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ค ำน ำ  
 

 เอกสารการสังเคราะห์ กระบวนการใช้งานและการบ ารุงรักษา ระบบสารสนเทศการเงินการคลัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS) เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมปัจจัยต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน 

ในลักษณะการจัดหมวดหมู่และจัดล าดับความเช่ือมโยงทุกขั้นตอนท่ีมีความสัมพันธ์กันท้ังระบบ ไม่ว่าจะเป็น

การออกแบบระบบงานฐานข้อมูลหรือระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง มาผสมผสานให้เป็นเนื้อเดียวกันตลอดท้ังเรื่อง โดย

จะน าเสนอแต่ละส่วนในลักษณะท่ีเป็นภาพ ผังงานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารและ

ผู้ท่ีมีความสนใจสามารถเข้าใจแนวคิดได้อย่างง่าย อย่างไรก็ตามเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจอาจจะน าเสนอด้าน

เทคนิคประกอบการติดตามเป็นบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องแก้ไข

บางส่วนของระบบให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงโดยไม่กระทบต่อการใช้งานปกติ อันอาจจะเกิดผลเสียในภาพรวม

ของระบบ ส าหรับบางส่วนท่ีผู้จัดท าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจ แต่ไม่สามารถน ามาบรรจุในผังงาน

ท่ีน าเสนอได้ครบถ้วน จะได้น าไปกล่าวไว้ในภาคผนวกเพื่อการศึกษาต่อไป 

หวังว่าเอกสารการสังเคราะห์เล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ดูแลระบบ KKUFMIS และเป็น
แนวทางส าหรับผู้บริหารในการน าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและช่องทางการจัดท าสารสนเทศส าหรับ
การวางแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  
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      นายสฤษด์ิ  เรืองธรรม 
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บทที่ 1 
นิยามที่เกี่ยวข้องและความเป็นมาของระบบ 

(Related Definitions and System History) 
 

1. สภาพปัญหาและความเป็นมา  

            ระบบ KKUFMIS เป็นระบบสนับสนุนหลักด้านบริหารจัดการ แผนงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ
ในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งมีผลต่อบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมจากภายนอก เช่น 
เจ้าหนี้และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีข้อมูลการเคลื่อนไหวเป็นจ านวนมาก  ท า
ให้การจัดท าบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ไม่ทันเวลาและขาดความน่าเชื่อถือ    เนื่องจากแหล่งข้อมูลไม่มีการ
เชื่อมโยงกัน ต้องน ามาจากหลายแหล่ง ทั้งท าด้วยมือและจากคอมพิวเตอร์ท าให้มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาดใน
ที่มาของข้อมูล รวมทั้งการน าข้อมูลไปจัดท าสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร และการส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก
เช่น กรมสรรพากร  สกอ. ก็จะได้รับผลกระทบด้วย  

 ปัจจุบันการบริหารจัดการการให้บริการด้านการเงินของระบบ KKUFMIS นั้น เป็นแบบผสม โดย
ระบบประกอบด้วย แบบกระจาย และแบบรวมศูนย์กลาง คือ ข้อมูลด้านการรับเงินจะเกิดข้ึนที่คณะ/หน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นแบบกระจาย ส าหรับด้านการเบิกจ่ายจะเกิดขึ้นที่กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
เป็นแบบรวมศูนย์กลาง  และการบริหารจัดการทั้ง 2 แบบร่วมกันนี้ จะถูกด าเนินการควบคุมก ากับติดตามจาก
ระบบ KKUFMIS ทั้งหมด  โดยสภาพการให้บริการด้านการเงินและบัญชีนั้นมีกิจกรรมหลักท่ีเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 
คือ การขอเบิกจ่ายเงิน  การจ่ายเงิน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน และสุดท้ายเป็นรายงานทางการเงิน ซ่ึง  
แต่ละกิจกรรมเหล่านี้มีกระบวนการที่เกิดขึ้นมากมายทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ เช่น นโยบาย ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติ,  เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการ และบุคลากรที่ด าเนินการในกระบวนการ เช่น ท าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน ดูแล
เก็บรักษาเงิน หรือก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน ปัญหาส่วนใหญ่ซ่ึงเกิดจากกระบวนการด าเนินการเหล่านี้พอจะ
จ าแนกเป็นด้านๆดังนี้ ด้านกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติทางการเงิน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านกระบวนการการ
ปฏิบัติและสุดท้ายคือระบบการให้บริการ ซึ่งสองด้านสุดท้ายนี้เป็นส่วนส าคัญท่ีจ าเป็นต่อการที่จะท าให้การ
บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันเวลา สะดวก ถูกต้องและจะส่งผลถึงความมีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ค าว่า KKUFMIS (Khon Kaen University FISCAL MANAGEMENT INFORMATION  SYSTEM)  
ก็ท าให้สอดคล้องกับชื่อการให้บริการระบบการเงินของประเทศซึ่งเราส่งเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่เรียกว่า
ระบบ GFMIS เนื่องจากมีหลักการคล้ายๆกัน ซึ่งนิยาม GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ (GOVERNMENT  FISCAL  MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEM)   
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ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือผ่านช่องทางอ่ืนที่กระทรวงการคลังก าหนดก่อนน าเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์   

(ท่ีมานิยาม GFMIS http://www.ldd.go.th/PMQA/2553/Manual/Manual_Reimbur.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพที่ 1  แสดงภาพความเป็นมา KKUFMIS ระบบเก่าและระบบใหม่ 

 

 หากไม่มีผู้ดูแลระบบที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่รอบด้าน ทั้งเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่อันต้องปฏิบัติ ซึ่งมีข้ันตอนกระบวนการทีซ่ับซ้อน มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต่อเนื่องกันทุกระบบ รวมทั้งการ
ประสานงานที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องมากมายในมหาวิทยาลัย จ านวนหน่วยงานหลักระดับคณะจ านวน 26 หน่วยงาน 
และเฉพาะหน่วยงานย่อยในก ากับมหาวิทยาลัยอีกจ านวนมาก เกือบ 40 หน่วยงานย่อย มีจ านวนเงินที่ต้อง
บริหารจัดการผ่านระบบนี้เกือบ 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) หากระบบขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผล
ต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และรัฐบาลประกาศเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 ยิ่งต้องมีภาวะการแข่งขันสูงขึ้น
นอกจากปัจจุบันเรามีการแข่งขันเฉพาะในประเทศแล้วยังต้องแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย  หากระบบ
สารสนเทศการเงินการคลังไม่มีประสิทธิภาพความเสี่ยงยิ่งเพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัว 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการระบบ KKUFMIS 

 ระบบ KKUFMIS ได้วางกรอบแนวคิดไว้หลายด้านได้แก่ 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 ความหมายของการบริการและประเภทของการบริการ 

 Kotler (2541:608-609) การบริการ หมายถึง การแสดงหรือสมรรถนะที่หน่วยงานหนึ่งๆสามารถ
เสนอให้กับอีกหน่วยงานหนึ่งอันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์ และไม่มีผลลัพธ์ในสภาพความเป็นเจ้าของในสิ่งใดๆ 
โดยที่การผลิตของมันอาจจะไม่ถูกผูกมัดกับผลิตภัณฑ์กายภาพก็ได้ โดยส่วนประกอบของการบริการจะ
ประกอบด้วยข้อเสนอหลักและข้อเสนอรอง ซึ่งข้อเสนอที่ส าคัญคือ  

