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ประมาณ พัสดุ กา
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ในGL หลังจา
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ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
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องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

4

นระหว

ารเงินสด (CM)
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ว่างบัญญชีธนนาคาร 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

 
 


ทรัพย

นาวิเก
 
 
0503
อธิกา

 
1. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

 วัตถุประส

เพ่ือโอนเงิ

ย์ไปบัญชีกระ

กเตอร์ ระบบ

ตัวอย่าง ณ
311188887 ไ
ารบดี 

บันทึกการโอน

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

สงค์การโอนเงิ

งินระหว่างบัญ

แสรายวัน 

จัดการเงินสด

ณ สิ้นเดือนสิง
ไปบัญชีกระแส

ขั้

นเงินที่หน้าจอ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

งนิระหว่างบญั

ญชีธนาคาร เช

ด : การโอนบัญ

งหาคม 2559
สรายวัน  ธนา

ั้นตอนการโอน

อการโอนบัญชี

 

4 การโอน

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

4

ญชีธนาคาร

ช่น ณ สิน้เดือน

ญชีธนาคาร 

 โอนเงินจากบ
าคารออมสิน 

นเงินระหว่างบ

ชีธนาคารซึ่งเป

นเงินระหว่าง

ารเงินสด (CM)
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น โอนเงินระห

การโอนบัญ

บัญชีออมทรัพ
เลขที ่00103

บัญชีธนาคาร

ป็นหน้าเว็บ ค

งบญัชีธนาค

หว่างบัญชีธนา

ญชีธนาคาร 

พย์ธนาคารออ
31015488 ขอ

มีดังน้ี 

คลิกปุ่มจัดทํา 

คาร

าคารจากบัญช

อมสิน เลขที่ 
องหน่วยงานส

 

ชีออม

สํานักงาน

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

2. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

แท็บข้อมูลทั่ว

หมายเหตุ วัน

วันที ่และเลือก

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

วไป : วันที่โอน

นที่โอนสามาร

กวันท่ีโอนได้โดย

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

น ระบุวันที่โอ

ถระบุอีกวิธีคือ

ยคลิกวันท่ีต้องก

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

4

อนเงิน จากตัว

อโดยเลือกคลิ

การโอน 

ารเงินสด (CM)
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วอย่างระบุวันท

ลกิสญัลักษณร์ู

ที่โอน โดยการ

รูป  ซึง่จ

รป้อน 31-08

จะแสดงกล่อง

 

8-2016 

เลือก

  



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

3. 

4. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

สกุลเงิน : ระบ

หน้าต่างค้นห

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

บุสกุลเงินโดย

หาและเลือกรา

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ยเลือกคลิก 

ายการค่า คลิก

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

4

  

กปุ่มไปที่ 

ารเงินสด (CM)
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โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

5. 

6. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

คลิกเลือกแบบ

หมายเหตุ สก

จํานวนเงินทีโ่

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

บเร็ว สกุลเงิน

กุลเงินสามารถ

โอน : ป้อนจํา

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

น THB 

ถเลือกได้โดย 

นวนเงินที่โอน

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

4

 เลือก แล

น และช่องคว

ารเงินสด (CM)

6 / 60

ละคลิกปุ่มเลอื

ามเห็นให้ป้อน

อก อีกครั้ง ก็ได

นความเห็น(คํ

ด้ 

ําอธิบาย) 

 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

7. 

โ

8. 

9. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

บัญชีธนาคาร

โดยเลือกเลขท

หน้าต่างค้นห

คลิกปุ่มไปที ่

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

รที่มา ฟิลด์เลข

ทีบั่ญชีธนาคา

หาและเลือก:เล

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ขที่บัญชีธนาค

าร คลิกไอคอน

ลขที่บัญชีธนา

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

4

คาร : ระบุเลข

น  เพ่ือค้น

าคาร ค้นหาตา

ารเงินสด (CM)
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ขที่บัญชีธนาคา

นหา 

าม เลขที่บัญชี

ารที่ต้องการโอ

ชีธนาคาร โดย

อนเงินออก 

ยพิมพ์ “%11

 

 
8888” 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

10. 

11. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

คลิกเลือกแบบ

บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชีธน

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

บเร็ว เลขที่บัญ

รปลายทาง ฟิล

นาคาร คลิกไอ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ญชีธนาคารที่

ลด์เลขที่บัญชี

อคอน  เพ่ือ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

4

มา 

ชีธนาคาร : ระ

อค้นหา 

ารเงินสด (CM)
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ะบุเลขที่บัญชีธธนาคารท่ีต้องงการโอนเข้า โ

 

 
โดยเลือก

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

12. 

