม)

6: เงินรับฝาก
8: ธนาคาร (ต่างประเทศ)
9: อื่นๆไม่ระบุ/

3. บันทึกข้ อมูลรหัสธนาคารและรหัสคุมอื่นๆดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสธนาคาร
ชื่อธนาคาร
ชื่อธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ

คําอธิบาย
ระบุรหัสธนาคารเป็ นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ
ระบุชื่อธนาคาร
ระบุชื่อธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
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ประเภทเอกสารอ้ างอิงในการลงบัญชี
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > ข้ อมูลระบบ > ประเภทเอกสารอ้ างอิงในการลงบัญชี
B
C

2. เมื่อเกิดความต้ องการที่จะอ้ างอิงเอกสารใหม่ๆทีพบในการลงบัญชี หรื อแบ่งหมวดหมู่
ของเอกสารต้ นทางใหม่ให้ เป็ นระบบระเบียบมากขึ ้น ผู้ใช้ ต้องกําหนดรหัสอ้ างอิงเอกสารใหม่หรื อเพิ่มเติม โดย
ติดต่อที่เจ้ าหน้ าที่ดแู ลระบบดําเนินการให้
2.1 การเพิ่มข้ อมูลอย่างน้ อยต้ องระบุ ชื่อตารางที่นําไปใช้ (TABLENAME) ประเภท
เอกสารที่จะอ้ างถึง (LINKTYPE) และ เอกสาร? [CODE](LINKCODEDES)
2.2 ข้ อมูลที่จะปรากฏในหน้ าจอ “ลงบัญชีแยกประเภท (G/L)” จะมีคา่ ชื่อตารางที่
นําไปใช้ เป็ น “GL” เท่านัน้ โดยเห็นประเภทเอกสารและเอกสาร? [CODE] ใน Combo Box “อ้ างอิง”
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กําหนดเมื่อเริ่มรอบปี บัญชีใหม่
งวดบัญชี

1. เรียกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี (ต่อ)> งวดบัญชี
B

D
C

2. ระบุปีบัญชี (ไม่จําเป็ นต้ องตรงกับปี สากล ขึ ้นอยูก่ บั การกําหนดใน “กําหนดรอบบัญชี”)
3. เมื่อต้ องการเพิ่มงวดบัญชีในปี ถัดไป คลิกปุ่ ม {เพิ่มงวดบัญชี 1 ปี } ระบบจะสร้ างข้ อมูล
ให้ 14 งวด จากนันระบุ
้ ข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
งวดบัญชี

ช่วงวันที่จากถึง-วันที่

สถานะ

คําอธิบาย
จะเขียนในรูปแบบของ YYYYNN (Y คือ ปี บัญชี และ NN
คืองวดที)่ เช่น 255303 หมายถึงงวดที่ 3 ของปี บัญชี 2553
ซึง่ ตรงกับเดือนธันวาคมของปี สากล 2552
กําหนดไว้ เพื่อให้ ทราบว่าการลงบัญชีในงวดนันๆจะลงได้
้
เฉพาะข้ อมูลในวันที่กําหนดเท่านัน้ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ และป้องกันการสับสน
สถานะของการลงบัญชีในงวดนันๆว่
้ าปิ ดบัญชีแล้ วหรื อไม่
ถ้ าเป็ น “O : เปิ ด“ สามารถลงบัญชีได้ แต่หากเป็ น “C :
ปิ ด” เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีทกุ คนจะไม่สามารถลงบัญชีในงวด
ดังกล่าวได้ หากมีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขต้ องเปิ ดสถานะที่
หน้ าจอนี ้ก่อน หรื อลงบัญชีปรับปรุงในเดือนถัดไป)

VISION NET CO., LTD.

ระบบบัญชี - 23

งานลงบัญชี
ณ สิน้ วัน
ตรวจสอบรายการรอลงบัญชี
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี > ตรวจสอบรายการรอลงบัญชี
C

B

D

2. เลือกวิทยาเขตทีต่ ้ องการทราบรายการรอลงบัญชีที่ยงั ค้างอยู่
3. ระบบจะแสดงว่าขณะนันมี
้ รายการเรื่ องใดค้ างอยูก่ ี่รายการ/เอกสาร โดยจํานวนคงค้ าง
เหล่านี ้จะได้ จากเอกสารต้ นทางที่ได้ รับการบันทึกและอนุมตั ิเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว
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ลงบัญชีลูกหนีใ้ บสําคัญ
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี > ลงบัญชีลกู หนี ้ใบสําคัญ
C

B

F
D

E

I

G

H
J

2. เลือกวิทยาเขต
3. กําหนดช่วงวันทีล่ งรับใบสําคัญ ประเภทลูกหนี ้จาก - ถึงที่ต้องการลงบัญชี โดยสามารถ
กําหนดเป็ นช่วงของข้ อมูลได้ แล้ วกดปุ่ ม ปรับข้ อมูล
4. รายการที่แสดงใน Datasheet บนเป็ นรายการที่ค้างอยูต่ ามเงื่อนไข โดยมีข้อมูลคร่าวๆ
เช่น เลขที่ใบสําคัญ เบิก)คืนเงินลูก/ที่ จํานวนเงิน บุคคลอ้ างอิงวัน (หนี ้ ผู้เบิก/ให้ ผ้ ใู ช้ คลิกเลือก เฉพาะรายการที่
้
หรื อล้ างรายการ
ต้ องการลงบัญชี หากต้ องการเลือกทังในกรณี
้
ที่มีรายการมากๆ ให้ กดปุ่ ม (ใน D) {เลือกทังหมด}
ที่เลือกทังหมดให้
้
กดปุ่ ม {ไม่เลือกทังหมด}
้
และกดปุ่ ม {เลือกตรงข้ าม, เมื่อต้ องการสลับรายการที่เลือกไว้
5. กําหนดข้ อมูลลงบัญชี ได้ แก่ สมุดบัญชีและวันที่ลงบัญชี กดปุ่ มลงบัญชี
จะแสดงหน้ าต่างถามยืนยันการลงบัญชีเฉพาะรายการที่เลือกไว้ ดงั รูป

และกด OK เพื่อยืนยันการลงบัญชี
6. เมื่อระบบดําเนินการเรี ยบร้ อยรายการที่เลือกไว้ เดิมจะย้ ายไปแสดงที่ Datasheet ล่าง
พร้ อมทังบอกหน้
้
าบัญชี
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7. ผู้ใช้ สามารถเรี ยกแสดงผลการลงบัญชีแยกประเภทได้ โดยคลิกที่
ค้ นหารายการลงบัญชีที่มีการลงบัญชีครัง้ นัน้

จะปรากฏหน้ าจอ

8. หากต้ องการดูผลการลงบัญชีที่เคยดําเนินการไปแล้ ว สามารถกําหนดช่วงวันที่มีการ
ลงบัญชีและกดปุ่ มปรับข้ อมูล
กําหนด

Datasheet ล่างจะแสดงรายการที่เคยลงบัญชีไว้ ตามเงื่อนไขที่

9. ถ้ าตรวจสอบพบว่ารายการใดผิดหรื อต้ องการกลับไปแก้ ไขก่อนลงบัญชีอีกครัง้ สามารถ
ทําได้ โดยกดปุ่ มยกเลิก
Datasheet บนเหมือนเดิม

ซึง่ ถ้ าระบบตรวจสอบแล้ วว่าสามารถยกเลิกได้ รายการนันจะกลั
้
บไปรอที่
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ลงบัญชีจากการเตรียมจ่ าย
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี > ลงบัญชีจากการเตรี ยมจ่าย
C
B
D

G

E

F
J
H
I
K

2. เลือกวิทยาเขต
3. กําหนดช่วงวันที่ทํารายการ หรื อวันที่ของเอกสารต้ นทาง กําหนดประเภทของเอกสารต้ น
ทางที่จะนํามาลงบัญชี โดยสามารถกําหนดเป็ นช่วงของข้ อมูลได้ จากนันกดปุ่
้
มปรับข้ อมูล
4. รายการที่แสดงใน Datasheet บนจะแสดงรายการที่ค้างอยูต่ ามเงื่อนไข โดยมีข้อมูล
คร่าวๆ เช่น ใบสําคัญที่ ประเภทเอกสาร วิธีจ่าย บุคคลอ้ างอิง ผู้เบิก/ลูกหนี/้ เป็ นต้ น โดยผู้ใช้ งานสามารถคลิก
เลือก เฉพาะรายการที่ต้องการลงบัญชี หากต้ องการเลือกทังในกรณี
้
ที่มีรายการมากๆให้ กดปุ่ ม (ใน D) {เลือก
ทังหมด}
้
หรื อล้ างรายการที่เลือกทังหมดให้
้
กดปุ่ ม {ไม่เลือกทังหมด}
้
และกดปุ่ ม {เลือกตรงข้ าม} เมื่อต้ องการสลับ
รายการที่เลือกไว้
5. ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบรายการลงบัญชีเตรี ยมจ่ายที่ดําเนินการไว้ วา่ ถูกต้ องหรื อไม่ โดย
คลิกเมาส์หรื อเลือ่ นเคอร์ เซอร์ (ใน E) ไปยังระเบียนที่ต้องการ ใน List Box “รายละเอียดการเตรี ยมจ่ายลงบัญชี/
ตังหนี
้ ้” ที่แสดงรหัสบัญชี ชื่อบัญชี จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต
6. กําหนดข้ อมูลลงบัญชี ได้ แก่ สมุดบัญชีและวันที่ลงบัญชี กดปุ่ มลงบัญชี
แสดงหน้ าต่างถามยืนยันการลงบัญชี เฉพาะรายการที่เลือกไว้

จะ
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และกด OK เพื่อยืนยันการลงบัญชี
7. เมื่อระบบดําเนินการเรี ยบร้ อยรายการที่เลือกไว้ เดิมจะย้ ายไปแสดงที่ Datasheet ล่าง
พร้ อมทังบอกหน้
้
าบัญชี
8. ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบผลการลงบัญชีแยกประเภทได้ โดยคลิกที่
ค้ นหารายการลงบัญชีที่มีการลงบัญชีครัง้ นัน้

จะปรากฏหน้ าจอ

9. หากต้ องการดูผลการลงบัญชีที่เคยดําเนินการไปแล้ ว สามารถกําหนดช่วงวันที่มีการ
ลงบัญชีและกดปุ่ มปรับข้ อมูล
กําหนด

Datasheet ล่างจะแสดงรายการที่เคยลงบัญชีไว้ ตามเงื่อนไขที่

10. ถ้ าตรวจสอบพบว่ารายการใดผิดหรื อต้ องการกลับไปแก้ ไขก่อนลงบัญชีอีกครัง้ สามารถ
ทําได้ โดยกดปุ่ มยกเลิก
Datasheet บนเหมือนเดิม

ซึง่ ถ้ าระบบตรวจสอบแล้ วว่าสามารถยกเลิกได้ รายการนันจะกลั
้
บไปรอที่
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ลงบัญชีจากการจ่ าย
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี > ลงบัญชีจากการจ่าย
C