1. สินคา้ที่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริง มักจะบ่งบอกถึงรูปลักษณ์ของสินค้าโดยไม่มีการบริการที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ 

2. สินค้าท่ีมีรูปลักษณ์และมีข้อเสนอการให้บริการรวมไปด้วย เพื่อสร้างระดับแรงจูงใจดึงดูดผู้บริโภค 
3. การผสมของการให้บริการและสินค้าท่ีจะมีการผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน 
4. การให้บริการหลักพร้อมเสนอสินค้าและบริการ จะเป็นข้อเสนอที่มีการบริการหลักที่มีบริการเสริม

หรือมีการเสริมสินค้าให้แก่ผู้บริโภคด้วย 
5. การบริการอย่างแท้จริง เป็นการให้บริการที่ประกอบด้วยการบริการข้ันต้นเท่านั้น 

 
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

  คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับทัศนะของผู้บริโภค นั่นก็คือ อะไร
ก็ตามที่ลูกค้าเห็นว่าดีเป็นที่ถูกใจพอใจจะหมายถึง คุณภาพไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือบริการ (1987, หน้าที่ 111 ; 
อ้างถึงใน จินดาพร พนมศิลป์, 2545 หน้า 12-14) 

  คุณภาพการบริการ หมายถึง การประเมินของผู้บริโภคเก่ียวกับความเป็นเลิศ มีนักวิชาการเป็น
จ านวนมากได้มีการวิจัยแล้วพบว่า คุณภาพการบริการตามการรับรู้ (Perceive Service Quality) ของผู้บริโภค
คือ การประเมินเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการแบบลักษณะภาพรวม (Global Judgement) โดยมี
ทัศนคติเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวังของผู้บริโภคกับบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการ
ให้บริการที่สอดคล้องตามความคาดหวังของผู้บริโภค ที่มีผลโดยตรงกับการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังที่
เคยมีมาก่อน (Prior Expectations) กับ ผลที่ได้รับจริง (Actual Performance) ตามค ากล่าวของ A. 
parasuraman, Valarie A.Zeithaml, and Leonard L. Berry (1985 : 41-50)  ดังนั้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริการจึงไม่สามารถกระท าได้โดยใช้ผลลัพธ์ของการบริการเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีความเกี่ยวข้อง
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กับกระบวนการของการให้บริการด้วย  ซึ่งทัศนะของนักวิชาการได้มีการจ าแนกมิติของประสิทธิภาพการบริการ
เป็น ระดับของอุปกรณ์, ความเหมาะสม และบุคคล (รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในการให้บริการ) ที่มีความ
เกี่ยวข้องท าให้เกิดเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมากกว่าผลที่ท าให้เกิดเป็นผลลัพธ์ของการบริการ Sasser, 
Olsen and Wyckoff (1978)  นอกจากนี้มีนักวิชาการอีกกลุ่มท่ีได้มีหลักฐานเบื้องต้นที่อ้างว่าคุณภาพของการ
บริการนั้นเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริโภคกับหน่วยงานที่ให้บริการ โดยมีความสัมพันธ์กัน 3 มิติคือ 
มิติด้านคุณภาพทางกายภาพ ที่รวมถึงอุปกรณ์ที่มีใช้ในการให้บริการ, มิติด้านคุณภาพขององค์กร ที่เก่ียวข้องกับ
ภาพลักษณ์ความมีชื่อเสียงขององค์กร และมิติสุดท้ายด้านคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์กันที่เกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้บริโภคดีเท่าๆกับท่ีให้บริการแก่ผู้บริโภคผู้อ่ืน (ด้านอัธยาศัยและผลลัพธ์ที่
ได้รับจากบริการนั้น) Lehtinen and Lehtinen’s (1982) 

  จากการศึกษาวิจัยหลายชิ้นงานพบว่า องค์กรหรือบริษัทที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยมนั้น จะมีแนวคิด
เชิงกลยุทธ์ มีการจัดการด้านบริการที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ มีกระบวนการติดตามสมรรถนะของการบริการ 
มีระบบติดตามแก้ปัญหารับค าร้องเรียนจากผู้บริโภค และเป้าหมายสุดท้ายคือเน้นความพึงพอใจของผู้บริโภค
และพนักงาน  

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ CMMI for Services 

           2.3.1 ความหมายของ CMMI for Services 

 CMMI มาจากค าว่า  Capability Maturity Model Integrated หมายถึง รปูแบบ
ความสามารถในการบูรณาการกระบวนการและกิจกรรม การปฏิบัติที่สามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงผลิตภัณฑ์
บริการให้มีประสิทธิภาพและส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค ซึ่ง CMMI for Services นั้นเป็นกรอบที่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานทางวิศวกรรมของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติ ที่น ามาเป็นแนวทางในการคิด
วิเคราะห์รายละเอียดกิจกรรม ในกระบวนการต่างๆของการผลิตหรือสร้างผลิตภัณฑ์บริการ เพ่ือส่งมอบสิ่ง
เหล่านี้ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้ตรงตามความต้องการแก่ผู้บริโภค  

 2.3.2 กระบวนการของ CMMI for Services 

 เนื่องจากกระบวนการของ CMMI for Services นั้น เป็นมาตรฐานตามข้อก าหนดของ CMMI 
for Services อยู่หลายสว่นและต้องใช้เวลาในการด าเนินการปรับปรุงแต่ละส่วนนานมาก แต่ส าหรับการ
สังเคราะห์งาน ในครั้งนี้ได้น าเพียงบางส่วนของ CMMI for Services ที่จ าเป็นมาเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการโดยมีเป้าหมายเฉพาะ (Specific Goals : SG) และมีกิจกรรมเฉพาะที่จะให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย (Specific Practices : SP)    เพ่ือให้ได้บริการที่ใกล้เคียงกับความคาดหวังหรือความต้องการของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุดดังนี้  
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  2.3.2.1 การพัฒนาระบบบริการ(Service System Development : SSD) 
    ครรชิต มาลัยวงศ์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการนี้มีความส าคัญเพราะสามารถ
ใช้ได้กับระบบบริการในทุกแง่มุม สามารถใช้ในการออกแบบระบบบริการใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบ
บริการเดิมก็ได้ โดยมีจุดประสงค์ของการพัฒนาระบบบริการ (Service System Development : SSD)  คือ
เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บูรณาการ ตรวจสอบ และความสมเหตุสมผลของระบบบริการ รวมไปถึง
องค์ประกอบของระบบบริการและความพึงพอใจที่ยาวนานที่ต้องก าหนดคือ 

 SG1 พัฒนาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในบริการ 

 SP1.1 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง แล้วเปลี่ยนให้
เป็นข้อก าหนดความต้องการด้านการรับบริการ 

  SP1.2 จัดท าข้อก าหนดความต้องการให้เหมาะสมที่จะใช้ในการจัดท าระบบ
ให้บริการ ก าหนดอินเทอร์เฟสส าหรับจัดท าระบบ 

