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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาระบบการรับช าระเงินด้วยระบบดิจิทัล  (KKU Payment Hub)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านการรับเงินของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ด้วยวิธีการรับเงินแบบ QR Payment (QR Code) ซึ่งระบบการรับช าระเงินด้วยระบบดิจิทัล  (KKU 

Payment Hub) จะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลระหว่างระบบการรับเงินด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Web programming) ของส่วนงาน กับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย คือ ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนราย
กิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Fiscal Management Information System: 
KKUFMIS) และระบบของธนาคาร เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการรับโอนเงินโดยตรงกับธนาคารด้วยการ
เชื่อมต่อการรับส่งข้อมูล แบบ Application Programming Interface (API) ดังนั้นฝั่งผู้รับเงินจะได้รับ
การยืนยันการช าระเงินได้ทันที (real time) ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และแม่นย า มากกว่าวิธีการรับเงินแบบ 
Bill Payment นอกจากนั้นในฝั่งของผู้จ่ายเงินสามารถจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทุกธนาคารโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน สามารถรอรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่านทางอีเมล์ ตามที่
ผู้ใช้บริการระบุไว้ในระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ซึ่งกระบวนการพัฒนาการรับเงินด้วยระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความ
สอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้า
สู่ยุคดิจิทัล  

ในอนาคตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการกระจายแนวปฏิบัติงานด้านการรับเงินของส่วน
งานให้เป็นไปในรูปแบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้ผู้รับบริการ
ด้านการจ่ายเงินสามารถจ่ายเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

ดังนั้นผู้เขียนจึงถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการเงินของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดท าเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการพัฒนาระบบ เพ่ือเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาส่วนงานในด้านการให้บริการการรับเงิน 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีคู่มือการพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมต่อกับระบบ KKU Payment Hub ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการพัฒนา 

ระบบเกิดผลงานที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถใช้งานได้จริง ส่งผลให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศและนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ที่สังกัดส่วนงานสามารถน าคู่มือไปปฏิบัติงานได้เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบการรับเงินด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับส่วนงานโดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ โดยก าหนดเนื้อหา
ส าหรับคู่มือ ได้แก่ การค้นหาปัญหาขององค์กร ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ 
ติดตั้ง และซ่อมบ ารุงระบบ 

1.5 ค าจ ากัดความ 

1.5.1 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment  หมายถึง กระบวนการช าระเงิน
ระหว่างผู้จ่าย ผู้โอนเงินไปยังผู้รับเงินที่เกิดขึ้นผ่านสื่อ และ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต บัตร
เดบิต บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

1.5.2 QR Code  หมายถึง สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ที่เริ่มเห็นแพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจาก 
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร QR Code (คิวอาร์ โค้ด) ย่อมาจาก Quick Response (ควิ๊ก เรสปอน) เป็น
บาร์โค้ด 2 มิติ ที่มีต้นก าเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท Denso-Wave (เดนโซ-เวฟ) ตั้งแต่ปี 1994 

คุณสมบัติของ QR code คือ เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะ
น ามาใช้กับสินค้า , สื่อโฆษณา ต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเพ่ิมเติม หรือจะเป็น URL (ยูอาร์แอล) เว็บไซต์ เมื่อน า
กล้องของโทรศัพท์มือถือไปถ่าย QR Code ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ 

1.5.3 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่
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เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบ
จัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล 

1.5.4 Application Programming Interface: API หมายถึง ค าสั่ง (Code) ที่อนุญาตให้ 
Software Program สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ หรือเป็นช่องทางส าหรับขอใช้บริการค าสั่ง จาก 
Operation System (OS) หรือ Application อ่ืน ๆ ซึ่งสามารถใช้งานโดยติดตั้ง Function และเรียกใช้
งานตาม Document ที่เขียนไว้ และ API เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ API 

เป็นตัวกลางที่ท าให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน หรือ เชื่อมการท างานเข้ากับ
ระบบปฏิบัติการได้ 

