
นายสฤษดิ์ เรืองธรรม ** 

นายปิต ิโง้วธนสุวรรณ* 

** นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการพเิศษ ศูนย์คอมพวิเตอร์ 
  * นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการ  ศูนย์คอมพวิเตอร์ 

1 

http://Fmis.kku.ac.th 

1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอนันตนาครา จังหวดัหนองคาย 



แผน
งบประมาณ 

การเงนิ
และ

บญัช ี
KKUFMIS 

พัสดุ 
ทบทวนตลอดเวลาโดยใช้กระบวนการ 

CMMI For Services 

ความเก่ียวพนั 

Khon Kaen University Fiscal Management Information System : KKUFMIS 
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KKUFMIS 

งบประมาณและ
รายการครภุัณฑ ์

งบประมาณและ
รายการรับ-จา่ย 

จัดซือ้/จัดจา้ง 

แผนงบประมาณ 

พสัด ุ การเงินและบญัชี 

งานเช่ือมโยง 
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กลุ่มสิทธิเขา้ใชง้าน 

สทิธิในระบบ 

 กลุม่แผนงบประมาณ 
 กลุม่พัสด ุ
 กลุม่การเงนิและบญัช ี
 กลุม่ผูบ้รหิารและบคุลากร 
 กลุม่ผูด้แูลระบบ 

แตล่ะกลุม่มีสิทธิเฉพาะหน่วยงานท่ีสงักดั ยกเว้นสว่นกลาง 
*****กรณีขอสิทธิเข้าใช้ระบบครัง้แรก 

 ต้องท าหนงัสือถึงผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

5 

Khon Kaen University Fiscal Management Information System : KKUFMIS 



เงินยมืทดรองจ่าย 

งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 ระบบแจง้เตอืนอตัโนมัตทิาง Email กอ่นและหลัง
ครบก าหนดการยมืเงนิ 

 ตรวจสอบดว้ยตนเองผา่น Website 
 finance.kku.ac.th 
 รายงานลกูหนีร้ายตวัหยดุคดิดอกเบีย้กรณี 

คนืใบส าคญั 
 กรณีสง่เบกิใบส าคญัคนืเงนิยมืก าลังพัฒนาระบบ

ใหป้รับปรงุหนีโ้ดยไมต่อ้งออกใบเสร็จรับเงนิ 
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ระบบใบเสร็จรับเงิน 

งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 มกีารก าหนดผูม้สีทิธยิกเลกิแยกจากผูรั้บเงนิ 
 มโีปรแกรมเตรยีมการยกเลกิเพือ่สรปุยอดตาม

ความเป็นจรงิของผูรั้บเงนิ 
ระหวา่งรอผูม้สีทิธยิกเลกิด าเนนิการ 

 เพิม่รายงานการรับเงนิประจ าวันแบบยอ่ 
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งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียด 
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งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

บางส่วนของรายละเอียดจอบนัทึก 
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งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียด 
(ต่อ) 

10 

Khon Kaen University Fiscal Management Information System : KKUFMIS 



งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียด 
(ต่อ) 
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งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

สว่นต้นของ 
รายงาน 
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งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

สว่นท้าย 
รายงาน 
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ระบบเงินเดือน 

งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 ปรับปรงุโปรแกรมเพือ่เชือ่มโยงระบบงบประมาณ 
 ปรับปรงุการหกัภาษีรายเดอืนแบบยดืหยุน่ 

ตามรายรับจรงิ 
 พมิพส์ลปิออนไลนผ์า่น finance.kku.ac.th 

โดยใช ้Username และ Password ของ Email 
มหาวทิยาลัย 
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การพิมพใ์บรับรองภาษีเจา้หน้ี 

งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 เจา้หนีพ้มิพใ์บรับรองภาษีไดเ้องผา่น Web 
finance.kku.ac.th 
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งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 
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งานปรับปรุง.... ในรอบปีท่ีผา่นมา 
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การได้มา
ของครุภณัฑ์ 

กระบวนการบริหารครุภณัฑ์ในระบบ KKUFMIS 

บริจาค/โอน/แปรสภาพ/
แลกเปล่ียน 

จัดซือ้ผ่านระบบ 
KKUFMIS 

ตรวจรับ 
รับทรัพย์สินโดย
ไม่อ้างเอกสาร

ระบบจัดซือ้ (PO) 

รับทรัพย์สินโดย
อ้างเอกสาร 

ระบบจัดซือ้ (PO) 

ลงทะเบยีนทรัพย์สิน 

ออกหมายเลข
ครุภณัฑ์อัตโนมัติ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 

18 



กระบวนการบริหารครุภณัฑ์ในระบบ KKUFMIS (ต่อ) 

ช ารุด/สูญหาย/หมด
ความจ าเป็น/อื่นๆ 

สภาพการใช้งาน 

ซ่อม 

ตรวจสอบและอนุมัตผ่ิาน
การตรวจนับทรัพย์สิน 

ขาย/โอน/บริจาค/เป็นสูญ/
แปรสภาพ/แลกเปล่ียน 

รายงานทรัพย์สินคงเหลือเพยีงวันที่ 

ตัดจ าหน่าย 

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 

รับคืน(ผ่าน
การตรวจรับ) 