13. 

14. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

หน้าต่างค้นห

คลิกปุ่มไปที ่

คลิกเลือกแบบ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

หาและเลือก:เล

บเร็ว 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ลขที่บัญชีธนา

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

4

าคาร ค้นหาตา

ารเงินสด (CM)
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าม เลขที่บัญชีชีธนาคาร โดยยพิมพ์ “%15

 

488” 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

15. 

16. 

17. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

แสดงข้อมูลบั

รายละเอียดก

คําอธิบาย : ป้

คลิกปุ่มใช้ 

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

บัญชีธนาคารที

การชําระเงิน 

ป้อนคําอธิบาย

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ที่มา(โอนออก)

ย 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

) และข้อมูลบั

ารเงินสด (CM)
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ัญชีธนาคารปปลายทาง(โอนนเข้า) คลิกแท็

 

บ

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

18. 

19. 

20. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

หน้าจอการโอ

เมื่อตรวจสอบ

ธนาคาร ไม่ส

กลับสู่เมนู ระ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

อนบัญชีธนาค

บข้อมูลเรียบร้

ามารถแก้ไขร

ะบบจัดการเงิน

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

าร ยืนยันการ

ร้อยแล้ว ระบบ

รายการโอนเงิน

นสด  ดู 

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

รโอนบัญชีธนา

บจะแสดงข้อค

นจากบัญชีธน

 รายการที

ารเงินสด (CM)
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าคาร ซึ่งได้เล

ความการยืนยั

นาคารรายการ

ทมีีอยู่  (เพ่ือดูร

ขที่การโอน คื

ยันการตรวจส

รน้ีได้อีก 

รายการที่โอน

คือ 29 คลิกตร

สอบการโอนบั

นออก) 

 

รวจสอบ 

 
ัญชี

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

21. 

22. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เลือก  กร

หน้าจอดูรายก

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ะแสเงินสดใน

การที่มีอยู่ แส

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

น Cash Mana

สดงรายการที่โ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

agement แล

โอนออก 

ารเงินสด (CM)
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ละระบุเลขที่บับัญชีโอนออก จากน้ันคลิกป

 

ปุ่มค้นหา 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

23. 

24. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

กลับสู่เมนู ระ

เลือก  กร

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ะบบจัดการเงิน

ะแสเงินสดใน

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

นสด  ดู 

น Cash Mana

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

 รายการที

agement แล

ารเงินสด (CM)

3 / 60

ทมีีอยู่  (เพ่ือดูร

ละระบุเลขที่บั

รายการที่โอน

บัญชีโอนเข้า จ

นเข้า) 

จากน้ันคลิกปุ่ม

 

 
มค้นหา 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

25. 

26. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

หน้าจอดูรายก

ทําการกระทบ

นาวิเกเตอร์ ร

การบันทึกใบ

วันที่ในGL แล

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

การที่มีอยู่ แส

บยอดข้อมูลก

ระบบจัดการเงิ

แจ้งยอดธนาค

ละเลขที่ใบแจ้

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

สดงรายการที่โ

ารโอนเงินออ

งินสด : ใบแจ้

คารด้วยตนเอ

้งยอด จากน้ัน

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

โอนเข้า 

อก โดยการบัน

จง้ยอดธนาคา

อง ระบุเลขทีบั่

นคลกิปุ่มรายก

ารเงินสด (CM)

4 / 60

นทึกใบแจ้งยอ

ร  Bank 

บัญชีธนาคารโ

การ 

อดธนาคารด้วย

Statement 

อนออก, วันที

ยตนเอง 

และการกระท

ที่ใบแจ้งยอดธ

 

 

ทบยอด 

ธนาคาร, 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

27. 

28. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

หน้าจอใบแจง้

ระบุรายละเอี

-

-

แสดงหน้าจอ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

งยอดธนาคาร

อียดแท็บจํานว

- ประเภท=

- จํานวนเงิน

ค้นหารายการ

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

รที่ได้สร้างด้วย

วนเงินดังน้ี คือ

=โอนออก (เน่ื

น=20000, สถ

ร ระบบ ก

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

ยตนเองเลขที่

อ- รายก

นองจากเป็นกา

ถานะ=ยกเลิก

กระแสเงินสดใ

ารเงินสด (CM)
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 31082016-

การ=1 

ารบันทึกใบแจ้

กการกระทบย

ใน Cash Man

1 

จง้ยอดของกา

ยอด จากน้ันค

nagement จ

ารโอนออก)  

คลิกปุ่มมอียู่  

จากน้ันคลิกปุ่ม

 

 
มค้นหา 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

29. 

30. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เลือก  รา

เมื่อทําการกร

ธนาคาร และ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ยการโอนเงินอ

ระทบยอดแล้ว

ะสถานะเปลี่ยน

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ออก คลิกปุ่มก

วระบบจะทําก

นเป็นกระทบ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

กระทบยอด

การบันทึกราย

ยอด 

ารเงินสด (CM)
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ยการและกลบับมาที่หน้าจอรรายการใบแจ้

 

 
งยอด

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

31. 

32. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

ทําการกระทบ

นาวิเกเตอร์ ร

การบันทึกใบ
วันที่ในGL แล

หน้าจอใบแจง้
ระบุรายละเอี
แจ้งยอดของก

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

บยอดข้อมูลก

ระบบจัดการเงิ

แจ้งยอดธนาค
ละเลขที่ใบแจ้

งยอดธนาคาร
อียดแท็บจํานว
การโอนเข้า), 

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ารโอนเงินเข้า

งินสด : ใบแจ้

คารด้วยตนเอ
้งยอด จากน้ัน

รที่ได้สร้างด้วย
วนเงินดังน้ี คือ
จํานวนเงิน=2

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

า โดยการบันท

จง้ยอดธนาคา

อง ระบุเลขทีบั่
นคลกิปุ่มรายก

ยตนเองเลขที่
อ รายการ=1,
20000, สถาน

ารเงินสด (CM)
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ทึกใบแจ้งยอด

ร  Bank 

บัญชีธนาคารโ
การ 

 31082016-
,ประเภท=โอน
นะ=ยกเลิกกา

ดธนาคารด้วย

Statement 

อนเข้า, วันที่ใ

2 
นเข้า (เน่ืองจา
รกระทบยอด

ยตนเอง 

และการกระท

ใบแจ้งยอดธน

ากเป็นการบัน
ด จากน้ันคลิก

 

ทบยอด 

นาคาร, 

 

นทึกใบ
ปุ่มมีอยู่ 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

33. 

34. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

แสดงหน้าจอ

เลือก  รา

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ค้นหารายการ

ยการโอนเงิน

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

ร ระบบ ก

เข้า และคลกิป

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

กระแสเงินสดใ

ปุ่มกระทบยอ

ารเงินสด (CM)
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ใน Cash Man

อด 

nagement จจากน้ันคลิกปุ่ม

 

มค้นหา 

 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

35. 

36. 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

เมื่อทําการกร

ธนาคาร และ

เมื่อกระทบยอ

“จัดทําบัญชี”

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

ระทบยอดแล้ว

ะสถานะเปลี่ยน

อดรายการทัง้

” เพ่ือจัดทําบั

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

วระบบจะทําก

นเป็นกระทบ

งบัญชีโอนออก

ัญชีการโอนเงิ

 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

5

การบันทึกราย

ยอด 

ก และบัญชีโอ

งินระหว่างบัญ

ารเงินสด (CM)
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ยการและกลบั

อนเข้าแล้ว ทีร่

ญชีธนาคารแล

บมาที่หน้าจอร

ระบบจัดการเ ิ

ะส่งขอ้มูลไปร

รายการใบแจ้

เงินสด รันราย

ระบบGL 

 

งยอด

 
ยงานช่ือ 

 



โครงกา
โดยเกณ
คู่มือผู้ใ

 

 
 

37. 

38. 

 
 

 

ารพัฒนาระบบงบ
ณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ใช้งานระบบบัญชี 

รอจนเฟสสมบ

แสดงผลเป็นไ

ประมาณ พัสดุ กา
ลักษณะ 3 มิติ มห
3 มิติ (Oracle E-

บูรณ์และสถา

ไฟล์เอกสาร w

ารเงินและบัญชีกอ
หาวิทยาลัยรามคํา
-Business Suite 

านะปกติ คลิก

word 

องทุน 
าแหง  
R12) ระบบจัดกา

6

กปุ่มดูเอาต์พุต

ารเงินสด (CM)

0 / 60

ต 

 

 

 