1.5.5 JavaScript Object Notation: JSON หมายถึง JSON ย่อมาจาก JavaScript Object 

Notation ซึ่ง JSON มีความเกี่ยวข้องกับ JavaScript คือเป็น Standard format อย่างหนึ่งที่เป็น text 

และสามารถอ่านออกได้ด้วยตาเปล่า ใช้ในการสร้าง object ขึ้นมาเพ่ือส่งข้อมูลระหว่าง application 

หรือ Applications Program Interface (API) โดย format จะมีรูปแบบเป็น คู่ Key-Value หรือเป็น
แบบ Array และสามารถน ามาใช้แทน XML format ได้ JSON เป็นจึง format ที่ได้รับการใช้งานจาก 
JavaScript มาก่อน แต่ปัจจุบันมีภาษา programming หลายชนิดที่เริ่มใช้งาน JSON โดนสามารถสร้าง
และแปลง format  

1.5.6 Web programming หมายถึง การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ โดยใช้การพัฒนาแอพลิ
เคชั่น แบบ Web Based Application โดยใช้ภาษามากมายหลายภาษา เช่น Perl, PHP, JAVA, C#, 

XMLหรือ ASP.NET เป็นต้น ซึ่งแต่ละภาษา ล้วนต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยมุ่งให้รองรับ
ความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ต 
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บทที่ 2 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  

 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย และบริการทางด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการด าเนินงาน
ของกองคลังประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ประวัติกองคลัง 
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

 3. โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 4. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 

2.1 ประวัติกองคลัง 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประกาศให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีเป็นกองต่าง ๆ 6 กอง และแต่ละกองแบ่งเป็นแผนก
ต่าง ๆ ซึ่งมีกองต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองการเจ้าหน้าที่ 
  4. กองแผนงาน 

  5. กองบริการการศึกษา 
  6. กองบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่  
  และกองคลังเป็นหนึ่งในนั้น จึงได้มีกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นับแต่นั้นเป็นต้นมา  
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 ในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 
25 เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย และมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เอง จากเดิมท่ีมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การเปลี่ยนแปลงให้มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบนั้น ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการ
จัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการภายในด้วยตัวเองได้  

 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และ
หน่วยงาน กับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย ใน
จ านวน 16 หน่วยงานทั้งหมด ดังนี้ 

 1. กองตรวจสอบภายใน  

 2. กองกฎหมาย 

 3. กองการกีฬา  
 4. กองการต่างประเทศ 

 5. กองคลัง  

 6. กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 7. กองทรัพยากรบุคคล  

 8. กองบริการหอพักนักศึกษา 
 9. กองบริหารงานกลาง  
 10. กองบริหารงานวิจัย 

 11. กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  
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 12. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 13. กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

 14. กองยุทธศาสตร์ 
 15. กองสื่อสารองค์กร  

 16. กองอาคารและสถานที่ 
 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของหน่วยงาน 
ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้แบ่งหน่วยงานย่อยของกองคลัง 
ดังนี้ 

 - งานงบประมาณ 

 - งานพัสดุ 
 - งานการเงิน 

 - งานบัญชี 
 โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงิน การบริหาร
ลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน การบัญชี รายงานการเงินและบัญชี 
การพัสดุ ควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดท าสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

  2.2.1 วิสัยทัศน์ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานชั้นน าด้านการบริหารการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ 

  2.2.2 พันธกิจ 

    1. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการ
รักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
   2. สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

   3. บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  2.2.3 ค่านิยม 

   บริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม น าองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเป็น
เครือข่าย 

 F Friendship ความเป็นมิตร 

 I Intelligent องค์ความรู้ 
 N Network เครือข่าย 

 A Attitude ทัศนคต ิ

 N New Innovation นวัตกรรมใหม ่

 C Customers ผู้รับบริการ 

 E Ethic จริยธรรม 

   

  2.2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
   ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 
  2.2.5 เป้าประสงค์หลัก 