ประวัต/ิบนัทกึ
การซ่อม 

อนุมัตกิารจ าหน่าย
ทรัพย์สินด้วยวิธีต่างๆ 

ปกต ิ
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การออกหมายเลขครุภณัฑ์ชุดในระบบ KKUFMIS 

ลงทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

ออกหมายเลข
ครุภณัฑ์ตัวแม่ 

รายละเอียด (ประเภท, ชนิด) ครุภณัฑ์
ได้มาจาก การเลือก ชุดประกอบด้วย 

ที่รับทรัพย์สิน 

ออกหมายเลข 
ครุภณัฑ์ตัวลูก 

รายละเอียด (ประเภท, ชนิด) ครุภณัฑ์ 
ได้จาก แผนงบประมาณที่ขอ 

มสีถานะอ้างองิ
หมายเลขครุภัณฑ์แม่ 
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ระบบพสัดุทีพ่ฒันาเพิม่เตมิบนระบบ KKUFMIS ปีงบประมาณ 2556  

1. ระบบจัดซือ้จัดจ้าง  
 1.1 เพิ่มรายช่ือคณะกรรมการตรวจรับได้สูงสุด 10 คน 
 1.2 เพิ่มความกว้างของช่องแสดงเหตุผลให้มากขึน้ 
 1.3 การตดิตามการจัดซือ้จัดจ้าง เพิ่มรายละเอียดการตรวจรับของ 
2. ระบบทรัพย์สินถาวร 
 2.1 ปรับรายงานทรัพย์สินถาวรให้แสดงค าน าหน้าช่ือของกรรมการ 
 2.2 กรณีวัสดุคงทนถาวร เพิ่มเมนูการแปรสภาพครุภณัฑ์ที่มีราคาไม่เกนิ 5,000 บาท 
      เมนู  “แฟ้มข้อมูลหลัก” -> “ก าหนดวัสดุคงทนถาวร”  
 2.3 กรณีซ่อมครุภณัฑ์ เม่ือบนัทกึตรวจรับครุภณัฑ์แล้ว สามารถท าการรับคืนครุภณัฑ์     
      ได้ โดยระบบจะน าเข้าสู่หน้าจอ “รับคืนครุภณัฑ์จากการซ่อมบ ารุง” 
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งานปรับปรุง.... ใหม่ 
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เข้าระบบที่  http://services.kku.ac.th:8888/services  หรือ 
http://goo.gl/4jC8Wn   (โดยแจ้ง Email และหน่วยงานต่อผู้ดูแลระบบก่อนใช้งาน) 
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เข้าระบบที่  http://services.kku.ac.th:8888/services  หรือ 
http://goo.gl/4jC8Wn   (โดยแจ้ง Email และหน่วยงานต่อผู้ดูแลระบบก่อนใช้งาน) 

สทิธิทัว่ไป 
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เข้าระบบที่  http://services.kku.ac.th:8888/services  หรือ 
http://goo.gl/4jC8Wn   (โดยแจ้ง Email และหน่วยงานต่อผู้ดูแลระบบก่อนใช้งาน) 

สทิธิผู้ดแูลระบบ 
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งานระหวา่งพฒันา 
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e-Catalog ส่ังซ้ือ 
online 

  ให้ rating 
ผู้ขายตาม 
ตามเลข PR 

ท ารายงาน
ขอซ้ือ PR 

อนุมัติ
รายงานขอ
ซ้ือ PR 

อ้าง PO 
ออนไลน์ 

ตรวจรับ
สินค้า  

จัดส่ง
สินค้า 

เบิกจ่ายค่า
สินค้า 

ตั้งหนี ้

ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ขาย รายละเอยีด

สินค้า 

ผู้ตรวจรับ  

รายการเฉพาะทีอ่นุมตัิ 

เพิม่รายละเอยีดสินค้า กรรมการตรวจรับ ระบบ งานเดิม 

ส่ังซ้ือออนไลน์ อนุมัติ catalog 

ค่าสินค้า 

          Comment 
1. ใชโ้ครงสร้าง PO เดิม เป็น

ส่วนหน่ึงของสัง่ซ้ือ online 

2. Rating เก็บเลขตรวจรับ/
ผูข้าย/ผล rating 

3. Mapping จะมีคู่กบัเลข
พสัดุมข. คู่กบัของผูข้าย 

 กระบวนการ KKU e-Procurement  

* 

* * 
 

*Central Database  
        
  - รายการพัสดุ 
       -rating 
         - ผู้ขาย 
         -................. 

