
แนะน ำกำรใช้ระบบ KKUFMIS  
จำกระบบเครือข่ำยนอกมหำวทิยำลยั 
ส ำหรับ ศนูยบ์รกิารสูช่มุชน มข. 

จัดท ำโดย 
นำยสฤษดิ์ เรืองธรรม 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผู้ดูแลระบบ KKUFMIS 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ปรับปรุงล่ำสุด 29 สิงหำคม 2556 
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 Add your text in here 

ประเดน็น ำเสนอ 

 กำรเข้ำสู่ระบบ Intranet เครือข่ำย KKU จำกนอกมหำวทิยำลยั 

 ภำพรวมระบบ KKUFMIS 

 บทบำท หน้ำที่ ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรใช้ระบบ KKUFMIS 

 เป็นระบบบริหำรกำรเงินกำรคลงัทีป่ระกอบด้วยระบบกำรวำงแผน ระบบพสัดุ   
ระบบกำรเงินและบัญชี  ที่รวมทั้งระบบรับและระบบจ่ำย โดยมีกำรบริหำรจัดกำร 
แบบรวมศูนย์  มีกำรกระจำยกำรท ำงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยตำมภำระหน้ำที ่ในส่วนที่
เกีย่วข้องหรือได้รับมอบหมำย   ให้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลยั(Intranet) 

 ต้องจ ำลองกำรใช้งำนผ่ำนระบบ VPN ซ่ึงมี 2 วธีิ โดยใช้ PPTP หรือ  
ใช้โปรแกรม OpenSource (ติดตั้งโดยพมิพ์ผ่ำน Browser  ด้วย  vpn.kku.ac.th) 

 เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนทีเ่ข้ำร่วมให้บริกำรใช้เฉพำะ   ระบบรับและน ำส่งเงิน 
 เจ้ำหน้ำทีศู่นย์บริกำรสู่ชุมชนจะใช้ ระบบรับและน ำส่งเงิน และ ระบบกำรเบิกจ่ำย 
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 Add your text in here 

กำรเข้ำสู่ระบบ INTRANET เครือข่ำย KKU จำกนอกมหำวทิยำลยั 

 แบบ PPTP 
 ดรูายละเอียดได้ที่ http://network.kku.ac.th/ 
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 Add your text in here 

กำรเข้ำสู่ระบบ INTRANET เครือข่ำย KKU จำกนอกมหำวทิยำลยั 

 แบบ OpenSource 
 ติดตั้งโดยพมิพ์ผ่ำน Browser  ด้วย  vpn.kku.ac.th 
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 Add your text in here 

กำรเข้ำสู่โปรแกรมระบบ KKUFMIS (1) 

 วธีิที่ 1. (ไม่แนะน ำ) ใช้แบบปกติหลงัจำกผ่ำนกำรเช่ือมต่อ VPN 

 เลอืก ShotCut บนจอภำพที่มีกำรติดตั้งโปรแกรมไว้แล้ว หรือหำกยังไม่มีกำรติดตั้ง
ศึกษำได้ที่ http://fmis.kku.ac.th/ 

การเช่ือมต่อจะใชเ้วลา
ประมาณ 3-5 นาที  
กวา่จะปรากฎเมนู และ
การใชง้านค่อนขา้งจะชา้ 
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 Add your text in here 

กำรเข้ำสู่โปรแกรมระบบ KKUFMIS (2) 

 วธีิที่ 2. (แนะน ำ) 
หลงัจำกผ่ำนกำรเช่ือมต่อ VPN แล้วท ำกำร Remote ไปที่เคร่ืองใน มข. 

 เลอืก ShotCut บนจอภำพทีมี่กำรติดตั้งโปรแกรมไว้แล้วของเคร่ืองทีถู่ก Remote 
  หรือหำกยังไม่มีกำรติดตั้งศึกษำได้ที ่http://fmis.kku.ac.th/ 

วธีินีจ้ะใช้เวลำเข้ำสู่ระบบ 
KKUFMIS ใกล้เคียงกบั 
กำรท ำงำนปกติใน มข. 
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กำร REMOTE ไปทีเ่คร่ืองใน มข. 