   1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

   2. การบริการที่เป็นเลิศ 

   3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลั งและพัฒนาของเครือข่ ายการคลั งและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเข้มแข็ง 
   4. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานสูง มีความผาสุกในการท างานและมีความผูกพันต่อ
องค์กร 
  2.2.6 สมรรถนะหลัก 

   กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการท างานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service และ
ระบบ e-Ordering 
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2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
  2.3.1 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร มีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก ากับดูแล
การด าเนินงานด้านการคลังและการพัสดุ ดังภาพที่ 1 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

หน่วยอ านวยการ 

งานพัสด ุงานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญช ี

1) ภารกจิการตรวจสอบ 

2) ภารกจิการควบคุม
งบประมาณ 

3) ภารกจิการจัดท าใบสั่ง
จ่าย 

1) ภารกิจจัดซ้ือจัดจ้าง 
2) ภารกจิบริหารสัญญา 
3) ภารกจิบริหารพสัด ุ

1) ภารกจิรับเงิน 

2) ภารกจิจ่ายเงิน 

3) ภารกิจเงินยืมทดรอง
จ่าย 

 

1) ภารกจิการบัญช ี

2) ภารกจิการลงทุนและ
รายงานการเงิน 
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  2.3.2 โครงสรางอัตรากําลังกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  โครงสรางอัตรากําลังของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีจํานวนทั้งสิ้น 
76 อัตรา โดยจําแนกตามประเภทตําแหนง และแสดงตามงานที่สังกัด ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงโครงสรางอัตรากําลังกองคลัง 

(ขอมลู ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(1) 

กองคลัง 
(76) 

หนวยอํานวยการ หัวหนา 

งานงบประมาณ 
(1) 

หัวหนา 

งานพัสดุ 
(1) 

หัวหนา 

งานการเงิน 
(1) 

หัวหนา 

งานบัญชี 
(1) 

(22) 

-นักวิชาการเงินและ
บัญช ี(20) 

-พนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป (2) 

(6) 

-เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป (1) 

-นักจัดการงานทั่วไป (2)  

-นักเทคโนโลย ีสารสนเทศ (1) 

-พนักงานธุรการ (1) 

-พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (1) 

(19) 

-นักวิชาการพัสดุ (16) 

-พนักงานทั่วไป (1) 

-พนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป (1) 

-พนักงานพัสดุ (1) 

(14) 

-นักวิชาการเงินและ
บัญช ี(10) 

-พนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป (3) 

-นักบญัชี (1) 

(10) 

-นักบัญชี (8) 

-นักวิชาการเงินและ
บัญช ี(2) 
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  2.3.3 ข้อมูลบุคลากรกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร      
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 76 อัตรา โดยจ าแนกตามประเภท
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้
   2.3.3.1 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จ านวน 17 อัตรา 
 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จ านวน 29 อัตรา 
 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)  จ านวน 19 อัตรา 
 4) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จ านวน 10 อัตรา 
 5) ลูกจ้างประจ า จ านวน   1 อัตรา 
   2.3.3.2 จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 1) ผู้อ านวยการกอง จ านวน   1 อัตรา 
 2) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 34 อัตรา 
 3) นักวิชาการพัสดุ จ านวน 17 อัตรา 
 4) นักบัญชี จ านวน 10 อัตรา 
 5) พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จ านวน   7 อัตรา 
 6) นักจัดการงานทั่วไป จ านวน   2 อัตรา 
 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 
 8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   1 อัตรา 
 9) พนักงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 
 10) พนักงานธุรการ จ านวน   1 อัตรา 
 11) พนักงานพัสดุ จ านวน   1 อัตรา  

   

2.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 2.4.1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
ออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละงาน ดังนี้ 
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  2.4.1.1 งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจการตรวจสอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอใช้
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการเบิก
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ค าปรึกษาผู้ใช้บริการและเครือข่ายการคลังและพัสดุ  ก าหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภาวะปัจจุบัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   2) ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการบันทึกฐานข้อมูล
ทะ เบี ย น เ จ้ า หนี้  ก า ร จั ดท า ใ บ เบิ ก จ่ า ย  ( Barcode)  ค วบคุ ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่ได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน่วยงานอ่ืนให้เบิกแทน การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   3) ภารกิจการจัดท าใบสั่งจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายและจัดท าใบสั่งจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามภาระผูกพัน  และรายงานการการ
จัดท าใบสั่งจ่าย 