B
G

D

E

F
J
H

I
K

2. เลือกวิทยาเขต
3. กําหนดช่วงวันที่ทํารายการ หรื อวันที่จ่ายจริ งช็ครับเงินหรื อเ/ กําหนดประเภทใบสําคัญ
จ่ายที่จะนํามาลงบัญชี โดยสามารถกําหนดเป็ นช่วงของข้ อมูลได้ จากนันกดปุ่
้
มปรับข้ อมูล
4. รายการที่แสดงใน Datasheet “รายการเตรี ยมจ่ายที่ยงั ไม่ลงบัญชี” จะแสดงรายการที่
ค้ างอยูต่ ามเงื่อนไข โดยมีข้อมูลคร่าวๆ เช่น วันที่รับเช็ค ใบสําคัญที่ ประเภทใบเบิก ใบยืม หรื อใบตรวจรับ
ขึ ้นอยูก่ บั ประเภท วิธีจ่าย บุคคลอ้ างอิง ผู้เบิก/ลูกหนี/้ เป็ นต้ น โดยผู้ใช้ งานสามารถคลิกเลือก เฉพาะรายการที่
้
หรื อล้ าง
ต้ องการลงบัญชี หากต้ องการเลือกทังในกรณี
้
ที่มีรายการมากๆให้ กดปุ่ มปุ่ ม (ใน D) {เลือกทังหมด}
รายการที่เลือกทังหมดให้
้
กดปุ่ ม {ไม่เลือกทังหมด}
้
และกดปุ่ ม {เลือกตรงข้ าม} เมื่อต้ องการสลับรายการที่เลือกไว้
5. ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบรายการลงบัญชีที่การเงินบันทึกจ่ายไว้ ได้ วา่ ถูกต้ องหรื อไม่ โดย
คลิกเมาส์หรื อเลือ่ นเคอร์ เซอร์ (ใน E) ไปยังระเบียนที่ต้องการ ใน List Box “รายละเอียดในการจ่าย(ใบสําคัญ)/
ลงบัญชี” ที่แสดงรหัสบัญชี ชื่อบัญชี จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต
6. กําหนดข้ อมูลลงบัญชี ได้ แก่ สมุดบัญชีและวันที่ลงบัญชี กดปุ่ ม ลงบัญชี
แสดงหน้ าต่างถามยืนยันการลงบัญชี เฉพาะรายการที่เลือกไว้

จะ
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และกด OK เพื่อยืนยันการลงบัญชี
7. เมื่อระบบดําเนินการเรียบร้ อยรายการที่เลือกไว้ เดิมจะย้ ายไปแสดงที่ “รายการที่ลงบัญชี
แล้ ว” พร้ อมทังบอกหน้
้
าบัญชี
8. ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบผลการลงบัญชีแยกประเภทได้ โดยคลิกที่
ค้ นหารายการลงบัญชีที่มีการลงบัญชีครัง้ นัน้

จะปรากฏหน้ าจอ

9. หากต้ องการดูผลการลงบัญชีที่เคยดําเนินการไปแล้ ว สามารถกําหนดช่วงวันที่มีการ
ลงบัญชีและกดปุ่ มปรับข้ อมูล
กําหนด

Datasheet ล่างจะแสดงรายการที่เคยลงบัญชีไว้ ตามเงื่อนไขที่

10. ถ้ าตรวจสอบพบว่ารายการใดผิดหรื อต้ องการกลับไปแก้ ไขก่อนลงบัญชีอีกครัง้ สามารถ
ทําได้ โดยกดปุ่ มยกเลิก
Datasheet บนเหมือนเดิม

ซึง่ ถ้ าระบบตรวจสอบแล้ วว่าสามารถยกเลิกได้ รายการนันจะกลั
้
บไปรอที่
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ลงบัญชีจาการเงินรับ
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี > ลงบัญชีจากการเงินรับ
B

C
D

F

E

G

H
I
J

2. เลือกวิทยาเขต
3. กําหนดช่วงวันที่มีการรับเงินและออกใบเสร็ จ เลือกช่วงสมุดรับเงินที่ต้องการลงบัญชี กด
ปุ่ ม ปรับข้ อมูล

4. แสดงรายการการเงินรับที่ยงั ไม่ได้ ลงบัญชี ให้ เลือกรายการเฉพาะที่ต้องการส่งไป
้
หรื อล้ างรายการที่เลือกทังหมดให้
้
กดปุ่ ม {ไม่
ลงบัญชีโดยทําเครื่ องหมาย หรื อใช้ กดปุ่ ม (ใน D) {เลือกทังหมด}
เลือกทังหมด}
้
และกดปุ่ ม {เลือกตรงข้ าม} เมื่อต้ องการสลับรายการที่ทํารายการจํานวนมากๆ ที่เลือกไว้
5. เลือกสมุดบัญชีและวันที่ต้องการให้ ลงบัญชี แล้ วกดปุ่ มลงบัญชี
6. รายการที่ลงเสร็ จสิ ้นแล้ วจะย้ ายไปแสดงที่ Datasheet ล่างของหน้ าจอ
7. ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบรายการลงบัญชีได้ โดยคลิกที่ปมุ่
8. หากต้ องการดูผลการลงบัญชีที่เคยดําเนินการไปแล้ ว สามารถกําหนดช่วงวันที่มีการ
Datasheet ล่างจะแสดงรายการที่เคยลงบัญชีไว้ ตามเงื่อนไขที่
ลงบัญชีและกดปุ่ มปรับข้ อมูล
กําหนด
9. หากพบรายการผิดพลาดต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อกําหนดในการลงบัญชีให้ ถกู ต้ องก่อน
การลงบัญชีใหม่ ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม V ยกเลิก
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ปรับปรุ งบัญชี เมื่องานระหว่ างทําเสร็จ
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี > ปรับปรุงบัญชี เมื่องานระหว่างทําเสร็ จ
B

C
G

D

H

F

E

F

2. เลือกวิทยาเขต
3. เลือกแสดงข้ อมูล โดยกําหนดช่วงวันที่ที่มีการบันทึกรับครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ จากงานระหว่างทํา
แล้ วกดปุ่ มปรับข้ อมูล
4. แสดงเอกสารปรับปรุงงานระหว่างทําที่งานพัสดุบนั ทึกและอนุมตั ิรายการไว้ แล้ ว
5. แสดงรายละเอียดที่เกิดขึ ้นใน List Box ทังสอง
้ ซึง่ มูลค่ารวมของงานระว่างทําที่ตรวจรับ
จะเท่ากับรายการครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ รับทังหมด
้
6. เลือกลงบัญชี โดยระบุวนั ที่และสมุดบัญชีที่ต้องการบันทึกปรับปรุงนี ้ แล้ วกดปุ่ มลงบัญชี
ซึง่ ระบบจะดําเนินการดังนี ้
6.1 บันทึกบัญชี 1 ชุด เพื่อล้ างรายการงานระหว่างทําที่ค้างอยูเ่ ป็ นสินทรัพย์แทน
6.2 ปรับปรุงค่าที่เกี่ยวกับบัญชีที่เอกสารรับครุภณ
ั ฑ์ (STOCK) เพื่อไม่ให้ รายการเหล่านี ้
ถูกนําไปบันทึกบัญชีอีก
6.3 ปรับปรุงค่าที่เกี่ยวกับบัญชีที่รายการครุภณ
ั ฑ์ที่รับใหม่ หลังจากนี ้ครุภณ
ั ฑ์เหล่านี ้จะ
สามารถคํานวณค่าเสือ่ มได้ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
7. ถ้ าดําเนินการผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว ผลการลงบัญชีจะแสดงหน้ าบัญชีแทนค่าว่างเดิม และ
เพื่อให้ เปิ ดหน้ าต่างแสดงรายการค้ นหา ทําให้ ทราบผลการลงบัญชีวา่ ลง
ผู้ใช้ สามารถคลิกปุ่ มค้ นหา
รายการว่าอย่างไรบ้ าง ถูกต้ องหรื อไม่ ตรวจสอบในเบื ้องต้ นได้ หากพบรายการผิดพลาดต้ องการกลับไปแก้ ไข

VISION NET CO., LTD.

ข้ อกําหนดในการลงบัญชีให้ ถกู ต้ องก่อนการลงบัญชีใหม่ ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ มยกเลิก
รายการให้ ถกู ต้ อง พร้ อมดําเนินการลงบัญชีใหม่
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แล้ วไปแก้ ไข
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ลงบัญชีบัญชีตัดจําหน่ าย
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี > ลงบัญชีบญ
ั ชีตดั จําหน่าย
B
C
D
E

F

2. เลือกวิทยาเขต งวดบัญชี ลําดับที่ ที่บนั ทึกไว้ โดยเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ (ของเอกสาร)
3. รายการที่สามารถลงบัญชีได้ ต้องมีสถานะเป็ น S: Save ซึง่ ข้ อมูลมาจากระบบคลังพัสดุ
และหน้ าบัญชียงั เป็ นค่าว่าง ผู้ใช้ งานต้ องกําหนดข้ อมูลเกี่ยวกับการตัดบัญชี วันที่ลงบัญชีและสมุดบัญชีให้
ครบถ้ วน แล้ ว กดปุ่ มลงบัญชี

จะมีหน้ าต่างขึ ้นมาเพื่อถามยืนยันดังรูป

เมื่อสัง่ ลงบัญชีและระบบจะการดําเนินการดังนี ้
- ลงบัญชี 1 ชุดรายการ แสดงหน้ าบัญชีและวันที่ลงบัญชีเมื่อดําเนินการเสร็ จ
- สร้ างรายการเคลือ่ นไหวครุภณ
ั ฑ์ 1 ชุดในระบบคลังพัสดุ (STOCK) แสดงเลขที่เอกสารพัสดุ
เมื่อดําเนินการเสร็ จ
- ปรับปรุงข้ อมูลของครุภณ
ั ฑ์นนๆ
ั ้ เช่น สถานะครุภณ
ั ฑ์ ประเภทการตัดจําหน่าย เป็ นต้ น
- บันทึกประวัติการเปลีย่ นแปลงสถานะ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบย้ อนหลัง
4. เมื่อสัง่ ลงบัญชีและระบบจะการดําเนินการดังนี ้
- ลงบัญชี 1 ชุดรายการ แสดงหน้ าบัญชีและวันที่ลงบัญชีเมื่อดําเนินการเสร็ จ ผู้ใช้
สามารถเรี ยกดูผลการลงบัญชีได้ โดยคลิกที่ปมุ่
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-

สร้ างรายการเคลือ่ นไหวครุภณ
ั ฑ์ 1 ชุดในระบบคลังพัสดุ (STOCK) แสดงเลขที่
เอกสารพัสดุเมื่อดําเนินการเสร็ จ
- ปรับปรุงข้ อมูลของครุภณ
ั ฑ์นนๆ
ั ้ เช่น สถานะครุภณ
ั ฑ์ ประเภทการตัดจําหน่าย
เป็ นต้ น
- บันทึกประวัติการเปลีย่ นแปลงสถานะ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบย้ อนหลัง
5. แสดงรายการครุภณ
ั ฑ์ทตี่ ดั จําหน่าย
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ณ สิน้ วัน/งวดบัญชีอ่ ืนๆ
ลงบัญชีค่าเสื่อมราคาครุ ภณ
ั ฑ์ และการปรับเพิ่ม/ลดมูลค่ า
ลดมูลค่า

1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี > ลงบัญชีคา่ เสือ่ มราคาครุภณ
ั ฑ์ และการปรับเพิ่ม/

B
C
D
E

H

F

ลงบัญชีจากรายการที่พัสดุทาํ ไว้ ก่อนแล้ ว

ลงบัญชี

2. เลือกวิทยาเขต งวดบัญชี ลําดับ )ที่ของการทํารายการ(
3. สําหรับเอกสารที่มีสถานะเป็ น S: Save และมีรหัสรายการเป็ น 10 และ 20 เท่านันที
้ ่ต้อง

5. Datasheet แสดงรายการครุภณ
ั ฑ์และมูลค่าที่หกั จะไม่สามารถแก้ ไขได้ แล้ ว ยอดรวม
ของมูลค่าทังหมดที
้
่มีการหักไว้ หรื อเปลีย่ นแปลงมูลค่าจะแสดงอยูบ่ รรทัดบนของหน้ าจอ ซึง่ จะต้ องตรงกับใน
บัญชีที่จะบันทึก ระบุวนั ที่ลงบัญชี
6. สัง่ ลงบัญชี โดยระบุสมุดบัญชีแล้ วกดปุ่ มลงบัญชี
รูป