 ศึกษำเทคนิคกำรเช่ือมต่อของเคร่ืองทีเ่รำจะท ำกำร Remote โดยจอหลกั 
ที่จะ Remote หลงัจำกเลอืก Remote Desktop Connection จะมีลกัษณะดังนี ้
 

ตัวอย่ำง 
ระบุ IP เคร่ืองทีเ่รำ

จะ Remote 

Click 
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 Add your text in here 

ขั้นตอน ระบบรับและน ำส่งเงนิ (ส ำหรับหน่วยงำนทีร่่วมให้บริกำร) 

 งำนเร่ิมต้นระบบ 
 ก ำหนดจุดรับ-จ่ำยเงิน (KKFNRT09) 
 ก ำหนดรหัสพนักงำนรับเงิน (KKFNRT10) 
 บันทึกต้นแบบกำรรับเงิน (KKFNDT36) 

 
 

 

8 

 งำนประจ ำวนั จะเป็นกลุ่มกำรเงิน -> กลุ่มงำนกำรรับและน ำส่งเงิน 
 งำนบันทกึรำยกำรรับเงิน -> บันทกึกำรรับเงินทัว่ไปและรับเพือ่ตั้งหนี ้(KKFNDT01) 
 งำนจัดท ำใบน ำฝำก -> บันทกึกำรน ำฝำกเงิน (KKFNDT04) 
 งำนจัดท ำใบน ำส่งเงิน -> บันทกึจัดท ำใบน ำส่ง (KKFNDT05) 
 งำนสรุปกำรน ำส่งเงินกองคลงั -> พมิพ์ใบสรุปน ำส่งกองคลงั (KKFNDT06) 

 
 

 

หมายเหต ุ: งานประจ าวนัจะมรีายการยอ่ย ...ท าซ ้า, ยกเลกิ... และ รายงาน... ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  



 Add your text in here 

ขั้นตอน ระบบรับและน ำส่งเงนิ (ส ำหรับศูนย์บริกำรสู่ชุมชน) 

 งำนเร่ิมต้นระบบ 
 ก ำหนดจุดรับ-จ่ำยเงิน (KKFNRT09) 
 ก ำหนดรหัสพนักงำนรับเงิน (KKFNRT10) 
 บันทกึต้นแบบกำรรับเงิน (KKFNDT36) 
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 งำนประจ ำวนั จะเป็นกลุ่มกำรเงิน -> กลุ่มงำนกำรรับและน ำส่งเงิน 
 งำนบันทกึรำยกำรรับเงิน -> บันทกึกำรรับเงินทัว่ไปและรับเพือ่ตั้งหนี ้(KKFNDT01) 
 งำนจัดท ำใบน ำฝำก -> บันทกึกำรน ำฝำกเงิน (KKFNDT04) 
 งำนจัดท ำใบน ำส่งเงิน -> บันทกึจัดท ำใบน ำส่ง (KKFNDT05) 
 งำนสรุปกำรน ำส่งเงินกองคลงั -> พมิพ์ใบสรุปน ำส่งกองคลงั (KKFNDT06) 
 งำนรับกำรน ำส่งเงินจำกคณะ  -> บันทกึรับเงินน ำส่งจำกคณะ (KKFNDT07) เพิม่เติม 

 
 

 

หมายเหต ุ: งานประจ าวนัจะมรีายการยอ่ย ...ท าซ ้า, ยกเลกิ... และ รายงาน... ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
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ขั้นตอน   เบิกจ่ำยงบประมำณ  (ส ำหรับศูนย์บริกำรสู่ชุมชน) 

 ส่วนกลำง 
  ตั้งงบประมำณกลำงปี (KKBGDT31) และ อนุมัติงบประมำณกลำงปี (KKBGDT32) 
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 ศูนย์บริกำรสู่ชุมชน 
 ระบบงบประมำณ -> รำยงำน -> รำยงำนติดตำมควบคุมงบประมำณ 
 รำยงำนสรุปยอดงบประมำณคงเหลอื 

 ระบบงบประมำณ -> รำยกำรประจ ำวัน -> เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 บันทกึผูกพนัและเบิกจ่ำย กรณทีัว่ไป (KKBGDT15) 
 อนุมัติผูกพนัและเบิกจ่ำย (KKBGDT16) 
 ยกเลกิเบิกจ่ำย (KKBGDT28) 

 ระบบงบประมำณ -> รำยงำน -> รำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 รำยงำนรำยกำรผูกพนัและเบิกจ่ำย(รำยกำรอนุมัติ)    (KKBGOR21) 
 

 
 

 
 

 



Thank you! 

Contact Address:  

Sarit ruangthum 

Tel: 081 8716028 

Email: sarit@kku.ac.th  11 

Q & A 