   4) ภารกิจการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส่งส านักงานประกันสังคม
และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการหักหนี้บุคคลที่สามตามข้อตกลงของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านระบบจ่ายตรง (งบบุคลากร: ข้าราชการและลูกจ้างประจ า) และระบบ e-
pension (บ าเหน็จบ านาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงินอุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท าใบเบิกจ่าย (Barcode) 
และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
 

  2.4.1.2 งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (วัสดุ 
ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างก่อสร้าง) ให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ก าหนด 
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   2) ภารกิจบริหารสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าสัญญา ตรวจสอบ
สัญญา แก้ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอราคา 
หลักประกันสัญญา เป็นต้น เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และก าหนดหมายเลขทรัพย์สินในระบบ KKUFMIS 

   3) ภารกิจบริหารพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ (การ
รับเข้า – จ่ายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด 

 

  2.4.1.3 งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและน าส่ง
เงิน ให้บริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
   2) ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนบุคลากร (ค่าล่วงเวลา ค่าเงินเวร ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าตรวจงานจ้าง ฯลฯ) เงินทุนวิจัย เจ้าหนี้การค้าภายนอก บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 
และการบริหารสภาพคล่อง และส ารองเงินเพ่ือช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า บุคลากร ส่วนงานภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การประสานงาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการรับช าระเงินและการจ่ายเงินให้
สามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   3) ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติการ
ยืมเงินทดรองจ่าย การรับช าระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรองจ่ายรายเดือน และรายปี 
การติดตามและรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ และจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย 

   
  2.4.1.4 งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจการบัญชี มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้านรายรับ 
รายจ่าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการจ าแนกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและการจ่ายเงิน รวมถึง
การด าเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
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   2) ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการ ดังนี้ ด้าน
การลงทุน มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และด้าน
การรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบรายการข้อมูลรายเดือน รายไตรมาสและ
รายปี และปิดบัญชี เพ่ือน าส่งข้อมูลประจ าเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินราย
เดือน รายไตรมาสและรายปี น าเสนอ ตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

 

  2.4.1.5 หน่วยอ านวยการ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารเอกสาร ตั้งแต่การรับ-ส่งเอกสาร 
การติดตามและค้นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติท าลายหนังสือราชการ 

   2) ภารกิจบริหารทั่วไป มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด้าน
การประชุม การบริหารงานทั่วไป การจัดท าและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดท า
ข้อตกลงและการรายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   3) ภารกิจสารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลประสานงานกลางระหว่าง
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบ วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงิน การ
พัสดุ จากระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณาการจัดท ารายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และยังท าหน้าที่ด้าน
ฝ่ายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพื่อน าข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

2.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภาระงานกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 2.5.1 โครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยอ านวยการ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยอ านวยการ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี แบ่งภารกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มภารกิจ
รับ-ส่งหนังสือ 2) กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป และ 3) กลุ่มภารกิจสารสนแทศ แสดงโครงสร้างหน่วย
อ านวยการ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างหน่วยอ านวยการ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
  
2.5.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 16/2555) เรื่อง มาตรฐานก าหนด  
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2555 โดยก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง นักสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

2.5.2.1 ภาระหน้าที่ของต าแหน่งนักสารสนเทศ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน 

ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

นายสุรสิทธิ์ ชาลมีาตย์ 
หัวหน้าหน่วยอ านวยการ 

กลุ่มภารกิจรับ-สง่หนังสือ กลุ่มภารกิจบรหิารทั่วไป กลุ่มภารกิจสารสนเทศ 

- นางสโรชา ดรประชุม 

ปฏิบัติการ 
- นายอภิสิทธ์ิ ศรีมณโฑ 

ปฏิบัติการ 
- นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย 

ปฏิบัติการ 

-นางศรีจันทร์ กิตติก าจร 
ช านาญการ 
- นางสาวดวงฤทัย เทียมหอม 

ปฏิบัติงาน 

 