มีหน้ าต่างขึ ้นมาถามดัง

G
I
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ซึง่ ระบบจะดําเนินการตามนัน้ เมื่อระบบดําเนินการเสร็ จ จะแสดงหน้ าบัญชี วันที่ลงบัญชีบน
หน้ าจอ แต่หากปุ่ มไม่สามารถกดได้ แสดงว่ามีการลงบัญชีไปแล้ ว
เพื่อให้ เปิ ดหน้ าต่างแสดงรายการค้ นหา ทําให้ ทราบผลการ
7. ผู้ใช้ สามารถคลิกปุ่ ม
ลงบัญชีวา่ ลงรายการว่าอย่างไรบ้ าง ถูกต้ องหรื อไม่
8. หากพบรายการผิดพลาดต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อกําหนดในการลงบัญชีให้ ถกู ต้ องก่อน
การลงบัญชีใหม่ ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ มยกเลิก
ข้ อกําหนด การลงบัญชีของระบบจะลงที่งวดบัญชีที่ตรงกับที่เลือกในข้ อ 1 และวันที่ลงบัญชี
จะเป็ นวันที่หกั ค่าเสือ่ มถึง/วันที่ตามเอกสาร
บันทึกหักค่ าเสื่อม
2. เลือกวิทยาเขต งวดบัญชี แล้ วคลิกปุ่ ม
เพื่อเพิ่มเอกสารใหม่
3. ระบุข้อมูล วันที่ ซึง่ ถือว่าเป็ นวันที่การคํานวณค่าเสือ่ มจะหักถึงวันนันๆ
้ รหัสรายการ
เลือกเป็ น 10: หักค่าเสือ่ ม สถานะ เริ่ มต้ นเป็ น W: Work หมายเหตุ เช่นเหตุผลในการคํานวณระหว่างงวด เพื่อใส่
ในคําอธิบายของการลงบัญชีด้วย
4. กําหนดช่วงของคลังจาก ถึงเพื่อใช้ ในการคํานวณค่าเสือ่ ม แล้ วกดปุ่ ม-{ดึงข้ อมูล} ระบบ
จะคํานวณค่าเสือ่ มตามสูตรที่กําหนดไว้ แล้ วสําหรับครุภณ
ั ฑ์แต่ละรายการ โดยไม่รวมครุภณ
ั ฑ์ไม่ขึ ้นบัญชี
5. Datasheet แสดงรายการครุภณ
ั ฑ์และมูลค่าที่หกั ซึง่ ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขตัวเลขในการหัก
ค่าเสือ่ มได้ แต่มลู ค่าอื่นๆไม่สามารถแก้ ได้ กรณีที่ต้องการคํานวณค่าเสือ่ มราคาเป็ นบางรายการ ให้ ผ้ ใู ช้ คํานวณ
ทังหมดของคลั
้
งนันแล้
้ วเลือกลบรายการที่ไม่ต้องการออกไปได้ เมื่อตรวจสอบถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ให้ เปลีย่ น
สถานะเป็ น S: Save
6. สัง่ ลงบัญชี โดยระบุสมุดบัญชีแล้ วกดปุ่ ม ลงบัญชี
แสดงว่ามีการลงบัญชีไปแล้ วมีหน้ าต่างขึ ้นมาถามดังรูป

หน้ าจอ

หากปุ่ มไม่สามารถกดได้

ซึง่ ระบบจะดําเนินการตามนัน้ เมื่อระบบดําเนินการเสร็ จ จะแสดงหน้ าบัญชี วันที่ลงบัญชีบน

เพื่อให้ เปิ ดหน้ าต่างแสดงรายการค้ นหา ทําให้ ทราบผลการ
7. ผู้ใช้ สามารถคลิกปุ่ ม
ลงบัญชีวา่ ลงรายการว่าอย่างไรบ้ าง ถูกต้ องหรื อไม่
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8. หากพบรายการผิดพลาดต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อกําหนดในการลงบัญชีให้ ถกู ต้ องก่อน
การลงบัญชีใหม่ ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ มยกเลิก
ยกเลิกรายการบัญชีค่าเสื่อมที่ลงไปแล้ ว
2. เลือกวิทยาเขต งวดบัญชี ลําดับที่ ที่ต้องการยกเลิก
รายการที่สามารถยกเลิกได้ (เฉพาะการลงบัญชี จากค่าเสือ่ มเท่านัน้ ) จะแสดงข้ อความที่ปมุ่
ยกเลิก เป็ นสีแดง ให้ ผ้ ใู ช้ กดปุ่ ม {ยกเลิก} (ใน I) จะปรากฏหน้ าต่างเพื่อเตือนและให้ ผ้ ใู ช้ ยืนยันคําสัง่

ลงบัญชีได้ ใหม่

หลังจากดําเนินการแล้ ว ข้ อมูลหน้ าบัญชี วันที่ลงบัญชี จะกลายเป็ นค่าว่าง ผู้ใช้ สามารถสัง่
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ปรับปรุ งบัญชี
กระทบยอดธนาคาร Bank Reconcile
Reconcile

1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี (ต่อ) > ปรับปรุงบัญชี – กระทบยอดธนาคาร Bank

C

B
D
F

G

I

E

J

H

2. เลือกกดปุ่ มเช็คที่ต้องการกระทบยอด โดยขึ ้นเงินเช็คที่ได้ รับกด {เช็ครับ} และกด {เช็ค
จ่าย} เมื่อจะกระทบยอดตามเอกสารเช็คตัดบัญชีจากธนาคาร
3. เลือกรหัสบัญชีธนาคารที่จะปรับปรุงรายการขึ ้นเงิน
4. แสดงรายการเช็คทังหมดที
้
่มีการรับหรื อจ่าย ในช่วงวันที่ที่กําหนดไว้ ในช่องวันที่พิสจู น์
จาก-ถึง ผู้ใช้ สามารถเลือกเฉพาะรายการที่นงั ไม่กระทบยอดได้ โดย เลือก Checkbox “เลือกเฉพาะรายการที่ยงั
ไม่พิสจู น์ยอด”
5. กําหนดวันที่เพื่อลงวันที่พิสจู น์ยอด และกําหนดงวดบัญชีที่ต้องการแสดงรายการถึงงวด
นันๆ
้ เช่น ข้ อมูลเช็ครับ จ่ายทังหมดถึ
้
งงวด/255212 เป็ นต้ น เลือกแสดงรายการเช็คที่ยงั ไม่พิสจู น์ยอดโดยเลือก
ใน Checkbox หรื อ เลือกทังหมดตามช่
้
วงเวลาที่กําหนด ดังรูป ซึง่ จะได้ ข้อมูลของเช็คที่ขึ ้นเงินในช่วงวันนันๆรวม
้
กับรายการที่ยงั ไม่ขึ ้นเงิน
6. กดปุ่ ม Refresh
เพื่อปรับข้ อมูลให้ เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั รายการที่แสดงเป็ น
ข้ อมูลเช็ครับหรื อเช็คจ่ายเท่านัน้
7. หากต้ องการให้ แสดงยอดเงินรวมให้กดที่ปมุ่ {แสดงยอด} ที่ด้านล่างของหน้ าต่าง
8. กดที่ปมุ่ {พิมพ์} เพื่อเรี ยกรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
การบันทึกวันขึน้ เงิน/วันกระทบยอด มี 3 วิธีด้วยกัน คือ
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a) กําหนดวันที่ที่จะใช้ ในการเทียบยอดที่ F และให้ ดบั เบิ ้ลคลิก ที่ช่อง “ใส่วนั ที่” สําหรับ
เลขที่เช็คที่ขึ ้นเงินตรงกับวันที่กําหนด จะเห็นวันที่เกิดขึ ้น และดับเบิ ้ลคลิกรายการเช็คอื่นๆไปเรื่ อยๆจนครบตาม
Bank Statement
b) พิมพ์วนั ที่ลงที่รายการเช็คแต่ละใบในช่อง “ใส่วนั ที”่
c) ป้อนข้ อมูลเลขที่เช็คลงที่ช่อง “เลขที่” (ใน J) กด [Enter] ถ้ าระบบพบเลขที่เช็คที่
ตรงกันจะแสดงยอดเงินที่เขียนเช็คนัน้
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทราบว่าไม่มีเลขที่เช็คนันหรื
้ อผู้ใช้ อาจพิมพ์ผิด

แต่หากไม่พบจะแสดงหน้ าต่างเตือน

หลังจากนันป
้ ้ อนจํานวนเงินตามหน้ าเช็คที่ช่อง “ยอดเงิน” กด Enter แล้ วระบบจะ
ตรวจสอบว่ายอดเงินนันตรงกั
้
บที่เขียนเช็คในระบบหรื อไม่ ถ้ าไม่ตรงจะแสดงหน้ าต่างเพื่อแจ้ งเตือนให้ ผ้ ใู ช้
ตรวจสอบข้ อมูลใหม่

แต่หากจํานวนเงินถูกต้ องแล้ ว วันที่ที่ระบุไว้ ด้านบนจะไปใส่ในช่องวันที่เทียบให้ กบั
รายการเช็คนัน้ และเลือ่ นเคอร์ เซอร์ ไปรอที่ช่อง “เลขที”่ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ป้อนเลขที่เช็คต่อไปเรื่ อยๆ
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ลงบัญชีแยกประเภท G/L
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี > ลงบัญชีแยกประเภท G/L
B

C
D

E

การแสดงผล หน้ าจอนี ้แบ่งออกได้ เป็ น 3 ส่วนคือ
2. ส่วนการกรองข้ อมูล โดยผู้ใช้ จะต้ องระบุงวดบัญชีที่เป็ นเลข 6 หลักประกอบด้ วยปี และ
เดือน สมุดบัญชีรายวัน ลําดับที่หรื อรายการที่ เพื่อเข้ าถึงข้ อมูล GL ที่ต้องการ
3. ส่วนของ GL เป็ นส่วนที่บอกว่า GL แต่ละรายการนันได้
้ มาอย่างไร และลงบัญชีวนั ไหน
สถานะเป็ นเช่นไร พร้ อมทังคํ
้ าอธิบายการลงบัญชี เช่น เป็ นการลงบัญชีปรับปรุง ลงบัญชีจากงานทะเบียน เป็ น
ต้ น
คําอธิบายความหมายของข้ อมูลเปลีย่ นแปลงไปเรื่ อยๆขึ ้นอยูก่ บั ว่าเป็ นสมุดบัญชีใด ซึง่ จะไม่
เหมือนกันขึ ้นอยูก่ บั งานแต่ละประเภท อย่างเช่นการลงบัญชีจากใบสําคัญสามารถบอกได้ วา่ มาจากใบสําคัญ
เลขที่ใด แต่ไม่สามารถบอกได้ วา่ เป็ นปี ภาคการศึกษาใด
รูปแบบ “สรุ ป”
ข้ อมูลบัญชี และจํานวนเงินเท่านัน้

คือการแสดงแบบเป็ นสรุปยอดเฉพาะ

รูปแบบ “กลุ่ม”
ยอดเฉพาะข้ อมูลบัญชี จํานวนเงิน มิติข้อมูล

คือการแสดงแบบเป็ นแบบย่อหรื อสรุป
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รูปแบบ “แจง”
เป็ นการแสดงแบบละเอียดทังหมดเท่
้
าที่มีการ
บันทึกข้ อมูลไว้ และรวมถึงว่าผู้ใช้ สามารถจะบันทึกเพิ่มหรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลได้