  SP1.3 พัฒนาภาพของการให้บริการที่ต้องการจัดท าขึ้น ก าหนดแนวทางการ
ให้บริการ ก าหนดรายละเอียดเรื่องคุณภาพและฟังก์ชันของระบบการให้บริการ วิเคราะห์ข้อก าหนดความ
ต้องการให้แน่ใจว่าพอเพียงตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ สอบทานให้แน่ใจว่าระบบบริการจะสามารถ
ท างานได้จริง 

  SG2 พัฒนาระบบบริการ 

 SP2.1 ก าหนดแนวทางส าหรับการคัดเลือก ก าหนดแนวทางต่างๆเพ่ือใช้ในการ
คัดเลือก และเลือกระบบให้บริการที่ตรงกับข้อก าหนดความต้องการ 

 SP2.2 ออกแบบให้มีฟังก์ชันและอินเทอร์เฟสตรงกับข้อก าหนดความต้องการ 

 P2.3 ทบทวนตรวจสอบอินเทอร์เฟสให้แน่ใจว่าถูกต้อง 

      SP2.4 ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการอนุวัติระบบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ
ท างานได้ดีจริงด้วยวิธี Peer Review  

 SP2.5 พัฒนายุทธศาสตร์ส าหรับบูรณาการระบบ ตรวจสอบความพร้อมของ
สิ่งแวดล้อมในการบูรณาการและประเมินระบบ 

  SG3 ตรวจสอบและจัดระบบบริการที่สมเหตุสมผล 
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 SP3.1 เลือกส่วนที่จะสอบทานด้วยกระบวนการ verify & validate จัดท า
สิ่งแวดล้อมส าหรับการตรวจสอบ และจัดท าตามกระบวนการนั้น 

 SP3.2 ก าหนดและเลือกวิธีการท ามิตรพิจารณ์ จัดท ารายละเอียดของมิตรพิจารณ์ 
และก าหนดเงื่อนไขส าหรับการท ามิตรพิจารณ์ 

 SP3.3 ด าเนินการสอบทานระบบให้บริการ 

      SP3.4 ด าเนินการตรวจสอบว่าระบบการให้บริการสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

 2.3.2.2 การส่งมอบบริการ (Service Delivery : SD)  

 จุดประสงค์ของการส่งมอบบริการ (Service Delivery : SD) คือ เพ่ือจะส่งมอบบริการ
ที่ได้เห็นพ้องตกลงในเรื่องการบริการด้วยกัน การขอใช้บริการโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ การขอใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง หรือ ตามก าหนดเวลาที่ระบุในข้อตกลง และ การขอใช้บริการที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้เกิดความ
จ าเป็นโดยไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้ชัดเจน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นค าขอประเภทใด ค าขอนั้นต้องถูกบันทึก ติดตาม
และดูแลให้เสร็จสิ้นและตรงกับข้อก าหนดการให้บริการทุกครั้งไป อันจะมีกระบวนการ ดังนี้ 

 SG1 จัดท าข้อตกลงการให้บริการ 

 SP1.1 วิเคราะห์ข้อมูลการบริการที่จะตกลง 

 SP1.2 สร้างการบริการตามที่ได้ตกลงกัน 

 SG2 เตรียมทรัพยากรส าหรับการส่งมอบบริการ 

 SP2.1 สร้างการส่งมอบบริการ 

 SP2.2 เตรียมระบบการด าเนินการให้บริการ 

 SP2.3 สร้างระบบรับเรื่องร้องเรียน 

 SG3 ส่งมอบการให้บริการ 

 SP3.1 รับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการบริการ 

 SP3.2 ด าเนินการระบบบริการ 

 SP3.3 ดูแลบ ารุงรักษาระบบบริการให้ต่อเนื่อง 
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     2.4 แผนภาพเส้นทางสู่ความส าเร็จของระบบ KKUFMIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  กระบวนการและขั้นตอนวิธีด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  วิธีการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ 
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ภาพที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพที่ 5 ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
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3. แนวคิดในการพัฒนางานระบบ KKUFMIS 

   ในการพัฒนางานนั้นได้วางแนวทางไว้ 2 เรื่องหลักคือด้านการพัฒนาการออกแบบระบบงาน และด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 

 3.1 การพัฒนาการออกแบบระบบงาน 

 การออกแบบระบบ KKUFMIS ได้ด าเนินการโดยน าแนวคิดของระบบเดิมที่มีการพัฒนาใช้อยู่ก่อนแล้ว
บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ (Vax11/780) ในช่วงปี พ.ศ. 2532 และต่อมาได้พัฒนาโปรแกรม เพ่ือใช้กับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์และใช้กับเครื่องแม่ข่ายโนเวลเน็ตเเวร์   (Novell Netware) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  เรื่อยมา 
ในช่วงนั้นเป็นระบบปฏิบัติการดอส (Dos) เนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดจนความ
ต้องการใช้สารสนเทศ เพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับในลักษณะก้าวกระโดด เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบ และ
เป็นระบบขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งมีมิติ หน่วยงาน  มิติแผนงาน และมิติกองทุน มหาวิทยาลัย
จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นบริษัทเอกชนภายนอก ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว และทางมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการในการก ากับดูแลระบบดังกล่าว ควบคู่กับบริษัทที่ปรึกษา 
โดยผู้ดูแลระบบ(รวมทั้งผู้จัดท า) ก็ได้เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่หลักในการก ากับดูแลมาตลอดจนกระทั่ง
ปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาครั้งใหญ่นี้ได้แบ่งการด าเนินการเป็น 2 ช่วงคือ 

 3.1.1 ช่วงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 

 การวิเคราะห์ระบบงาน KKUFMIS ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2547 ซึ่งครอบคลุมความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยและจัดท าคู่มือวิเคราะห์ 3 ด้านได้แก่ 

  รายงานการศึกษา (Functional Design)  
  จะน าเสนอรายละเอียด หน้าที่ของแต่ละงาน รวมทั้งความต้องการทางด้านสารสนเทศ ทั้งในส่วน 

ผู้ปฏิบัติและส่วนของผู้บริหาร 

  รายงานการออกแบบ (Conceptual Design)    
  จะเขียนความเชื่อมโยงของแต่ละระบบจากรายงานการศึกษา  ในลักษณะผังทางเดินของระบบ 

(System Flow) 

  รายงานแนวคิดเชิงเทคนิค (Technical Design)  
   เป็นการออกแบบโครงสร้างแฟ้มข้อมูล มีพจนานุกรมข้อมูล(Data dictionary) อธิบาย

รายละเอียดของแต่ละแฟ้มอย่างครบถ้วน  

 ผลการวิเคราะห์ได้แยกออกเป็นทั้งสิ้น 13 ระบบได้แก่ 
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01-BG-ระบบงบประมาณ  02-FN-ระบบงานรับ/จ่ายเงิน 

03-AR-ระบบลูกหนี้ 04-AV-ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

05-AP-ระบบเจ้าหนี้  06-PY-ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 

07-AE-ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 08-PL-ระบบวางแผนงบประมาณ 

09-CT-ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม 10-GL-ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 