-นายสุรสิทธ์ิ ชาลีมาตย์   
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปฏิบัติการ 
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ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อสายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

การบริหารข้อมูลและสารสนเทศ  ภายใต้ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ 
  (1.1) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้งานด้านบริหารข้อมูลและสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

  (12) ช่วยรวบรวมข้อมูลและร่วมจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กรในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูล
และสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (1.3) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการด้านความมั่งคงปลอดภัยบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระท าที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
รักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล เว็บไซต์และป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
  (1.4) ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การก าหนดนโยบายด้านการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ 

  (1.5) ช่วยตรวจสอบข้อมูลและน าเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล และช่วยดูแลบริหาร
จัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพ่ือดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (1.6) ช่วยเตรียมข้อมูลตามผลการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งข้อมูล
ตามท่ีได้รับการร้องขอ เพ่ือสามารถตอบสนอกต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 

2) ด้านการวางแผน 

   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3) ด้านการประสานงาน 
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  (3.1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  (3.2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4) ด้านการบริการ 
  (4.1) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารได้ด้วยตนเอง 
  (4.2) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นแก่บุคลากร หน่วยงาน ในการน าระบบไปใช้การ
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีสภา 

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2.5.2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นายสุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ ต าแหน่ง  
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
   ปฏิบัติงานในฐานะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกองคลัง ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้
การค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว ดูแลเว็บไซต์กองคลังเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้รับบริการเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการรับบริการ รวมถึงการให้ค าแนะน าด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรกอง
คลัง จัดท าและรายงานแผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน กองคลัง  
   

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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   1) ด้านการปฏิบัติการ 
  (1.1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ พัฒนาเว็บไซต์กองคลัง 
พัฒนาระบบบัตรเติมน้ ามันรถราชการ ระบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบค านวณภาษี
เงินเดือน ระบบรายรับ รายจ่ายและระบบเงินโอนบุคลากร บุคคลภายนอก บริษัท ห้าง ร้าน ระบบการรับ
ช าระเงินการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้งานด้านบริหารข้อมูลและสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

  (1.2) ช่วยรวบรวมข้อมูลและร่วมจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกอง
คลังในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ของกองคลัง เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลและ
สารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนาระบบการติดตามแผนปฏิบัติการกองคลัง เป็นต้น 

  (1.3) เป็นคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
(NOC: Network Operation Committee) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีป้องกันการกระท าที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือรักษาและคุ้มครองความปลอดภัย เว็บไซต์และป้องกันการก่ออาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ 
  (1.4) ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือใช้ 
ในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ เช่น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้
น้ ามันรถราชการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  (1.5) ช่วยตรวจสอบข้อมูลและน าเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล และช่วยดูแลบริหาร 

จัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการค านวณภาษีเงินเดือน ฐานข้อมูลเงินโอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  (1.6) ช่วยเตรียมข้อมูลตามผลการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง 
ข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอ เพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการใช้
น้ ามันรถราชการ ข้อมูลการรายงานแผนปฏิบัติการกองคลัง 
 2) ด้านการวางแผน 

   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานหรือโครงการของกองคลัง
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 3) ด้านการประสานงาน 

  (3.1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกองคลัง เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด ได้แก่ ข้อมูลด้านแผนและงบประมาณร่วมกับกองยุทธศาสตร์ ข้อมูล
ด้านเครือข่ายกับส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (3.2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4) ด้านการบริการ 
  (4.1) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารได้ด้วยตนเอง ได้แก่ ระบบบัตรเติมน้ ามันรถราชการ ระบบหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 

  (4.2) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นแก่บุคลากร หน่วยงาน ในการน าระบบไปใช้การ
ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ 
KKUFMIS 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติงาน 