สถานะการทํางานแบ่งได้ ดงั นี ้
รหัส
Work
Save
Confirm
Void

สถานะ
ดําเนินการ (เมื่อเริ่มต้ นหรื อกลับไปแก้ ไข) ซึง่ ถือว่ายังบันทึกไม่สมบูรณ์และจะยัง
ไม่แสดงในรายงานใดๆ
เป็ นการยืนยัน GL ในเบื ้องต้ น จะถือว่าเป็ นการลงบัญชีจริ งแล้ ว
เป็ นการยืนยันจากผู้ใช้ หรื อหัวหน้ างานอีกครัง้ ว่าการลงบัญชี GL นันถู
้ กต้ อง
และได้ รับการตรวจสอบแล้ ว
ยกเลิก GL ที่ผิดพลาด จะไม่แสดงในรายงานใดๆ และไม่สามารถเปลีย่ นสถานะ
กลับมาเพื่อบันทึกได้ อีก
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4. ส่วนของรายการลงบัญชีแยกประเภทจะเป็ น Datasheet ที่แจงรายการของแต่ละ GL ว่า
มีการลงบัญชีแยกประเภทใดบ้ างมีการเชื่อมโยงข้ อมูลหรื อนํามาลงบัญชีจากที่ใด นอกจากนี ้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณเพื่อออกรายงานทางบัญชีมิติตา่ งๆด้ วย
การแสดงผลสามารถเลือกรูปแบบเพื่อให้ เน้ นที่ข้อมูลที่สนใจ ดังนี ้
• ทังหมด
้
เพื่อให้ เห็นรายการทังหมดที
้
่ผ้ ใู ช้ บนั ทึกไว้
• ทัว่ ไป แสดงเฉพาะข้ อมูลรหัสบัญชีและจํานวนเงิน
• เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ แสดงชื่อบุคคลอ้ างอิงหรื อเจ้าหนี ้/ลูกหนี ้ รวมทังเอกสารที
้
่เกี่ยวข้ องซึง่ อาจ
เป็ นเอกสารตังหนี
้ ้หรื อใบยืมเงิน เป็ นต้ น
• เช็ค แสดงเลขที่เช็ค วันที่เช็ค วันที่เช็คขึ ้นเงิน จ่ายเช็คให้ กบั เจ้ าหนี ้ใด เป็ นต้ น
• เอกสารอ้ างอิง แสดงเลขที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร โดยระบุวา่ เอกสารนันคื
้ อเอกสารใด
เช่น ใบตรวจรับ ใบสําคัญ ใบยืม/คืนเงิน เป็ นต้ น
• งบประมาณ ประกอบไปด้ วยข้ อมูลปี งบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงาน กองทุน ผลผลิต/
โครงการ และกิจกรรม
• เงินฝากประจํา แสดงวันที่มีการฝากประจําเงิน เพื่อให้ ระบบประมวลผลได้ วา่ จะมีบญ
ั ชี
เงินฝากประจํานันครบกํ
้
าหนดรับดอกเบี ้ยครัง้ ต่อไปเมื่อใด เพื่อให้ สามารถทราบเม็ดเงินรายได้ ที่จะได้ รับ
บันทึกเพิ่ม/ปรับปรุ งบัญชี
1. กําหนดงวดบัญชีและสมุดบัญชีที่จะบันทึก
2. เพิ่มรายการใหม่โดยกด

ระบบจะถามยืนยันการเพิ่ม GL ในลําดับถัดไป ดังรูป

แล้ วกด OK สถานะของเอกสารที่ได้ ในเริ่ มต้ นนี ้จะเป็ น “Work”

นี ้

3. บันทึกข้ อมูลที่สาํ คัญได้ แก่ วันที่ลงบัญชีและคําอธิบายเล็กน้ อยของการบันทึกบัญชีครัง้

4. บันทึกข้ อมูลอื่นๆ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่อ้างอิง หมายเหตุ ปี -ภาคการศึกษากรณีที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา เป็ นต้ น
5. เลือกรูปแบบ “แจง” บันทึกข้ อมูลใน Datasheet เริ่ มจากการเลือกการแสดงผลให้ เหมาะ
กับข้ อมูลที่กําลังจะบันทึกตามที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น หลังจากนันให้
้ ระบุรหัสบัญชี จํานวนเงินเดบิตหรื อเครดิต และ
ข้ อมูลอื่นๆดังนี ้
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ข้ อมูล
รหัสบัญชี
เดบิต
เครดิต
ปี งบประมาณ
แหล่งเงิน
งาน/โครงการ
กิจกรรม
หน่วยงาน
กองทุน
บุคคลอ้ างอิง/เจ้ าหนี ้/
ลูกหนี ้

อ้ างอิงเอกสาร
เอกสารเลขที่
วันที่เอกสารอ้ างอิง
วันที่ครบกําหนด
ชําระ
เงื่อนไขการชําระเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่ฝากประจํา
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คําอธิบาย
บัญชีที่ต้องการเดบิตหรื อเครดิต
จํานวนเงินฝั่ งเดบิต
จํานวนเงินฝั่ งเครดิต
ปี งบประมาณของการใช้ เงินนันๆ
้
แหล่งเงินที่มาของเงินที่ลงบัญชี
มิติแผนงาน

หมายเหตุ
จะต้ องลงยอดเงินด้ านใดด้ านหนึง่
เสมอและต้ องเป็ นยอดบวก
ต้ องระบุทกุ ครัง้
ต้ องระบุทกุ ครัง้ เนื่องจากเป็ นระบบ
บัญชีลกั ษณะ 3 มิติ

มิติหน่วยงาน
มิติกองทุน
บุคคลที่มีผลให้ มีการลงบัญชี เช่นเจ้ าหนี ้ จําเป็ นต้ องกําหนดเมื่อเป็ นการรับ
ลูกหนี ้ เป็ นต้ น
เงินหรื อจ่ายเงินกับบุคคลใด ยกเว้ น
กรณีของนิสติ /นักศึกษา
กรณีที่มีการบันทึกบัญชีเจ้ าหนี ้/
ลูกหนี ้ก็ต้องระบุด้วยทุกครัง้
บอกว่าระเบียนข้ อมูลนี ้ได้ ข้อมูลจากที่ใด ควรระบุถ้าสามารถรู้ที่มาของ
หรื อเอกสารประเภทใด
รายการเหล่านัน้ เพื่อประโยชน์ใน
บอกรหัสหรื อเลขที่ของเอกสาร วันที่ของ การติดตามข้ อมูลกลับไป แต่ใน
กรณีที่เป็ นเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ต้ องระบุทกุ
เอกสาร ที่นํามาอ้ างอิงในระเบียนนี ้
ครัง้ เพื่อคุมหนี ้ให้ ถกู ต้ อง
วันที่ครบกําหนดชําระตามสัญญายืมเงิน กรณีที่เป็ นเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ต้ องระบุทกุ
ครัง้ เพื่อคุมหนี ้ให้ ถกู ต้ อง
เงื่อนไขการชําระเงินตามสัญญายืมเงิน
เลขที่เช็ค ที่ออกจากระบบ หรื อบันทึก
วันที่เกิดการฝากประจําเงินเพื่อใช้ ดอก เฉพาะกรณีที่ยอดเงินนันจะได้
้
รับ
ผลของเงินฝากนัน้
ดอกเบี ้ย

6. บันทึกรายการอื่นๆต่อไป จนครบและแน่ใจแล้ วว่าข้ อมูลทังหมดถู
้
กต้ อง ให้ คลิกที่ปมุ่
หรื อ {Confirm}
ซึง่ ระบบจะทําการตรวจสอบข้ อมูล เช่น ยอดรวมฝั่ งเดบิตเท่ากับฝั่ ง
{Save}
เครดิต ยังไม่ปิดงวดบัญชี รวมทังระดั
้ บสิทธิ์ตา่ งๆ หากทังหมดถู
้
กต้ องการบันทึกเป็ นอันว่าสมบูรณ์ และในบาง
กรณีระบบจะสร้ างข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องหรื อเชื่อมโยงให้ ผู้ใช้ สามารถเข้ าไปตรวจสอบหรื อดําเนินการอื่นๆต่อไปได้
ดังนี ้
เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
เช็ค
บัญชีเงินฝากประจํา

หน้ าจอ “ทะเบียนคุมเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้”
หน้ าจอ “ทะเบียนคุมเช็ครับ/จ่าย”, “กระทบยอดธนาคาร”
หน้ าจอ “ทะเบียนคุมเงินฝากประจํา”
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7. หากตรวจสอบภายหลังพบว่าบันทึกรายการผิด
• หากสถานะเป็ น “S : Save” และต้ องการแก้ ไข ให้ ผ้ ใู ช้ กดที่
รายการให้ ถกู ต้ องและกดปุ่ ม {Save}

ตามเดิม

• หากสถานะเป็ น “Confirm”
กดปุ่ ม {Void}

แล้ วแก้ ไข

จะไม่สามารถแก้ ไขได้ ผู้ใช้ ต้องยกเลิกโดย

แล้ วบันทึกรายการใหม่ทงหมด
ั้
• หากความผิดพลาดเกิดจากการลงบัญชีผิดงวดบัญชีหรื อผิดสมุด และยังไม่ปิด
ตามด้ วย {MOVE}

บัญชี ให้ ผ้ ใู ช้ คลิก {Work}
ย้ ายไปที่ใด หลังจากนันคลิ
้ ก {Save}

และระบุงวดบัญชี สมุดบัญชีวา่ ต้ องการให้

ตามเดิม

8. กรณีที่ต้องการคัดลอกการลงบัญชีในรูปแบบหรื อเนื ้อหาคล้ ายๆเดิม ผู้ใช้ อาจใช้ วิธกี ดปุ่ ม
COPY
ระบบจะทําการคัดลอกรายการบัญชีที่กําลังแสดงผลนันขึ
้ ้นมาอีก 1 ชุดในลําดับเอกสารถัดไป
หากต้ องการให้ คดั ลอกไปที่สมุดหรื องวดบัญชีอื่นให้ ผ้ ใู ช้ ดําเนินการ MOVE เอกสารต่อไป
9. ในขณะที่ผ้ ใู ช้ งานกําลังทํารายการใดๆอยูน่ นั ้ อาจจะมีผ้ ใู ช้ งานท่านอื่นกําลังบันทึก
รายการเพิ่มเติมทังแบบบั
้
นทึกเองหรื อนําเข้ าจากระบบอื่น ซึง่ ทําให้ ลาํ ดับใน Combo Box ไม่เป็ นปั จจุบนั ผู้ใช้
สามารถกดปุ่ ม คลิกที่

เพื่อให้ ปรับปรุงรายการได้

และ
การค้ นหารายการบันทึกบัญชีที่เคยทําไว้ นนสามารถดํ
ั้
าเนินการได้ โดยคลิก
ทําตามขันตอนที
้
่อธิบายไว้ ในหน้ าจอ “ค้ นหารายการลงบัญชี” จนพบรายการที่ต้องการแล้ วให้ ดบั เบิ ้ลคลิกที่
รายการนัน้ หน้ าจอค้ นหาจะถูกปิ ดและข้ อมูลที่แสดงปั จจุบนั จะเลือ่ นไปยังรายการที่ผ้ ใู ช้ เลือกไว้ ในการค้ นหา
• การลงบัญชีจะเป็ นผลเมื่อมีสถานะเป็ น S : Save หรื อ C : Confirm เท่านัน้
• ไม่แนะนําให้ ยกเลิก GL โดยปรับสถานะเป็ น V : Void เนื่องจากบาง GL เป็ นการ
ลงบัญชีจากงานอื่นอาจจะทําให้ ความสัมพันธ์ของข้ อมูลผิดพลาดได้ ดังนันควรจะลงบั
้
ญชีอีกชุดรายการเพื่อเป็ น
การปรับรายการที่ผิดจะดีกว่า
• ไม่แนะนําให้ ปรับสถานะของ GL จาก S มาเป็ น W เพื่อแก้ ไข ในกรณีที่เป็ นการ
ลงบัญชีอตั โนมัติจากบางส่วนงานเนื่อง แต่ควรจะไปยกเลิกรายการนันๆ
้ เพือ่ ที่จะยกเลิก GL นันๆด้
้ วย หรื อลง
GL เพื่อปรับรายการแทน
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การปรับสถานะหรื อการแก้ ไขใดๆก็ตาม อย่าลืมว่างวดบัญชีนนยั
ั ้ งคงเปิ ดอยูห่ รื อไม่ โดย
สามารถตรวจสอบได้ จากหน้ าจองวดบัญชี

กลุ่มงานเชื่อมโยงระบบ
กําหนดความสัมพันธ์ ของข้ อมูล
1. กําหนดความสัมพันธ์วิทยาเขต ( ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนด
ความสัมพันธ์วิทยาเขต )
2. กําหนดความสัมพันธ์หน่วยงาน ( ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนด
ความสัมพันธ์หน่วยงาน )
3. กําหนดกลุม่ รายได้ ( ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนดกลุม่ รายได้)
4. กําหนดกลุม่ รายได้ กบั หลักสูตร( ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กลุม่ รายได้ กบั
หลักสูตร)
5. กําหนดความสัมพันธ์สมุดบัญชี ( ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนด
ความสัมพันธ์สมุดบัญชี )
6. กําหนดเกณฑ์การจัดสรรเงิน ( ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนดเกณฑ์การ
จัดสรรเงิน )

VISION NET CO., LTD.