11-FA-ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร 12-PO-ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง 

13-IN-ระบบคลังพัสดุ 

 
แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานได้ทั้งสิ้น 4 กลุ่มและมีผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

กลุ่มการเงิน (โดย นายสฤษดิ์ เรืองธรรม) 

FN-ระบบงานรับ/จ่ายเงิน 

AP-ระบบเจ้าหนี้ 

AR-ระบบลูกหนี้ 

AV-ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

PY-ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน (โดย นายอุกฤษณ์ เขื่อนแก้ว) 

กลุ่มคลังและพัสดุ (โดย นางอรฤดี เธียรสุภรพงษ์) 

PO-ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง 

IN-ระบบคลังพัสดุ 

FA-ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร (โดย นายอุกฤษณ์ เขื่อนแก้ว) 
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กลุ่มงบประมาณ (โดย นายสฤษดิ์ เรืองธรรม) 

BG-ระบบงบประมาณ 

PL-ระบบวางแผนงบประมาณ 

AE-ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

กลุ่มบัญชี (โดย นายสฤษดิ์ เรืองธรรม) 

GL-ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 

CT-ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม 
 

 
ภาพที่ 6 ภาพรวมของวงจรย่อยแต่ละกลุ่ม 
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ภาพที่ 7 ภาพรวมของระบบงานย่อยแต่ละกลุ่ม 
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 3.1.2 ช่วงการพัฒนาโปรแกรมตามระบบที่ออกแบบ 

  เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนและต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วน จึงจ้างบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาต่อ
อีกครั้งหนึ่ง และเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีทีมงานของผู้ดูแลระบบ 
(รวมทั้งผู้จัดท า) ได้ร่วมพัฒนาควบคู่กับบริษัทที่ปรึกษามาโดยตลอดจนปัจจุบันสามารถดูแลระบบไดเ้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือความเหมาะสมกับระบบที่จะใช้งานหลายหน่วยงานย่อย บริษัทที่ปรึกษาจึงได้เสนอเป็น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทออราเคิล (Oracle) ทั้งหมด อันประกอบด้วยฐานข้อมูล (Database) เครื่องมือพัฒนา 
(Developer tools) เป็น Developer 2000 ควบคู่กับระบบปฏิบัติการลินุกส์ (Linux)  

  อนึ่ง การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมจะสามารถใช้งานได้ดีในระยะหนึ่งเท่านั้น เมื่อ
เหตุการณ์ หรือระเบียบปฏิบัติเปลี่ยนไป ก็จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพิ่มเติม รวมทั้ง
ปรับปรุงโปรแกรมควบคู่กันไปอย่างไม่รู้จบ ในศตวรรษท่ี 21 นี้  จะมีความเสี่ยงสูงมากท่ีจะไม่สามารถใช้งาน
ระบบได้อย่างต่อเนื่อง ในที่สุดจะส่งผลต่อความล้มเหลวในการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานในภาพรวม เพ่ือเป็น
การวางแผนรองรับงานอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ผู้เขียนจึงท าการสังเคราะห์ท้ัง
ระบบในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการรวบรวมเนื้อหาภาพรวมที่มีอยู่ท้ังระบบมาจัดท า
เป็นหมวดหมู่และจัดเรียงล าดับความคิดเพี่อเชื่อมโยงแนวคิด ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดในลักษณะภาพการ
เชื่อมโยงเป็นหลักไว้ในแต่ละบท เพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการต่อไป 

 จากการสืบค้นวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2559) การสังเคราะห์ (อังกฤษ: Synthesis) มาจากค า
ว่า syn- แปลว่า ร่วม และค าว่า thesis แปลว่า ปรากฏการณ์ใหม่ การสังเคราะห์ เป็นกระบวนบูรณาการปัจจัย
ต่างๆตั้งแต่สองปัจจัยขึ้นไปซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของรวมทั้งเหตุการณ์และสิ่งที่อยู่ในรูปของแนวคิดเข้า
มาเป็นองค์ประกอบร่วมกันเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่หรือเกิดปรากฏการณ์ใหม่ท่ีอาจเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาภาพ โดย
ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามาสู่กระบวนบูรณาการในการสังเคราะห์นั้น บางปัจจัยอาจจะได้ผ่านการ
วิเคราะห์แยกแยะสืบค้นมาก่อนแล้วขณะที่บางปัจจัยก็อาจจะยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะสืบค้นมาก่อน 
สภาวะรูปของปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่น ามาเป็นปัจจัยและองค์ประกอบในการสังเคราะห์นั้นอาจเป็นไป
ได้ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งบูรณภาพที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือสิ่งใหม่อันเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์
นั้นก็เป็นไปได้ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรมเช่นกัน  

 เสถียร คามีศักดิ์ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง “ผลงานที่แสดงการ
รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือ องค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
รูปแบบ หรือ โครงสร้างเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา” (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง 



-14- 
 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม  2553  
เอกสารแนบ 5  ท้ายประกาศ ก.พ.อ.)  สรุปสาระส าคัญจากความหมายของผลงานเชิงสังเคราะห์ มีประเด็น
ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการรวบรวม ทางด้านเนื้อหา องค์ประกอบในเรื่องที่จะสังเคราะห์เข้าด้วยกัน 
2. เรื่องนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ หรือหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา หรืออย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
3. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างหรือออกแบบรูปแบบหรือโครงสร้างเรื่อง เพื่อให้เกิด

แนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่โดยเน้นที่เป็นของใหม่ 

 บุญยงค์ เกศเทศ (อ้างอิงจาก เสถียร คามีศักดิ์  2554 : 8) ได้เสนอการจัดล าดับการวางโครงเรื่อง ดังนี้ 

1. รวบรวมความรู้ความคิด เป็นขั้นน าเอาความรู้ความคิดในเรื่องที่จะท าท้ังหมดมาประมวลไว้ด้วยกัน 
นั่นคือ บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้ความคิดเก่ียวกับเรื่องที่จะท าลงไป ขั้นแรกนี้ยังไม่ต้อง
ค านึงถึงความเป็นระเบียบ หรือล าดับความส าคัญ ได้อะไรเอามาไว้ก่อนโดยเฉพาะที่เป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องที่เราจะท า 

2. การจัดหมวดหมู่ความคิด น าข้อมูลจากข้ันที่ 1 มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ โดยต้องคิดว่าจะก าหนด
เกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่อย่างไร เช่น ปี พ.ศ. หรือ หน่วยงาน หรือ สวัสดิการ เป็นต้น 