  กองคลัง คณะ/หน่วยงาน 

ผู้ขาย 

* เกีย่วกบัระบบ   
e-Procurement ทีจ่ะท าเพิม่เตมิ 

KKUFMIS 
รายการพสัดุ 

ตรวจสอบ  
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 KKUFMIS  ระบบที่เกี่ยวข้อง 

• ระบบงบประมาณ 

• ระบบพัสดุ 

• ระบบเจ้าหนี ้

• ระบบการเงนิจ่าย 

• ระบบบัญชีแยกประเภท 

e-Procurement  (คณะ/หน่วยงาน) 
• เสนอความต้องการบน 
            e-Catalog 
• สืบค้นรายการพัสดุ    
       (Central Database) 
• จัดท าใบขอซือ้ online 

           ( PO ออนไลน์ ) 
• วิเคราะห์ประเมิน ซือ้-จ้าง  
           (ให้ rating แก่ผู้ขาย )  

 

 e-Shop  (ผู้ขาย) 

• การคัดเลือกผู้จ าหน่าย   
         (คณะกรรมการกลัน่กรองพจิารณา) 
• สร้าง  e-Catalog 

• จดัท าใบเสนอราคา 
• จดัส่งสินค้าตาม order 
 

 

KKUFMIS   (กองคลัง) 

• ท ารายงานขอซือ้ PR (อ้าง PO 
ออนไลน์) 

• ท าตรวจรับสินค้า 
• ท าการตัง้หนี ้
• เบิกจ่ายค่าสินค้า 

KKU  e-Procurement 
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KKUFMIS  Interface 

• ท ารายงานขอซือ้ PR (อ้าง PO 
ออนไลน์) 

• ท าตรวจรับสินค้า 

• ท าการตัง้หนี ้

• เบิกจ่ายค่าสินค้า 

ระบบที่เกี่ยวข้อง 

• ระบบงบประมาณ 

• ระบบพัสดุ 

• ระบบเจ้าหนี ้

• ระบบการเงนิจ่าย 

• ระบบบัญชีแยกประเภท 

  

    
   

 
 
• เสนอความต้องการบน 

            e-Catalog 

• สืบค้นรายการพัสดุ 

• จัดท าใบขอซือ้ online 

           ( PO ออนไลน์ ) 

• วิเคราะห์ประเมิน ซือ้-จ้าง  

           (ให้ rating แก่ผู้ขาย) 

 

e-Shop KKUFMIS e-Procurement 
คณะกรรมการ

กลัน่กรองพจิารณา 

  

    
   

 

 
 

• การคัดเลือกผู้จ าหน่าย 

• สร้าง  e-Catalog 

• จัดท าใบเสนอราคา 

• จัดส่งสินค้าตาม order 

 
ผู้ขาย กองคลงั คณะ/หน่วยงาน 

Inventory 

บัญชีเจ้าหนี ้งบประมาณ&การเงนิ 

1 

2 

3 

... 

Central 
Database 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ขอบเขตการด าเนินงานโครงการเพื่อการศึกษาความตอ้งการ วเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (KKU e-Procurement) โดยจะมีองคป์ระกอบของระบบงานต่างๆตามแผนภาพ ดงัน้ี 
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TEST Case ตาม Flow  e-procurement 

ขัน้ตอน วัสดุ
ส านักงาน 

จ้างเหมา
ทัวร์ 

จ้างรถตู้ อาหาร
-เบรค 

ผู้ขายเสนอสินค้า/ผู้ซือ้แสดงความต้องการบน 
 e-catalog 

    

คณะกรรมการพจิารณาเลือก 
ผู้ขาย/รายการสินค้าใส่ e-catalog 

    

เลือกซือ้สินค้าผ่าน e-catalog 
(ท าใบขอซือ้ Po ออนไลน์) 

    

ท ารายงานขอซือ้/ขอจ้างผ่าน KKUFMIS (อ้าง Po 
ออนไลน์) 

   

ท าตามขัน้ตอนปกตกิาร 
จัดซือ้/จัดจ้างบนระบบ KKUFMIS 

   

มีการให้ Rating ขณะตรวจรับ 
ตามเลข PR และผู้ขาย 
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เปรยีบเทียบข ัน้ตอน ระบบเดมิ(KKUFMIS), e-ordering(กระดาษ), e-procurement 

ระบบ 

ข ัน้ตอน 

การสบืราคา การท าใบ 

เสนอราคา 

การท า 

ใบส ัง่ซื้อ 

ส่งของ+ตรวจรับ การเผือ่stock

สินค้า 

การเบกิจา่ย 

KKUFMIS มี มี มี มี มาก มี 

e-ordering อเิลคทรอนสิ ์ อเิลคทรอนสิ ์ มี มี นอ้ย มี 

e-procurement อเิลคทรอนสิ ์ อเิลคทรอนสิ ์ มี มี นอ้ย มี 
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แนวทางปฏิบติัเสนอแนะโดยท่ีประชุม 

• ใช้เทยีบเคียงระบบเดมิ  (Phase แรก) 

• ปรับปรุงขัน้ตอนเพิ่มเตมิ (Phase ถัดไป) 
เช่น การเบกิจ่าย การส่งของ 

 

มี Rating ขัน้ตอนส าคัญ 
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Thank you! 

Contact Address:  

KKUFMIS Team 

Tel: 40068-70,40073 

http://fmis.kku.ac.th  

36 

Khon Kaen University Fiscal Management Information System : KKUFMIS 