ระบบบัญชี - 46

กําหนดความสัมพันธ์ วิทยาเขต
1. กําหนดความสัมพันธ์วิทยาเขต (ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนด
ความสัมพันธ์วิทยาเขต
B

C

2. วิทยาเขตของระบบ REG (บริ การการศึกษา)” กําหนดวิทยาเขตของระบบบริ การ
การศึกษาให้ ครบทังหมด
้
“วิทยาเขตของระบบ MIS (สารสนเทศเพื่อการบริ หาร)” กําหนดการเชื่อมโยงมาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารว่าต้ องการลงบัญชีเป็ นวิทยาเขตไหน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการดําเนินการรวมศูนย์เป็ น
วิทยาเขตเดียว
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กําหนดความสัมพันธ์ หน่ วยงาน
1. กําหนดความสัมพันธ์หน่วยงาน (ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนด
ความสัมพันธ์หน่วยงาน)
E

B

D
C

E

ตอนเริ่ มต้ นระบบ

2. กดปุ่ ม {IMPORT} เพื่อให้ ระบบดึงข้ อมูลหน่วยงานจากระบบบริ การการศึกษา ซึง่ ใช้ ใน

3. เลือกคณะหน่วยงานหลัก ซึง่ เป็ นข้ อมูลของระบบบริ การการศึกษา
4. กําหนดภาควิชา (ระบบบริ การการศึกษา) กับหน่วยงานระบบบัญชี
กรณีต้องการตรวจสอบว่าได้ กําหนดความสําพันธ์หน่วยงานครบถ้ วน ให้ กดปุ่ ม {ตรวจสอบ}
ถ้ าไม่มีข้อมูล Query แสดงขึ ้นมาแสดงว่าได้ กําหนดครบถ้ วนถ้ ามีการเปลีย่ นแปลงหน่วยงานไม่วา่ (ในปั จจุบนั )
ระบบบริ การการศึกษาและหน่วยงานบัญชี ต้ องดําเนินการเชื่อมโยงเพิ่มเติม
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กําหนดกลุ่มรายได้
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนดกลุม่ ได้
B

C

2. กําหนดข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
กลุม่ รายได้ ID
กลุม่ รายได้ CODE
ชื่อ

คําอธิบาย
กําหนดเป็ นตัวเลข
กําหนดเป็ นตัวอักษรที่ต้องการแสดงในการใช้ งาน
ชื่อกลุม่ รายได้ ที่ต้องการให้ มีการลงบัญชีในรูปแบบที่
แตกต่างกัน
กลุม่ รายได้ 99: Z เป็ นของระบบในกรณีทมี่ ีการรับเงินเป็ นบุคคลภายนอกซึง่ ไม่มีรหัส
นักศึกษา เพื่อให้ ระบุลกั ษณะการลงบัญชีได้
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กําหนดกลุ่มรายได้ กับหลักสูตร
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนดกลุม่ รายได้ กบั หลักสูตร
D

B
C

E

F

ปรากฏดังรูป

2. เลือกวิทยาเขต กําหนดวิทยาเขตที่สมุดบัญชี
3. กดปุ่ ม {นําเข้ าหลักสูตร} กรณีเริ่มต้ นระบบหรื อมีการเพิ่มหลักสูตร เมื่อกดปุ่ มแล้ วจะ

เพื่อให้ ระบุกลุม่ รายได้ จากนันกดปุ่
้
ม OK

ระบบจะนําเข้ าในส่วนทีไ่ ม่ชํ ้ากับรายการที่มีอยูแ่ ล้ ว

เพื่อกําหนดหลักสูตร และจะมีหน้ าจอดังรูป
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4. เลือกระดับการศึกษา คณะ เพื่อให้ แสดงรายการเฉพาะระดับนันในการตรวจสอบ
้
5. ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
โปรแกรม
กลุม่ รายได้

คําอธิบาย
โปรแกรมที่ทําการเปิ ดสอนทังหมดของมหาวิ
้
ทยาลัย
กลุม่ รายได้ ที่เป็ นตัวแยกลักษณะการลงบัญชี (ตามสมุด
บัญชีและรหัสรายได้ (
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กําหนดความสัมพันธ์ สมุดบัญชี
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนดความสัมพันธ์สมุดบัญชี
B

C

D

E

2. เลือกวิทยาเขต เพื่อแยกสมุดการเงินรับนักศึกษาตามวิทยาเขต
3. เลือกสมุดใบเสร็ จ กําหนดให้ ลงบัญชีทสี่ มุดบัญชีใด และประเภทการลงบัญชีอย่างไร
ข้ อมูล
สมุดใบเสร็ จ
สมุดบัญชี

คําอธิบาย
สมุดการเงินรับนักศึกษา
กําหนดสมุดบัญชีเมื่อมีการส่งข้ อมูลสมุดการเงินรับ
นักศึกษา

4. แสดงรายการลงบัญชีของสมุดใบเสร็ จที่เลือกไว้ ด้านบน โดยให้ กําหนดกลุม่ รายได้ และ
รหัสบัญชีรับเงินของแต่ละกลุม่
ข้ อมูล
กลุม่ รายได้
รหัสบัญชี GL(DR)

คําอธิบาย
โดยหนึง่ สมุดใบเสร็ จจะมีทกุ กลุม่ รายได้ เนื่องจากหนึง่ สมุด
สามารถรับเงินจากนักศึกษาทุกหลักสูตร
จะกําหนดรหัสบัญชีด้าน DR ในการลงบัญชีตามกลุม่ รายได้
เช่น กรณีที่เปิ ดบัญชีธนาคารรับโอนค่าลงทะเบียนแยก
นักศึกษาปริ ญญาตรี โท เอก
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กําหนดเกณฑ์ การจัดสรรเงิน

1. เรียกเมนู ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > กําหนดความสัมพันธ์สมุดบัญชี
B

C
D

E

F

ข้ อมูล

2. เลือกเงื่อนไขในการแสดงผล กําหนด “วิทยาเขต” กําหนด “กลุม่ รายได้ ” เพื่อการแสดง
3. กรณีเริ่ มต้ นระบบ ให้ เลือก รหัสบัญชี(ที่ให้ ลง CR หรื อบัญชีรายได้ ) หน่วยงาน แหล่งเงิน

โครงการ กิจกรรม กองทุน ให้ ครบ แล้ วกดปุ่ ม
ทังหมดที
้
่มีกําหนดไว้ ในระบบบริ การการศึกษา
4. ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสค่าธรรมเนียม
รหัสบัญชี GL(CR)
รหัสบัญชีลกู หนี ้ (DR)
แหล่งเงิน
หน่วยงาน(ว่างตาม นศ)

แผนงาน-โครงการ

เพื่อนําเข้ าเป็ นชุด โดยจะได้ ข้อมูลค่าธรรมเนียม

คําอธิบาย
รหัสรายรับในการรับเงินจากระบบบริ การการศึกษา
รหัสบัญชีรับรู้รายได้เงินรับฝาก ด้ านเครดิต/
กําหนดรหัสบัญชีในการลงบัญชีลกู หนี ้ด้ านเดบิต
(นอกงบประมาณ)ที่เป็ นผู้จดั เก็บรายได้
ที่ได้ รับเงิน ซึง่ การกําหนด แบ่งออกเป็ น 3 กรณี
- ระบุหน่วยงานที่เป็ นผู้รับ เช่น “2011 : ค่าบํารุงห้ องสมุด”
ให้ กบั สํานักวิทยบริ การ เป็ นต้ น
- ไม่ระบุหน่วยงาน ให้ กบั ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับหน่วยกิต
ระบบจะลงบัญชีให้ กบั หน่วยงาน/คณะที่เปิ ดสอน
- ไม่ระบุหน่วยงาน ให้ กบั ค่าธรรมเนียมทัว่ ไป ระบบจะ
ลงบัญชีให้ กบั หน่วยงาน/คณะที่นกั ศึกษาสังกัด ตามการ
กําหนดความสําพันธ์หน่วยงาน
ระบุโครงการ
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คําอธิบาย
ระบุกิจกรรม
ระบบจะแสดงชื่อกิจกรรมให้ เมื่อเลือกกิจกรรม
ระบุกองทุน ได้ แก่ กองทุนทัว่ ไป กองทุนศึกษา กองทุนวิจยั ฯ
5. ระบุรหัสบัญชีเงินรายได้ /รับฝากของการรับเงินแต่ละศูนย์ของค่าธรรมเนียมต่างๆ ระบุ

คําอธิบาย
ระบุศนู ย์ที่ได้ รับตามรหัสรายรับในการรับเงินจากระบบ
บริ การการศึกษา
รหัสบัญชี GL(CR)
รหัสบัญชีรับรู้รายได้เงินรับฝาก ด้ านเครดิต/
การเพิ่มข้ อมูลใน F ควรจะกําหนดให้ ครบทุกศูนย์ เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาไม่พบรหัสบัญชีใน
การลงบัญชีสิ ้นวัน และต้ องสอดคล้ องกับหารกําหนดที่ E ช่อง “รหัสบัญชี GL(CR)” ต้ องเป็ นค่าว่าง
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การลงบัญชีรายรั บจากระบบบริการการศึกษา
ส่ งรายงานเข้ าระบบบัญชี

1. เรียกเมนู ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > ส่งรายงานเข้ าระบบบัญชี
B
D

C
F

E

G

H

2. เลือก “วิทยาเขต”
3. เลือก “ปี เอกสาร” ปี ของใบเสร็ จในระบบการเงินรับนักศึกษา “วันที่จาก” วันที่เริ่ มต้ นที่
ต้ องการส่งรายการ “ถึง” วันที่สิ ้นสุดที่ต้องการส่งรายการ จากนันกดปุ่
้
ม {R ปรับข้ อมูล}
4. แสดงสมุดใบเสร็ จ เล่มที่ เลขที่ จํานวนรายการ และยอดเงิน ที่มีการออกใบเสร็ จไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดใน D แต่หากต้ องการลงรายการเฉพาะจากเล่มที/่ เลขที่ใด ถึงเล่มที/่ เลขที่ใด (กรณีทมี่ ีการรับ
เงินหลังปิ ดบัญชีสิ ้นวัน) สามารถแก้ ไขตัวเลขได้ ระบบจะแสดงจํานวนรายการและยอดเงินตามเงื่อนไขที่
เปลีย่ นแปลง จากนันคลิ
้ กเลือกในช่อง “ทํารายการ” ให้ เป็ นเครื่ องหมายถูก ในรายการที่ต้องการลงบัญชี
5. ระบุ “งวดบัญชี” และ “วันที่” ที่ต้องการลงบัญชี กดปุ่ ม {ส่งรายการ} เพื่อลงบัญชี
6. เมื่อลงบัญชีแล้ วจะปรากฏรายการในช่องด้ านล่าง
7. หากต้ องการดูผลการลงบัญชีครัง้ ก่อน สามารถระบุวนั ที่ลงบัญชี จากวันที่ ถึงวันที่ แล้ ว
รายการในข้ อ G จะปรับการแสดงผลตามเงื่อนไข และสามารถกดปุ่ ม
กดปุ่ มปรับข้ อมูล
เพื่อค้ นหาและแสดงรายการละเอียดการลงบัญชีของหน้ าบัญชีไว้ ที่ List box ในข้ อ G ส่วนการยกเลิกผลการ
ลงบัญชี ให้ เลือกรายการใน List box ให้ เกิดแทบสี กดปุ่ ม {ยกเลิก}
จาก List box