3. การจัดล าดับความรู้ความคิด ต้องน าข้อมูลที่จัดในขั้นที่ 2 มาหาความสัมพันธ์กันให้เป็นเหตุเป็นผล
กันตลอดท้ังเรื่อง 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (อ้างอิงจาก เสถียร คามีศักดิ์ 2554 : 10) เสนอแนวคิดเชิงสังเคราะห์เพ่ือการ
สร้างสรรค ์“แนวคิดใหม่” มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบส าคัญ  7  ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์
ของเรื่องที่ต้องการคิดเชิงสังเคราะห์ เมื่อพบว่าทางเลือกเดิมนั้นเกิดปัญหาหรือต้องการสร้างสิ่งใหม่ หรือการหา
ข้อสรุปให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายตามท่ีต่าง ๆ  วัตถุประสงค์ จะท าให้เรารูว่าเราควรจะแสวงหา
ข้อมูลอะไรจากแหล่งใด และอย่างไร และจะน าเราไปสู่การดึงประเด็น (Concept) ของเรื่องที่ตอบวัตถุประสงค์ 
ได้อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางข้อมูลจ านวนมากที่มีความหลากหลาย และยังเป็นตัวขับเคลื่อนให้การสังเคราะห์
ข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ  ขั้นที่ 2 การก าหนดขอบเขตประเด็นที่เก่ียวข้อง  เพ่ือที่จะใช้เป็นกรอบ
เบื้องต้นในการค้นหาแหล่งข้อมูล การก าหนดนี้เปรียบเสมือนการหล่อแบบพิมพ์ไว้ เพื่อเตรียมการเทข้อมูลต่างๆ
ที่ผสมผสานแล้วลงในแบบพิมพ์ ขั้นที่ 3  การก าหนดลักษณะและขอบเขตของสิ่งที่จะน ามาสังเคราะห์ลักษณะ
ของข้อมูล จะน าข้อมูลมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มาจากที่ใดบ้าง  ขอบเขตของข้อมูลจะก าหนดมากน้อย
เพียงใด จะหาเฉพาะภายในประเทศหรือต่างประเทศ ภายในหน่วยงานหรือต่างหน่วยงาน  ขั้นที่  4  การดึง
เฉพาะแนวคิด (Concept) ที่เก่ียวข้องมาใช้ คัดเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้อง น ามาใส่ไว้ในโครงความคิดท่ี 
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วางไว้การคิดเชิงสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องใช้การคิดเชิงวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะในการ
เลือกดึงประเด็นส าคัญจากแนวคิดอ่ืน ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากนั้น จึงน ามาใสในโครงร่าง
ที่ตั้งไว้ การดึงแนวคิดอาจจะต้องใชการระดมสมอง หรือการประยุกต์ใช้ “เทคนิคเดลฟาย”  ขั้นที ่5  การจัดเรียง
แนวคิดตามโครงที่ตั้งไว้ หรือสร้างแกนความคิดใหม่ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ เมื่อน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน
โดยแยกตามประเภทแล้ว จากนั้นจะน ามาจัดระเบียบข้อมูลของแต่ละประเภทตามวัตถุประสงค์ของเราให้มี
ประเด็นใหญ่ ประเด็นย่อย ตามความส าคัญอย่างเหมาะสม  หากข้อมูลที่เราค้นคว้าได้มีหลายประเด็น  หรือเป็น
แนวคิดท่ีน่าสนใจ  หรือมีข้อมูลบางด้าน ที่เราไม่รู้มาก่อนเราอาจดึงแนวคิดนั้นออกมา และปรับเปลี่ยนโครง
ความคิดท่ีว่าไว้หรือสร้างใหม่  การดึงแนวคิดเพ่ือมาสร้างโครงความคิดอาจจะตั้งค าถามเหล่านี้  ขั้นที่  6 ขั้น
ทดสอบโครงร่างใหม่เมื่อเราได้โครงร่างการสังเคราะห์ที่มีเนื้อหาครบถ้วนแล้ว  ให้เราทดลองสอบโครงร่างการ
สังเคราะห์ โดยใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ และความคิดเชิงวิเคราะห์เข้าร่วมทดสอบด้วย   ขั้นที่ 7 การน าสิ่งที่
สังเคราะห์ได้ไปใช้ประโยชน์ เมื่อเราได้ตัวแบบการสังเคราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั้น  เราควรน าข้อมูล
ความคิดท่ีได้จากการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
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บทที่ 2 
ความเข้ากันได้และการศึกษาความเป็นไปได้  
(Compatibility and Feasibility Study) 

 
ความเข้ากันได้ด้านกระบวนการและการส่งต่อข้อมูล 

 วันดี บุญยิ่ง (ม.ป.ป.) GFMIS  ย่อมาจาก  Government Fiscal Management Information System 
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐที่ประกอบด้วยหลายระบบงานที่
ส าคัญต่อการด าเนินงานเชื่อมต่อในฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลได้ใช้ GFMIS  เป็นเครื่องมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ  และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง 
และปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างทันท่วงที GFMIS จัดสร้างระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของ
ประเทศไทยเป็นระบบเดียว เชื่อมโยงแบบบูรณาการ ครบวงจร สามารถรวบรวมข้อมูลด้านการเงินการคลังพันธ
กิจ และการบริหาร งบประมาณ รายรับรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ การกู้ยืมและการบริหารฐานะเงินคงคลัง 
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา (Online Real-time) ท าให้ตรวจสอบติดตามสถานะของข้อมูล และวิเคราะห์รายงาน
ได้โดยไม่ต้องรอให้ปิดบัญชีก่อน ระบบนี้เป็นการปฏิรูปการบริหารงานในแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-
Government ในส่วนของ e -Fiscal & Finance โดยการใช้งานระบบ GFMIS สามารถบันทึกข้อมูลและรับ
ข้อมูลได้ 3 วิธี คือ 1.บันทึกโดยตรงในระบบ  SAP (System Applications Products in Data Processing)  
ผ่านTerminal ส าหรับใช้ในส่วนราชการ 2. Load ผ่านเข้าระบบ ผ่านระบบ Web Excel Loader ให้สามารถ
น าเข้าข้อมูลประเภทที่เกิดขึ้นประจ าสู่ระบบ GFMIS จาก File Excel Format มาตรฐาน 3. Interface ข้อมูล
เข้ามาจากระบบอ่ืน ซึ่งเป็นการรับข้อมูล Text File ที่ประมวลผลจากระบบบัญชีการเงินของส่วนราชการ (ที่มี
ระบบของตนเอง) มาบันทึกในระบบท าให้การท างานของทุกระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 
   ระบบ KKUFMIS ในปัจจุบันมีทั้งหมด 13 ระบบหลัก โดยเนื้องานหลักๆ   แบ่งเป็น 3 ด้านที่จ าเป็น ต้อง
มีผู้เชี่ยวชาญดูแลความเชื่อมโยงกัน ให้ระบบทุกส่วนเข้ากันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าข้อมูลการเชื่อมต่อจะอยูใน
รูปแบบใดก็ตาม ตั้งแต่ด้านแผน/งบประมาณ ด้านพัสดุ ด้านการเงิน/บัญชี ทั้งส่วนที่เป็นกระบวนการภายใน
ระบบ KKUFMIS หรือที่ต้องน าเข้ามาในระบบ หรือส่งออกไปจากระบบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 8  แสดงความสัมพันธ์ของ KKUFMIS ด้านแผน/งบประมาณ ด้านพัสดุและด้านการเงิน/บัญชี 

 

 

 ในทุกระบบย่อย วงจรย่อย จะมีการผูกผังบัญชีเพื่อให้เชื่อมโยงสู่ระบบบัญชี ที่สามารถออก
รายงานทางการเงินได้ใน 3 มิติหลักคือ 

 

 

 

ภาพที่ 9  แสดงมิติที่ออกรายงานทางการเงินของระบบ KKUFMIS 

 