หลังจากนันรายการจะหายไป
้
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ตัง้ ลูกหนีน้ ักศึกษา
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > ตังลู
้ กหนี ้นักศึกษา
B

C
D
F

E

2. เลือก “วิทยาเขต” และ “’งวดบัญชี” ที่ต้องการตังลู
้ กหนี ้นักศึกษา
3. เลือกประเภทในการดําเนินงาน โดยแบ่งขันตอนดั
้
งนี ้
“0: นําเข้ าหนี ้นักศึกษา” เป็ นการนําเข้ าข้ อมูลหนี ้นักศึกษา ซึง่ ระบบจะดําเนินการให้
ตอนเที่ยงคืนของวันสุดท้ ายของเดือน แต่ถ้าไม่ทํางานก็สามารถมาดึงได้ ด้วยตนเอง แต่ต้องก่อนมีการตัดใบเสร็ จ
ในวันเริ่ มต้ นของเดือน
“1: นําส่งบัญชี” นําข้ อมูลที่ดงึ มาได้ นําส่งบัญชีเพื่อปรับปรุงลูกหนี ้นักศึกษา
“2: ยกเลิกการนําส่งบัญชี” ยกเลิกเฉพาะการนําส่งบัญชี
“3: ยกเลิกนําเข้ าหนี ้นักศึกษา” ยกเลิกการนําเข้ าข้ อมูลหนี ้นักศึกษา แต่ควรใช้ ความ
ระมัดระวัง เนื่องจากข้ อมูลที่ลบไปแล้ วไม่สามารถนํากลับมาได้ อีกทังยอดหนี
้
้นักศึกษาในระบบบริ การการศึกษา
จะเป็ นยอด ณ ปั จจุบนั (real time) ข้ อมูลจะแสดงด้ านล่าง สมุดบัญชีที่กําหนดไว้ เป็ นค่าเริ่ มต้ นสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม และกดปุ่ ม {ส่งรายการ} ระบบจะทํารายการให้ ตามประเภทที่เลือก
4. แสดงรายการหสรุปหนี ้นักศึกษาของแต่ละปี -ภาคการศึกษา และสถานะการลงบัญชี
5. กดปุ่ ม {รายงาน} เพื่อพิมพ์รายงานลูกหนี ้นักศึกษา โดยจะแสดงหน้ าจอเพื่อให้ กําหนด
รูปแบบที่ต้องการดังรูป
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ณ สิน้ ปี
ยกยอดบัญชี
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี (ต่อ) > ยกยอดบัญชี
B
C

D

วิทยาเขตนันๆ
้

2. ระบุเงื่อนไขของปี ที่จะปิ ดบัญชี
• ระบุวิทยาเขตที่จะยกยอด ซึง่ ใน Combo Box สมุดบัญชีที่ให้ เลือกจะมีเพียงของ

• งวดบัญชีจาก-ถึง ที่ต้องการให้ สรุปรายการ ควรเป็ นงวด 00 ถึง 12 (หรื อ 13 หากมี
บัญชีปรับปรุงหลังปิ ดบัญชี)
• สมุดบัญชีจาก/ถึง ที่ต้องการให้ สรุปรายการ
คลิกปุ่ ม {C ตรวจสอบ} ระบบจะตรวจสอบรายการยกยอดบัญชีคลังพัสดุและการยกยอดเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ที่ควรจะ
ดําเนินการก่อน หากมีรายการที่ยงั ไม่ดําเนินการจะแสดงกล่องข้ อความ ดังรูป

“มีรายการบัญชีคลังพัสดุปีก่อนที่ยงั ไม่ยกยอด/ปิ ดยอดวัสดุ”
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุให้ ปิดยอดวัสดุแล้ วยกยอดให้ เรี ยบร้ อยก่อนดําเนินการอีกครัง้

ผู้ใช้ ควรติดต่อ
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3. ระบุเงื่อนไขของปี ที่จะยกยอดบัญชีไป
• งวดบัญชี ที่จะใช้ ในการลงบัญชียกยอด ควรเป็ นงวด 00 ของปี ถัดไป
• สมุดบัญชี ที่จะใช้ ในการลงบัญชียกยอด
• รหัสบัญชีกําไร-ขาดทุนสะสม สําหรับให้ ระบบใส่ยอดเงินรายได้ /ขาดทุนจากปี นันๆ
้
• คลิกปุ่ ม {B ยกยอด} ระบบจะตรวจสอบเหมือนที่ คลิกปุ่ ม {C ตรวจสอบ} ไม่วา่ จะ
พบข้ อความเตือนใดๆในการตรวจสอบ ผู้ใช้ ก็ยงั สามารถตอบยืนยันเมื่อพบกล่องข้ อความถามยืนยัน แสดงว่าได้
ทํารายการแล้ ว

ถ้ าผู้ใช้ ตอบยืนยัน ระบบจะยกยอดให้ หากไม่พบปั ญหาใดๆ จะปรากฏหน้ าต่างแสดง
ข้ อความ “รายการยกยอดเรี ยบร้ อยแล้ ว” แต่หากพบปั ญหาอาจพบกล่องข้ อความ ดังรูป

จากตัวอย่างตามรูป เกิดจากผู้ใช้ ยงั ไม่กําหนดงวดบัญชีในปี บัญชีถดั ไป เป็ นต้ น
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ยกยอดเจ้ าหนี/้ ลูกหนี ้
1. เรี ยกเมนู ระบบบัญชี > งานบัญชี (ต่อ) > ยกยอดเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
B
C
D

2. การยกยอดเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
1.1 ระบุปีบัญชี และวิทยาเขตที่ต้องการยกยอด ซึง่ ต้ องแยกปิ ดเป็ นแต่ละวิทยาเขต
2.2 ระบุปีบัญชี (ปี ถัดไป) เพื่อยกยอดไป
3.3 คลิกปุ่ ม {ยกยอด} หลังจากนันระบบจะยกยอดรายชื
้
่อ รายละเอียด ยอดเงินคงค้าง
ทังหมดไปตั
้
งในปี
้ บัญชีถดั ไป
3. การลบรายการยกยอด
3.1 ระบุวิทยาเขตและปี บัญชีที่ต้องการลบยอดยกมา
3.2 คลิกปุ่ ม {ยืนยันการลบ} หลังจากนันระบบจะลบรายการที
้
่ยกไปแล้ วทังหมด
้
ผู้ใช้
สามารถสัง่ ยกยอดใหม่ได้
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กําหนดชุดรายงานแบบกําหนดเอง
กําหนดรายงานที่ต้องการ
1. ระบบบัญชี > กําหนดงบการเงิน > ติดตังชุ
้ ดรายงาน
B

C

2. บันทึกข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสรายงาน
ชื่อรายงาน
ประเภท

สถานะ

คําอธิบาย
กําหนดชื่อรหัสรายงาน ใช้ เพื่อเรี ยกแทนชื่อรายงาน ควรตังตั
้ วอักษรนําหน้ า
ให้ สอดคล้ องกันในกลุม่ รายงานที่เหมือนกัน
กําหนดชื่อรายงาน เพื่อใช้ แทนความหมายของรายงาน
เลือกกําหนดประเภทรายงานดังนี ้
B : รายงานงบดุล
C : รายงานงบกระแสเงินสด
I : รายงานงบกําไรขาดทุน
S : รายงานหมายเหตุประกอบงบและอื่นๆ
กําหนดให้ แก้ ไขรายละเอียดต่างๆของรายงานได้ หรื อไม่ได้ ดังนี ้
O : เปิ ดอนุญาตให้ แก้ ไข
C : ไม่อนุญาตให้ แก้ ไข
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ออกแบบรายงาน
1. ระบบบัญชี > กําหนดงบการเงิน > ออกแบบรายงาน
C

B

D

2. เลือกชุดรายงานที่จะออกแบบรายงาน
3. กําหนดข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
ลําดับที่
คําอธิบาย
ระดับ
ประเภท

ขีดเส้ นใต้

คําอธิบาย
ใช้ บนั ทึกลําดับในการแสดงรายการ ควรมีอย่างน้ อย 5 หลัก และในหลักหน่วยควรเป็ นเลขศูนย์
ในการเพิ่มลําดับเข้ าไป เพื่อให้ สามารถเพิ่มเติมลําดับอื่นๆแทรกเข้ าไปได้ ในภายหลัง
หมายถึงรายการที่ต้องการแสดงในรายงานงบการเงิน
ลําดับความสําคัญจากมาก ไปน้ อย โดย 1จะมากที่สดุ และในแต่ละระดับจะย่อหน้ าเข้ าไป
เรื่ อยๆ จนถึงละดับสุดท้ ายสถานะ
ลักษณะการแสดงข้ อมูลดังนี ้
H : แสดงข้ อความหรื อเว้ นบรรทัด โดยตัวหนังสือจะแสดงเป็ นตัวหนา
T : แสดงผลรวมทางบัญชี ของรหัสบัญชีที่กําหนด
S : แสดงผลรวมของรหัสบัญชีในช่วงตังแต่
้ H ระดับเดียวกัน จนถึง S และตัวหนังสือจะเป็ นตัว
เอน
B : แสดงผลรวมแบบกําหนดบรรทัดในการบวกลบเอง
C : แสดงผลรวมของรายงาน และบรรทัดที่กําหนด
กําหนดรูปแบบการตีเส้ นใต้ ของผลลัพธ์ที่ได้
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4. กดปุ่ ม {COPY} เป็ นการคัดลอกรูปแบบที่เคยทําแล้ วมาเพื่อทําเป็ นรายงานตัวใหม่ ให้
สร้ างชื่อรายงานใหม่ขึ ้นมาก่อน แล้ วเข้ ามาที่หน้ าจอนี ้ เลือกชุดรายงานตัวใหม่ที่สร้ างขึ ้นมา แล้ วกดปุ่ ม {COPY}
ใส่รหัสชุดรายงานที่จะคัดลอก แล้ วกด {OK} จะได้ รายงานใหม่ที่มีโครงสร้ างเหมือนรายงานที่คดั ลอกมา
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กําหนดรหัสบัญชีในรายงาน
1. ระบบบัญชี > กําหนดงบการเงิน > กําหนดรหัสบัญชีในรายงาน
B

C
F
D

E

2. เลือกชุดรายงาน
3. เลือกบรรทัดใน List Box ที่ต้องการกําหนดรหัสบัญชีที่จะแสดงยอด
4. กําหนดรหัสบัญชีให้ รายงานว่าในแต่ละบรรทัด ที่เป็ นประเภท T แสดงรายการของรหัส
บัญชีใดบ้ าง โดยรหัสบัญชีจะกําหนดรหัสบัญชีจาก – ถึงรหัสบัญชี โดยแสดงยอดผลรวมของ Dr – Cr แล้ ว
นํามาแสดงในรายงาน ส่วนตัวคูณจะใส่คา่ อยู่ 2 อย่างคือ 1 และ –1 วิธีการกําหนดดูจาก Nature Type ของรหัส
บัญชีวา่ เป็ น Dr หรื อ Cr ถ้ า Dr ให้ 1 และ ถ้ าเป็ น Cr ให้ ใส่ –1 เช่น สินทรัพย์ Nature Type เป็ น Dr ให้ กําหนด
เป็ น 1 , หนี ้สิน Nature Type เป็ น Cr ให้ กําหนดเป็ น –1 เป็ นต้ น
ถ้ ามีการกําหนดประเภท B จะเป็ นการกําหนดผลรวมเอง ซึง่ จะมีหน้ าจอให้ เลือกบรรทัดที่
ต้ องการและเครื่ องหมายที่ต้องการคํานวณ เช่น
ถ้ าต้ องการให้ บรรทัดที่ 12090 บวกกับบรรทัดที่ 22095 ให้ บนั ทึก บรรทัดทําการ 12090
คําสัง่ ทําการเป็ น บวก และ บรรทัดทําการ 22095 คําสัง่ ทําการเป็ นบวก
ถ้ าต้ องการให้ บรรทัดที่ 12090 ลบด้ วยบรรทัดที่ 22095 ให้ บนั ทึก บรรทัดทําการ 12090
คําสัง่ ทําการเป็ น บวก และ บรรทัดทําการ 22095 คําสัง่ ทําการเป็ นลบ
การกําหนดรหัสบัญชีของงบกระแสเงินสด จะกําหนดในแต่ละบรรทัดที่เป็ นประเภท C โดย
จะให้ เลือกว่าต้ องการนํารายการจากงบแสดงฐานการเงิน หรื องบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน จาก
บรรทัดใด รูปแบบต้ องการแบบใด และตัวคูณ เป็ นอย่างไร
ข้ อมูล รหัส ความหมาย
ประเภท D
ผลต่างงวดก่อนหน้ า คือการนําผลลัพธ์จากบรรทัดที่เลือกในงวดปั จจุบนั ลบด้ วย
ผลลัพธ์ในงวดก่อนหน้ า
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S
B
C

รายงานชุดนันๆ
้
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ความหมาย
ผลรวมงวดก่อนหน้ า คือการนําผลลัพธ์จากบรรทัดที่เลือกในงวดปั จจุบนั บวกด้ วย
ผลลัพธ์ในงวดก่อนหน้ า
งวดก่อนหน้ า คือการนําผลลัพธ์จากบรรทัดที่เลือกในงวดก่อนหน้ ามาแสดง
งวดปั จจุบนั คือนําผลลัพธ์จากบรรทัดที่เลือกในงวดปั จจุบนั มาแสดง
5. กดปุ่ ม {พิมพ์โครงสร้ าง} ระบบจะแสดงภาพตัวอย่างรายงานโครงสร้ างในการกําหนด
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ทะเบียนคุมและกระบวนการอื่นๆ ของระบบบัญชี
ทะเบียนคุมเจ้ าหนี/้ ลูกหนี ้
1. ระบบบัญชี > งานบัญชี (ต่อ) > ทะเบียนคุมเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
F
B

H
C
G
D

E

ทะเบียนคุมเจ้ าหนี ้
2. เลือกวิทยาเขต ปี บัญชี (สอดคล้ องกับปี งบประมาณ) ทะเบียนคุม AP: เจ้ าหนี ้ ประเภท
เจ้ าหนี ้ หรื อรหัสบัญชีที่เป็ นบัญชีเจ้ าหนี ้
3. รายการที่แสดงใน Datasheet กรณีของเจ้ าหนี ้ แสดงรายการหนี ้ที่มหาวิทยาลัยค้ าง
ชําระหรื อได้ ซื ้อสิ ้นค้ าและบริ การไว้
ข้ อมูล
เลขที่เอกสาร
รหัสเจ้ าหนี ้
ชื่อเจ้ าหนี ้
วันที่ตงหนี
ั้ ้
ยอดหนี ้
ยอดชําระคืน
ยอดคงค้ าง
รายการ
วันครบกําหนดชําระ
เงื่อนไขการชําระหนี ้
หน้ าบัญชี

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารที่เบิกหนี ้ในแต่ละครัง้ ที่เกิดขึ ้น
รหัสเจ้ าหนี ้
ชื่อเจ้ าหนี ้
วันที่เกิดหนี ้
ยอดเงินที่มีการก่อหนี ้ครัง้ แรก
ได้ จากการรวมยอดเงินคืน ซึง่ ต้ องตรงกับรายการใน Datasheet E
= ยอดหนี ้ - ยอดชําระคืน
คําอธิบายสันๆในการก่
้
อหนี ้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
กําหนดวันครบกําหนดชําระเงิน
ระบุเงื่อนไขในการชําระหนี ้ ขอบเขตการชําระเงิน
ข้ อมูลจากการลงบัญชี สามารถอ้ างอิงกลับไปเพื่อตรวจสอบได้
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คําอธิบาย
วันที่ลงบัญชี

4. แสดงรายการที่มีการจ่ายชําระคืนแล้ ว หากมีการคืนหลายครัง้ ก็จะแสดงให้ ทราบ
ข้ อมูล
หน้ าบัญชี
วันที่ลงบัญชี
จํานวนเงิน
วันที่ชําระหนี ้

คําอธิบาย
ข้ อมูลหน้ าบัญชี จากการลงบัญชีที่มีการชําระเงิน สามารถอ้ างอิงกลับไปเพื่อ
ตรวจสอบได้
ข้ อมูลวันที่ลงบัญชี จากการลงบัญชีที่มีการชําระเงิน สามารถอ้ างอิงกลับไป
เพื่อตรวจสอบได้
ยอดชําระคืน
วันที่ล้างหนี ้/จ่ายเงิน

คือให้ แสดงรายการค้ างชําระที่ยงั ชําระไม่
5. เลือกเฉพาะที่คงค้ าง
หมดหรื อยังไม่ได้ ชําระ
6. การแสดงผลข้ างต้ นนัน้ จะแสดงรายชื่อเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ทังหมด
้
ซึง่ ไม่สะดวกในกรณีที่มี
หนี ้มากกว่า 1 รายการ ผู้ใช้ สามารถใช้ สว่ นของการค้ นหา (List Box) ในการแสดงรายการหนี ้ของบุคคลใดบุคคล
และระบุคําสําคัญของชื่อบุคคลที่ต้องการ
หนึง่ ได้ โดยเลือกที่ ”ค้ นหา”
ข้ อมูล หลังจากนันให้
้ เลือกคลิกชื่อที่ต้องการใน List Box การแสดงผลใน D และ E จะเปลีย่ นไปตามที่กําหนด
7. กดปุ่ ม {ปรับข้ อมูล} เพื่อให้ ข้อมูลทังหมดที
้
่แสดงผลอยูเ่ ปลีย่ นเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั
ทะเบียนคุมลูกหนี ้
F

B

C
G
D

E

H
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2. เลือกวิทยาเขต ปี บัญชี (สอดคล้ องกับปี งบประมาณ) ทะเบียนคุม AR: ลูกหนี ้ ประเภท
ลูกหนี ้ หรื อรหัสบัญชีที่เป็ นบัญชีลกู หนี ้
3. เลือกเฉพาะที่คงค้ าง คือให้ แสดงรายการค้ างชําระที่ยงั ชําระไม่หมดหรื อยังไม่ได้ ชําระ
แสดงรายการหนี ้/สัญญายืมเงินของลูกหนี ้
ข้ อมูล
เลขที่เอกสาร
รหัสลูกหนี ้
ชื่อลูกหนี ้
วันที่ยืมเงิน
ยอดเงินยืม
ยอดชําระคืน
ยอดคงค้ าง
รายการ
วันครบกําหนดคืนเงิน
เงื่อนไขการชําระหนี ้
หน้ าบัญชี
วันที่ลงบัญชี

คําอธิบาย
เลขที่ใช้ ใบยืมหรื อสัญญายืมซึง่ ใช้ คมุ ยอดหนี ้
รหัสลูกหนี ้
ลูกหนี ้
วันที่ก่อหนี ้
ยอดเงินที่มีการก่อหนี ้ครัง้ แรก
ได้ จากการรวมยอดเงินชําระคืน ซึง่ ต้ องตรงกับรายการใน Datasheet ล่าง
= ยอดเงินยืม - ยอดชําระคืน
คําอธิบายสันๆในการก่
้
อหนี ้ เช่น ยืมไปเป็ นค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
เป็ นต้ น
วันที่ครบกําหนดคืนเงิน
กําหนดเงื่อนและขอบเขตการชําระเงิน
ข้ อมูลจากการลงบัญชี สามารถอ้ างอิงกลับไปเพื่อตรวจสอบได้
วันที่ลงบัญชี

4. แสดงรายการที่มีการชําระคืนแล้ ว หากมีการคืนหลายครัง้ ก็จะแสดงให้ ทราบ
ข้ อมูล
หน้ าบัญชี
วันที่ลงบัญชี
จํานวนเงิน
เท่านัน้

คําอธิบาย
ข้ อมูลหน้ าบัญชี จากการลงบัญชีที่มีการชําระเงิน สามารถอ้ างอิงกลับไปเพื่อ
ตรวจสอบได้
ข้ อมูลวันที่ลงบัญชี จากการลงบัญชีที่มีการชําระเงิน สามารถอ้ างอิงกลับไป
เพื่อตรวจสอบได้
ยอดชําระคืน
5. เลือกเฉพาะที่คงค้ าง

คือให้ แสดงรายการสัญญายืมที่ค้างชําระ

6. การแสดงผลข้ างต้ นนัน้ จะแสดงรายชื่อเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ทังหมด
้
ซึง่ ไม่สะดวกในกรณีที่มี
หนี ้มากกว่า 1 รายการ ผู้ใช้ สามารถใช้ สว่ นของการค้ นหา (List Box) ในการแสดงรายการหนี ้ของบุคคลใดบุคคล
และระบุคําสําคัญของชื่อบุคคลที่ต้องการ
หนึง่ ได้ โดยเลือกที่ ”ค้ นหา”
ข้ อมูล หลังจากนันให้
้ เลือกคลิกชื่อที่ต้องการใน List Box การแสดงผลใน D และ E จะเปลีย่ นไปตามที่กําหนด
7. กดปุ่ ม {ปรับข้ อมูล} เพื่อให้ ข้อมูลทังหมดที
้
่แสดงผลอยูเ่ ปลีย่ นเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั
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ทะเบียนคุมเช็ครับ/จ่ าย

1. ระบบบัญชี > งานบัญชี (ต่อ) > ทะเบียนคุมเช็ครับ/จ่าย
B
C
D

D

2. เลือกรหัสบัญชีที่เป็ นบัญชีธนาคาร
3. ข้ อมูลจะแบ่งออกเป็ น 2 Tab คือ
1.1 เช็ครับ เลือกช่วงวันที่เช็คลงวันที/่ วันที่รับที่ต้องการข้ อมูล รายการจะแสดงใน
Datasheet ข้ อมูลที่สาํ คัญ เช่น เลขที่เช็ค วันที่ในเช็ค ยอดเงิน รับจากใคร ดังรูปด้ านล่างนี ้

2.2 เช็คจ่ายเลือกช่วงวันที่เช็คลงวันที/่ วันที่จ่าย (กรณีที่ไม่พิมพ์วนั ที่ในเช็ค) ที่สนใจ
รายการใน Datasheet จะแสดงข้ อมูลที่สาํ คัญ เช่น เลขที่เช็ค วันที่ในเช็ค ยอดเงิน จ่ายให้ ใคร ผู้มารับเช็ค AC-ผู้
ถือ ดังรูปด้ านล่าง
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ทะเบียนคุมหลักคํา้ ประกัน

กําหนดใหม่ได้

1. ระบบบัญชี > งานบัญชี (ต่อ) > ทะเบียนคุมหลักคํ ้าประกัน
เมื่อเปิ ดหน้ าจอขึ ้นมาจะแสดงช่วงวันที่ที่จะครบกําหนดคืนหลักคํ ้าประกัน ผู้ใช้ สามารถ