มติิที่ออกรายงาน
ทางการเงิน

มติิหน่วยงาน มติิแผนงาน มติิกองทนุ
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ความเป็นไปได้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของทุกระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
ที่มีการเชื่อมโยงจ านวนมาก ผู้ดูแลระบบจึงต้องมองภาพรวมของเทคโนโลยีทุกส่วนในลักษณะแบบบูรณาการ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านจัดการฐานข้อมูล (Database management) ด้านซอฟต์แวร์ (Software) คอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)  ระบบปฏิบัติการและบุคลากรผู้ดูแลระบบให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับสภาพขององค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

ภาพที่ 10  แสดงความเป็นไปได้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบ KKUFMIS 
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บทที่ 3 
การประยุกต์ใช้งาน การบูรณาการและความน่าเชี่อถือ  

(Applications Integration and Reliability) 
 

 ศักดิ์ เสกขุนทด (2558) ได้กล่าวถึง “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy” 
เป็นนโยบายเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงข้อมูล
จากฐานข้อมูลต่าง ๆที่มีอยู่ และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานทุกเวลา เพ่ือใช้ประโยชน์ในเรื่อง
ต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถเข้าถึงสถานะของการ
ช่วยเหลือต่างๆที่ผู้มาขอรับ บริการมีสิทธิ์ได้รับได้ทันที จากเลขประจ าตัว 13 หลัก ภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยี
มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วและโปร่งใสเกิดประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เพ่ิมความรวดเร็วและประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ในการเริ่มด าเนินการนโยบายต่างๆ  2. เพ่ิมความโปร่งใสและลดการรั่วไหลของ งบประมาณ เช่น การให้เงินซ้ า 
และ การขอหลายช่องทาง เนื่องจากสามารถติดตามสถานะต่างๆได้ ทันที (Real Time Status Tracking)  
3. เพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ารับ ความช่วยเหลือ โดยจ าเป็นต้องพกบัตรประชาชน เพียงใบ
เดียว (One Card for All Subsidies)  
 วรารัตน์ บุญเรืองจันทร์และคณะ (2559) ได้ให้ความหมายของการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการดังนี้ เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยี 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีสื่อสาร (Telecommunication 
Technology) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computing Technology) และเทคโนโลยีฐานข้อมูล (Data-based 
Technology) เพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารท างานร่วมกันของระบบสารสนเทศทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้
มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ์บริหาร และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเพิ่มคุณภาพและ
ผลผลิตของการท างานองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน 
การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
บริหารรูปแบบใหม่ กระบวนการท างานใหม่ และขีดสมรรถนะใหม่  

 ระบบ KKUFMIS ได้ท าการบูรณาการหลายๆระบบท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าด้วยกัน 
โดยเน้นหลักความเป็นไปได้ที่ลงตัว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ หลายระบบได้ท าการบูรณาการเสร็จสิ้น
แล้ว และยังมีระบบบางส่วนที่ก าลังด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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ภาพที่ 11  กระบวนการท างานของระบบ KKUFMIS (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) 

 

 ภาพที่ 11 ถือเป็นภาพการบูรณาการที่ส าคัญมากท่ีสุด ซึ่งรวบรวมทุกส่วนที่เชื่อมโยงกันในปัจจุบัน
และท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้มาไว้ให้เห็นภาพรวมของระบบ KKUFMIS หลังจากท าการเชื่อมโยงแล้ว
พบว่าท าให้ลดเวลาของผู้เกี่ยวข้องหลายๆขั้นตอนได้เป็นจ านวนมาก ท าให้ค่าใช้จ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ลดลง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้เห็นขั้นตอนของการท างานที่ส าคัญแต่ละระบบ
ย่อยๆ อันประยุกต์จากระบบ KKUFMIS ผู้เขียนจะขอน าเสนอผังคร่าวๆ ของแต่ละระบบที่น ามาเชื่อมโยงกันเพ่ือ
ประกอบการท าความเข้าใจโดยสังเขปดังต่อไปนี้    
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ภาพที่ 12  ขั้นตอน การตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาในปัจจุบัน 

 

 

 
ภาพที่ 13  ขั้นตอน การตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาในอนาคต 
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ภาพที่ 14  กระบวนการน าส่งเงินจากกระบวนการตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา 

 

จากภาพที่ 14 จะพบว่าขั้นตอนโดยสรุปเป็นดังนี้  
            1. ให้ทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ส่งแฟ้มรายละเอียดรายการหนี้ตามใบแจ้งหนี้  
(Bill Payment) ที่เกิดขึ้นในช่วงวันให้หน่วยงานที่ได้รับช าระหนี้ในรูปแบบที่ตกลงกันเช่น Excel และน าส่ง
แฟ้มรายละเอียดรายการหนี้ตามใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นตามช่วงวันของทุกหน่วยงานให้กองคลัง 
             2. หน่วยงานที่ได้รับช าระหนี้ท าการสรุปน าส่งกองคลัง ผ่านระบบ KKUFMIS ตามปกติ  ส าหรับเรื่อง
การรับเงินนั้นปัจจุบันมีระบบสนับสนุนของธนาคารในรูปแบบใหม่ๆเพ่ิมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น ผ่านช่องทาง 
QR Code   ผ่านช่องทาง Payment Gateway โดยแต่ละช่องทางจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป รวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายก็แตกต่างกันด้วย ดังนั้นการที่จะน ามาเชื่อมกับระบบ KKUFMIS จึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลาย
อย่างดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน  ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในปัจจุบันและถือเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับมือ
การปรับเปลี่ยนในโอกาสที่เหมาะสม เพราะในบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นระบบธนาคาร นโยบายของรัฐบาล ล้วน
แล้วแต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของระบบ KKUFMIS ทั้งสิ้น 

 
 



-23- 
 

 
ภาพที่ 15 กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ กับระบบ KKUFMIS 

 

 จากภาพที่ 15 พบว่ากระบวนการท างานของคณะแพทยศาสตร์ มีหลายกระบวนงานที่ซับซ้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กระบวนการรักษาแต่ละขั้นตอนต้องใช้ระบบสารสนเทศภายใน
ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ป่วย การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่ายเช่นค่าวินิจฉัย ค่าการท าหัตถการ ค่า
ห้องปฏิบัติการ ค่ายา ซึ่งมีโปรแกรมสารสนเทศภายในเฉพาะทางและเป็นระบบแยกจากระบบสารสนเทศ
ส่วนกลาง(KKUFMIS) แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านการเงินที่ต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินและต้องน าส่งมหาวิทยาลัย การออกใบเสร็จรับเงินต่างๆ ในระบบโรงพยาบาลต้องอาศัย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระบบภายในของโรงพยาบาล เมื่อสิ้นวันต้องรวบรวมรายการรับเงินสรุปน าส่งส่วนกลางอีก
ครั้ง ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างานและมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการท างานซ้ าของเจ้าหน้าที่ เป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ค่อนข้างง่าย 

 หลังจากมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการรับเงินต่างๆ ผ่านระบบ KKUFMIS ท าให้ความเสี่ยงต่างๆ
และความผิดพลาดจากการท างานซ้ าของเจ้าหน้าที่ลดลงเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลทาง
การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าให้เวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง ท าให้ค่าใช้จ่ายใน
ส่วนดังกล่าวลดลง  จากกรณีดังกล่าวคาดว่ายังมีหลายหน่วยงานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ลักษณะเดียวกันกับ
คณะแพทยศาสตร์ เช่นคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ทางระบบ KKUFMIS 
จึงได้จัดให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
https://finance.kku.ac.th/    
ใน 3 กลุ่มหลักได้แก่ 
1.ค้นหาเงินโอน     
2.พิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ 
3.ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 การประยุกต์ใช้สารสนเทศจากระบบ KKUFMIS ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 



-25- 
 

 
ภาพที่ 17  การประยุกต์ใช้ข้อมูล KKU MARKET PLACE ร่วมกับระบบ KKUFMIS ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

 

 ระบบสั่งซื้อสินค้า มข. (KKU MARKET PLACE) จะคล้ายๆระบบ e-Market ทั่วไป โดยจะมีผู้ซื้อเป็น
เจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ที่มีสิทธิซื้อของผ่านระบบ KKUFMIS ปัจจุบัน และผู้ขายเป็น
ร้านค้า ที่สมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งขายสินค้าให้หน่วยงานต่างๆ รายการสินค้าที่ขายบนตลาดนี้ทางระบบ 
KKUFMIS จะมีผู้ก าหนดรายการที่จะให้ผู้ขายน ามาขายได้และเป็นสินค้าที่มีรายการในระบบ KKUFMIS เท่านั้น 
จะพบว่าเราสามารถควบคุมรายการสินค้าเป้าหมายได้และสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ จากนั้นจะน ามา
เชื่อมเข้าระบบ KKUFMIS ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ท าให้ได้รับความสะดวกในการหาใบเสนอราคา ประหยัดเวลา
มากกว่าที่ผ่านๆมาซึ่งต้องสอบถามร้านค้าเอง และสามารถน ารายการสั่งซื้อไปเบิกจ่ายผ่านระบบ KKUFMIS ได้
ตามปกติ  และที่ส าคัญจะไม่กระทบกับการท างานปกติของผู้ใช้งานในระบบ KKUFMIS เพราะเป็นระบบที่น ามา
บูรณาการเข้าด้วยกันเท่านั้น 
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ภาพที่ 18  ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 จากภาพที่ 18  เป็นระบบที่มีข้อมูลนักวิจัยครบถ้วนที่จะน าไปด าเนินการเบิกทุนวิจัยที่ด าเนินการผ่าน
ระบบ KKUFMIS แต่เมื่อมีการเบิกจ่ายจะต้องบันทึกข้อมูลซ้ าท าให้เกิดปัญหาความไม่สะดวก มีข้อผิดพลาดและ
เสียเวลา หลังจากระบบ KKUFMIS ได้บูรณาการเชื่อมโยงเข้ามาในขั้นตอนการเบิกจ่ายท าให้ลดปัญหาดังที่กล่าว
มาได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 19  แสดงจุดเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าจาก KKU MARKET PLACE เข้าสู่ระบบ KKUFMIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20   แสดงจุดเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบทุนวิจัย เข้าสู่ระบบ KKUFMIS  
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บทที่ 4 
ระบบความปลอดภัย (Security) 

 

 Kwo‐Shing Hong, Yen‐Ping Chi, Louis R. Chao, Jih‐Hsing Tang (2003) ได้กล่าวถึง 
Information security Technology : IST เป็นทฤษฎีที่ขึ้นอยู่กับการจัดการตามสถานการณ์ (Contingency 
management) ที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน และการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เพ่ือสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมความปลอดภัยของข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมี
จัดการงานตามสถานการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการ
จัดการจะเริ่มด าเนินการตามล าดับตั้งแต่การวางนโยบายความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยงในการควบคุม
ภายในเพื่อตรวจสอบข้อมูล ก่อให้เกิดวงจรการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเกิดการตรวจสอบเป็นระยะ และ
สามารถก าหนดเวลาในการด าเนินการได้โดยอิสระ การด าเนินการจัดการสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง
ตามล าดับ ซึ่งในแต่ละล าดับอาจจะเป็น input / output ของล าดับถัดไปก็ได้ สรุปลักษณะของ Information 
security Technology : IST  คือ 1. ความปลอดภัยของข้อมูล มีนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล การจัดการ
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบข้อมูล และการจัดการฉุกเฉิน  2.การควบคุมภายใน ต้องมีการ
ควบคุมความปลอดภัยของบุคลากร การควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพระบบ การควบคุมความปลอดภัย
เครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงการพัฒนาระบบ และการควบคุมการบ ารุงรักษาการจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ 3. การจัดการเชิงสถานการณ์ ตามสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอกองค์กร การจัดการข้อมูล และ
เทคนิคจัดการข้อมูล  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 21 แสดงภาพรวมของกระบวนการ Information Security Technology 
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ด้านการควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพระบบ  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดท าห้อง KKU Data Center เก็บเครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นอย่างดี
ภายใต้ห้องที่มีอุณหภูมิเหมาะสม มีระบบส ารองไฟตลอดเวลา ทางเข้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 22  แสดงระบบกายภาพระบบ KKUFMIS 
 

 

สแกนลายนิ้วมอื 
เข้าห้อง  

KKU Data Center 

KKUFMIS-222 
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การควบคุมความปลอดภัยเครือข่าย 

1. Firewall ท าหน้าที่ตรวจสอบ/ปอ้งกนัการโจมตี จาก Internet to Intranet Intranet to Internet 
2.Intranet ภายในมหาวทิยาลัย จะใช้งานด้วยหมายเลข Private IP Address 10.x.x.x 
3.Internet ภายนอกมหาวทิยาลัยจะไมส่ามารถเข้าถึง Private ip address 10.x.x.x  ได้  
4.Intranet จะใช้งานออกไปยัง Internet ได้ด้วยการเปลี่ยน private ip address 10.x.x.x เป็นหมายเลข public ip ของ

มหาวิทยาลัย (Network address translation) จึงใช้งาน Internet ได้ตามปกต ิ
5.ระบบ FMIS server และ client จะอยู่ภายใน Intranet การเชือ่มตอ่จะไม่ไปถึง Firewall 

 

อนุเคราะห์ภาพจาก 
นายศรีนคร พงษ์สุวรรณ (Srinakorn Phongsuwan) ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มภารกจิบริการเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  043-009700 ต่อ 42020 

 

ภาพที่ 23  แสดงระบบความปลอดภัยเครือข่ายที่ติดตั้งระบบ KKUFMIS 

 

 

KKUFMIS อยู่ในระดับ  

Faculty Switch ซึ่งเป็น Intranet 

Firewall 



-31- 
 

ด้านผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) อ้างจากเอกสารแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่องการรักษาความม่ังคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Operations 
Security) มีการควบคุมที่รัดกุมปลอดภัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพ่ือควบคุม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรัดกุมเพียงพอ โดยมีหน่วยงานเจ้าของ
ระบบและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องท าการประเมินองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่าย 
สื่อสาร และการเชื่อมต่อกับระบบอ่ืน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่กระทบต่อการรักษา ความ
ปลอดภัย ความถูกต้องเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ของระบบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดและก าหนดผู้ที่เก่ียวข้อง ในกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ให้มีการแบ่งแยก
หน้าที่อย่างเหมาะสม (segregation of duties) เพ่ือไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ต้นจน
จบกระบวนการ เช่น ผู้มีสิทธิ์ร้องขอผู้ที่มีอ านาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่สามารถด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงระบบ เป็นต้น มีระบบหรือทะเบียนในการจัดเก็บค าขอเปลี่ยนแปลงและเอกสารรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ควบคุม การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และสามารถใช้ในการติดตามและสอบทาน
การปฏิบัติงานได้  

การจัดกลุ่มสิทธิ ตามหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานที่ 
ได้รับมอบหมาย ดังเช่นตัวอย่าง การจัดกลุ่มของสิทธิและ
การก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบ 
    ผู้ดูแลระบบ  จะท าการแบ่งกลุ่มของสิทธิ  ซึ่งจะ
ประกอบด้วยการแทรก แก้ไข ลบล้าง ค้น รายงาน   หรือ
ทั้งหมด  และท าการก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล 
เพ่ือความชัดเจนในการเข้าใช้งานระบบ  KKUFMIS   และ 
การติดตามการเข้าสู่ระบบได้ทุกขั้นตอน ในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นต้องตรวจสอบการเข้าระบบ   แม้บุคคลนั้นจะหยุด
จากการปฏิบัติงานแล้ว ก็จะคงรหัสการเข้าใช้งานไว้ตลอด  
เพ่ือตรวจสอบได้ในภายหลัง 

 
ภาพที่ 24  เมนูก าหนดกลุ่มของสิทธิและก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบ KKUFMIS 
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ภาพที่ 25  แสดงตัวอย่างกลุ่มของสิทธิและก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบ KKUFMIS 
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บทที่ 5 
ความยั่งยืนของระบบ (System Sustainability) 

 

 บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล (2012 : 6) ได้กล่าวถึง การพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับองค์กรแบบยั่งยืนไว้ดังนี้   สิ่งหนึ่งที่นักพัฒนาระบบมักจะมองข้ามหรือให้ความส าคัญรองจากการ
ท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา และภายใต้งบประมาณที่ก าหนด คือ การพัฒนาระบบให้เกิดระบบที่มีความ
ยั่งยืนหรือให้เกิดรูปแบบที่ดีที่ระบบพึงได้รับ ซึ่งนิยามของการพัฒนาระบบแบบยั่งยืนสามารถนิยามได้หลายมิติ 
หากมองในด้านของความมีเสถียรภาพ จะกล่าวถึงระบบที่สามารถรองรับงานที่เพ่ิมความซับซ้อน เข้ามาได้ใน
ระดับหนึ่งตามธรรมชาติของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากมองในด้านของศักยภาพการแข่งขัน
จะกล่าวถึงระบบที่มีความเตรียมพร้อมในการใช้โอกาสที่เอ้ืออ านวย มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลา
อันรวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งทุกครั้งที่มีการตัดสินใจทีมพัฒนาระบบควรตระหนักถึงเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
แบบยั่งยืน ดังนี้  

1.  โครงสร้างพื้นฐานของระบบภายในองค์กร จะต้องถูกพัฒนาขึ้นบนการไตร่ตรองที่มาจากการ 
ประสานงาน กับ ทุกฝ่ายอย่างลงตัว 

2.  มาตรฐานของงานจะถูกสนับสนุนและขยายบนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดเตรียมรองรับไว้ 

3.  ส่วนจัดการกลางที่ท าหน้าที่เก็บรวบรวมงานทั้งหมดในองค์กร เช่น เอกสารองค์ประกอบของงาน ความ
เข้าใจในวิธีการและเทคนิคเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญของงานนั้นๆ และความสามารถในการวิเคราะห์ที่จะ
สนับสนุนการปฏิบัติการ ควรต้องมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4.  ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่กระชับ ซึ่งก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือการ
เปลี่ยนแปลงของงานหรือกระบวนการต่างๆ ท าได้อย่างรวดเร็ว  

5.  ระบบต้องสามารถเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของงาน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้ 

6.  ต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายในงานที่เพ่ิมเข้ามาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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ด้านเทคโนโลยีการใช้ระบบฐานข้อมูล ORACLE 

 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ก็คือ Unix ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการที่เป็น open source software 
โดยมีการพัฒนาแจกจ่ายให้ผู้ใช้งานได้ฟรี ตามความหมายของ Linux แล้วจริงๆ หมายถึง Linux kernel 
หรือ operating system kernel ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อต่อระหว่าง hardware และ application  
เพ่ือบริหารจัดการ resource ที่มีอยู่ให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26  แสดงระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลที่ติดตั้งใช้กับระบบ KKUFMIS 
 

 ส าหรับระบบฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle) คือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ทีผ่ลิตโดยบริษัทออราเคิล 
ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ทีมี่ความ
น่าเชื่อถือสูงและเป็นฐานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งมหีลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 

ด้านทรัพยากรบุคคลผู้ดูแลระบบ 

 เพ่ือให้การใช้งานได้ต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที รวมทั้งแก้ไข/พัฒนาระบบเพิ่มเติม  KKUFMIS 
จะมีบุคลากรที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญแต่ละด้าน ไว้คอยดูแลระบบอย่างสม่ าเสมอ     ทั้งบุคลากรด้านการ
วิเคราะห์ระบบ (SA)  ด้านพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ด้านแนะน าการใช้งาน (Trainer)  รวมทั้งเฝ้าระวัง
และตอบค าถาม (Monitoring) โดยได้ท าการสร้างเว็บไซต์ (Website) เพ่ือการประสานงานและการแจ้งปัญหา

ออนไลน์ ที่ URL https://fmis.kku.ac.th/ 

KKUFMIS Server 
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ภาพที่ 27 แสดงบุคลากรผู้ดูแลระบบ KKUFMIS  
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ภาพที่ 28 แสดงภารกิจรายบุคคลของผู้ดูแลระบบ KKUFMIS 
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ภาพที่ 29 แสดงจอ login การแจ้งปัญหาออนไลน์ 

 

ภาพที่ 30 แสดงจอรายละเอียดการแจ้งปัญหาออนไลน์ 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก 1. หน้าจอ login และกลุ่มเมนูผู้ใช้งานระบบ KKUFMIS 

หน้าจอ login ระบบ KKUFMIS 

เมื่อจะเข้าสู่ระบบ KKUFMIS  จะปรากฏหน้าจอหลักของการท างาน เพื่อควบคุมการเข้าสู่
ระบบ KKUFMIS ตามสิทธิที่ได้รับ ดังภาพต่อไปนี้ 
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กลุ่มเมนูผู้ใช้งานระบบ KKUFMIS 

 เมื่อเข้าสู่ระบบ KKUFMIS แล้ว หน้าจอจะปรากฏกลุ่มสิทธิหลักๆของการท างาน  
ตามสิทธิที่ได้รับ ดังภาพต่อไปนี้ 
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