B
C

E

D

2. ผู้ใช้ สามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อการแสดงผลตรงกับความต้ องการมาก เช่น ให้ แสดง
เฉพาะประเภทเงินสด หรื อ หลักคํ ้าประกันของบุคคลที่ต้องการ สามารถเลือกสถานะของการรับ/คืนว่าอยูใ่ น
ขันตอนใดแล้
้
ว
รหัส ข้ อมูล
ความหมาย
1
ทําการ
บันทึกโดยงานพัสดุ เมื่อมีการจัดซื ้อ/จ้ าง
2
รอรับ
งานพัสดุ ปรับสถานะเพื่อให้ การเงินรับทราบว่าต้ องรับหลักคํ ้าประกัน
3
รับแล้ ว
เมื่อการเงินรับหลักคํ ้าประกันและออกใบเสร็ จให้ ร้านค้ า
4
รอส่งคืน
งานพัสดุ ปรับสถานะเมื่อมีการตรวจรับงานผ่านแล้ วและครบกําหนด
ต้ องคืนหลักคํ ้าประกัน เพื่อให้ การเงินจ่ายนําไปดําเนินการต่อ
5
ส่งคืนแล้ ว เมื่อการเงินจ่ายดําเนินการจ่ายคืนเรี ยบร้ อยแล้ ว
และช่วงวันที่กําหนดคืนได้ จากนัน้ กดปุ่ ม {ปรับข้ อมูล}
3. แสดงผลของข้ อมูลใน Datasheet ซึง่ จะมีรายละเอียดแตกต่างกันในกรณีของการวาง
หลักคํ ้าประกันซองกับสัญญา คือ
• การรับประกันซอง จะแสดงเลขที่ใบขอซื ้อ/ขอจ้ าง
• การรับประกันสัญญา จะแสดงเลขที่ใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง และเลขที่สญ
ั ญา(ถ้ ามี)ที่ List
box E
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นอกจากนันจะเป็
้
น เลขที่เอกสารหลักคํ ้าประกัน วันที่ของเอกสาร ประเภท ธนาคารและธ
สาขา(กรณีที่เกี่ยวกับธนาคาร) วันครบกําหนดคืน มูลค่า(เป็ นตัวเงิน) หลักคํ ้าประกันเป็ นของบุคคลใด และธ
สถานะของการรับ/คืนว่าอยูใ่ นขันตอนใด
้
ข้ อมูลการรับ ประกอบด้ วย วันที่รับ เลขที่ใบเสร็ จรับจากการเงินรับ ข้ อมูลการจ่ายคืน
ประกอบด้ วย วันที่คืน เลขที่เตรี ยมจ่าย เลขที่ใบสําคัญจ่าย มูลค่าที่คืน
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ค้ นหารายการลงบัญชี

1. ระบบบัญชี > งานบัญชี > ค้ นหารายการลงบัญชี

การใช้ งานทําโดยกําหนดเงื่อนไขหรื อคําค้ นหาตามต้ องการ ซึง่ มีดงั นี ้
หน้ าจอ ”ค้ นหา”
งวดบัญชี สมุดบัญชีจาก-ถึง
วันที่ลงบัญชี
เลขที่อ้างอิง1 วันที่อ้างอิง1
ปี งบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงาน
บุคคลอ้ างอิง
บุคคลอ้ างอิง2
เอกสาร(ประเภท) เอกสารเลขที่
เลขที่เช็ค
ยอดเงิน
รหัสบัญชีจาก-ถึง
ปี -ภาคการศึกษา
สถานะ

หน้ าจอ ”ลงบัญชีแยกประเภท”
งวดบัญชีและสมุดบัญชี
วันที่ลงบัญชี
เลขที่อ้างอิง1และวันที่อ้างอิง1/
ข้ อความที่เปลีย่ นไปตามสมุดบัญชี
ปี งบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงาน
บุคคลอ้ างอิง หรื อเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
บุคคลอ้ างอิง2 หรื อผู้รับเงิน
อ้ างอิงและเอกสารเลขที่
เลขที่เช็ค
ยอดเงินเดบิต/เครดิต
รหัสบัญชี
ปี -ภาคการศึกษา
สถานะ

ตําแหน่ งตามรูป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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1

2

3

9

10

11

12

8

7

4
5

6

คําแนะนํา “ใช้ * หรื อ ? ในการค้ นหาได้ ” ที่เขียนไว้ เป็ นสีนํ ้าเงินนัน้ หมายถึงผู้ใช้ สามารถ ใส่
สัญลักษณ์ “*” (ใช้ แทนตัวอักษร/ตัวเลขหลายตัวหรื อค่าว่าง) และ “?” ในกล่องข้ อความที่เขียนคํานําหน้ าเป็ นสี
นํ ้าเงินเพื่อใช้ ค้นหาได้ เช่น เอกสารเลขที่
DN*
*589
??589
?S*

กัน

เอกสารที่ขึ ้นต้ นด้ วย DN ได้ แก่ DN00001, DN20345, …
เอกสารที่ลงท้ ายด้ วย 589 ได้ แก่ DN00589, DN20589, AR23589, 22589, …
เอกสารที่มี 5 หลักและลงท้ ายด้ วย 589 ได้ แก่ DN589, AR589, 22589, …
เอกสารที่มีอกั ษรหรื อตัวเลข 1 หลักตามด้ วย “S” และตัวอักษรหรื อเลขกี่หลักก็ได้ ได้ แก่
DS589, AS58449, AS9, 9SAP, 7S, …
การกําหนดแบบนี ้มีความแตกต่างระหว่างอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ นัน่ คือ a และ A แตกต่าง
กรณีศึกษา

เป็ นการค้ นหาการลงบัญชีของรหัสบัญชีเงินสด ที่บนั ทึกไว้ ในงวด 255212

เป็ นการค้ นหารายการบัญชีที่ลงไปในสมุดรายวันจ่าย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2552

VISION NET CO., LTD.

ระบบบัญชี - 72

เป็ นการค้ นหารายการลงบัญชีคา่ ใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ที่บนั ทึกไว้ ในงวด 255212

เป็ นการค้ นหารายการลงบัญชีที่เกิดจากเอกสารตังหนี
้ ้/เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจรับงาน
จ้ าง (เอกสาร *12*) หรื อมีเลขที่คล้ ายกับ 12 ซึง่ ระบุวา่ เป็ นของร้ านค้ าหรือบุคคลอ้ างอิงเลขที่ 401110
ตัวอย่างทังหมด
้
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ หรื อนํามารวมกันเพื่อให้ การค้ นหาตรงกับความ
ต้ องการ หรื อลดข้ อมูลให้ อยูใ่ นวงจํากัดมากที่สดุ
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ตัวอย่ างการกําหนดเงื่อนไขในการออกรายงาน

1. ระบบบัญชี > งบทดลอง / งบดุล > งบทดลอง
B
C
D
E
F

F
G

2. ระบุช่วงเวลา เลือกกําหนดโดยใช้ งวดบัญชีหรื อวันที่ และระบุงวดบัญชี/วันที่ ยอดยกมา
จาก ถึง ให้ ครบถ้ วน
3. กําหนดสมุดบัญชีทกุ ครัง้ ว่าต้ องการแสดงรายการหรื อสรุปยอดจากเล่มใดถึงเล่มใด ซึง่
อาจจะแยกวิทยาเขตหรื อรวมทังมหาวิ
้
ทยาลัยก็ได้
4. เลือกกําหนดเงื่อนไขรหัสบัญชี และกําหนดระดับของบัญชี (มีในบางรายงานเท่านัน)้
เนื่องจากผังบัญชีของระบบ MIS แบ่งออกเป็ น 6 ระดับด้ วยกัน ดังนันบางรายงานจะสามารถเลื
้
อกระดับการ
แสดงข้ อมูลได้
5. ข้ อมูลแหล่งเงิน มิติแผนงาน มิติหน่วยงาน มิติกองทุน และรหัสบัญชีสามารถกําหนด
และเลือกรายการใน
ช่วงของข้ อมูลที่สนใจหรื อ เลือกทังหมดได้
้
โดยคลิกเลือก
Combo box จาก-ถึง
และข้ อมูลที่เป็ นมิติหน่วยงานและกองทุน สามารถกําหนดระดับในการแสดงผล หรื อการรวม
ข้ อมูลในระดับที่กําหนด
6. เมื่อกําหนดเงื่อนไขทังหมดที
้
่ต้องการแล้ ว กดปุ่ ม
และแสดงรายงานตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้

ระบบจะประมวลผล
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นําเข้ าลูกหนี้ก่อนเริ่มระบบงาน
1. ระบบบัญชี > งานบัญชี (ต่อ) > นําเข้ าลูกหนี ้ก่อนเริ่ มระบบงาน
C

D

2. เลือกวิทยาเขต ข้ อมูลปี ข้ อมูล เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ และประเภทเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
3. บันทึกข้ อมูล เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ ดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
รายการที่
รายการที่ของเจ้ าหนี ้ ลูกหนี/้
เลขที่เอกสาร
ระบุเลขที่เอกสารของเจ้ าหนีลู้ กหนี/้
ป้อนลูกหนี ้
ระบุรหัสเจ้ าหนีลู้ กหนี/้
ลูกหนี ้
เมื่อระบุรหัสเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้แล้ วข้ อความชื่อและรหัสจะนํามาแสดง
ให้ ที่ช่องนี ้
วันที่ยืมเงิน
ระบุวนั ที่ยืมเงิน
ยอดเงินยืม
ระบุยอดเงินยืม
ยอดชําระคืน
ระบุยอดที่ชําระคืนแล้ ว
ยอดคงค้ าง
เมื่อระบุยอดเงินยืม และยอดที่ชําระคืนแล้ ว ระบบจะแสดงยอด
คงค้ างให้ ที่ช่องนี ้
รายการ
ระบุรายการของการยืมเงิน
ประเภทยืม
ระบุประเภทของการยืมเงิน
วันครบกําหนดคืน
ระบุวนั ครบกําหนดคืนเงิน
เงื่อนไขการคืนเงิน
ระบุเงื่อนไขของการคืนเงิน
BUDGETID
ระบุรหัสของงบประมาณ

VISION NET CO., LTD.

ระบบบัญชี - 75

ส่ งรายการเข้ าระบบบัญชี
1. เรี ยกเมนู > ระบบบัญชี > เชื่อมโยงงานทะเบียน > ส่งรายการเข้ าระบบบัญชี
C

B
D

F

E

I
H

G
J

2. เลือกวิทยาเขตทีต่ ้ องการส่งรายการเข้ าระบบบัญชี
3. กําหนดปี และช่วงวันที่ที่ต้องการส่งรายการแล้ วกดปุ่ ม ปรับข้ อมูล
4. รายการที่แสดงใน Datasheet บนเป็ นรายการที่แสดงตามเงื่อนไขที่ผ้ ใู ช้ กําหนด หลังจาก
กดปุ่ ม ปรับข้ อมูล โดยมีข้อมูล ได้ แก่ ประเภทใบสําคัญ ชื่อใบสําคัญ เล่มที่ เลขที่ ถึงเล่มที่ เลขที่ จํานวนรายการ
และยอดเงิน ให้ ผ้ ใู ช้ คลิกเลือก เฉพาะรายการที่ต้องการส่งรายการเข้ าระบบบัญชี
5. กําหนดงวดบั ญชี และวันที่ลงบัญชี แล้ วกดปุ่ มส่งรายการ
หน้ าต่างถามยืนยันการส่งรายการที่เลือกไว้ ดงั รูป

จะแสดง

และกด OK เพื่อยืนยันการลงบัญชี
6. เมื่อระบบดําเนินการเรี ยบร้ อยรายการที่เลือกไว้ เดิมจะย้ ายไปแสดงที่ Datasheet ล่าง
พร้ อมทังบอกหน้
้
าบัญชี
7. ผู้ใช้ สามารถเรี ยกแสดงผ ลการส่งรายการ ได้ โดยคลิกที่
รายการลงบัญชีที่มีการลงบัญชีครัง้ นัน้

จะปรากฏหน้ าจอค้ นหา
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8. หากต้ องการดูผลการลงบัญชีที่เคยดําเนินการไปแล้ ว สามารถกําหนดช่วงวันที่มีการ
ลงบัญชีและกดปุ่ มปรับข้ อมูล
กําหนด

Datasheet ล่างจะแสดงรายการที่เคยลงบัญชีไว้ ตามเงื่อนไขที่

9. ถ้ าตรวจสอบพบว่ารายการใดผิดหรื อต้ องการกลับไปแก้ ไขก่อนลงบัญชีอีกครัง้ สามารถ
ทําได้ โดยกดปุ่ มยกเลิก
Datasheet บนเหมือนเดิม

ซึง่ ถ้ าระบบตรวจสอบแล้ วว่าสามารถยกเลิกได้ รายการนันจะกลั
้
บไปรอที่