3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน  
 ผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
การรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

 3.1.1 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.1.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

3.1.1.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

3.1.1.3 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

3.1.2 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.2.1 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) 
เพ่ือรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วย 

กระดาษอันเป็นการรองรับนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมอาจจะจัดท าขึ้นในรูปแบบของหนังสือให้เท่าเทียม
กับนิติสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่จัดท าขึ้นให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดท้ังการลงลายมือ
ชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการรับฟังพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3.1.2.2 กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) 
เพ่ือรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใด ๆ ทาง 

เทคโนโลยีให้เสมอด้วยการลงลายมือชื่อธรรมดา อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นมากขึ้นในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดให้มีการก ากับดูแลการให้บริการเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการ
ให้บริการอื่น ที่เก่ียวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.1.2.3 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึง และเท่าเทียม 

กัน (National Information Infrastructure Law)  
เพ่ือก่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ  

อันได้แก่ โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศส าคัญอ่ืน ๆ อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ส าคัญในการพัฒนาสังคม และชุมชนโดยอาศัยกลไกของรัฐ 
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ซึ่งรองรับเจตนารมณ์ส าคัญประการหนึ่งของแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 ใน
การกระจายสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และนับเป็นกลไกส าคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการปกครองตนเองพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน และน าไปสู่สังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้  

3.1.2.4 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) 
เพ่ือก่อให้เกิดการรับรองสิทธิและให้ความคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจ 

ถูกประมวลผล เปิดเผยหรือเผยถึงบุคคลจ านวนมากได้ในระยะเวลาอัน รวดเร็วโดยอาศัยพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี จนอาจก่อให้เกิดการน าข้อมูลนั้นไปใช้ในทางมิชอบอันเป็นการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงการรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิขั้นพ้ืนฐานในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร 
และความม่ันคงของรัฐ 

3.1.2.5 กฎหมายเกี่ยวกบัการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Crime  

Law) 
เพ่ือก าหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระท าผิดต่อระบบการท างาน 

ของคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และการ
คุ้มครองการอยู่ร่วมกันของสังคม 

3.1.2.6 กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer  

Law) 
เพ่ือก าหนดกลไกส าคัญทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน และระบบการช าระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการท าธุรกรรมทางการเงิน และการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น 

 

3.2 หลักเกณฑ์การพัฒนาระบบ 

 3.2.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
การแบ่งข้ันตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพื่อ 

ช่วยแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบ
ใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีข้ึน การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
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        3.2.1.1 การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญ
ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบเข้ามาช่วยน าข้อมูลปัญหาที่ได้มาจ าแนกจัด
กลุ่มและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา โดยโครงการที่จะท าการ
พัฒนาต้องสามารถแก้ปัญหาที่มีในองค์กรและให้ประโยชน์กับองค์กรมากท่ีสุด 

        3.2.1.2 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การศึกษาความเหมาะสมว่า
เหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ โดยให้เสียค่าใช้จ่าย (Cost) และเวลา (Time) น้อยที่สุดแต่ให้ได้
ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และหาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 
บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพ่ือใช้น าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติด าเนินการต่อไป 

        3.2.1.3 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มีเพ่ือ
น าไปออกแบบระบบ ขั้นตอนนี้จะศึกษาจากผู้ใช้ โดยวิเคราะห์การท างานของระบบเดิม (As Is) และความ
ต้องการที่มีจากระบบใหม่ (To Be) จากนั้นน าผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผังงาน
ระบบ (System Flowchart) และทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

       3.2.1.4 การออกแบบ (Design) น าผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด (Logical  

Design) เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยในส่วนนี้จะยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์มากนัก 
เน้นการออกแบบโครงร่าง แล้วน าไปออกแบบ (System Design) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการระบุลักษณะ
การท างานของระบบทางเทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการ
ออกแบบ เครือข่ายที่เหมาะสม ลักษณะของการน าข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่
ได ้

       3.2.1.5 การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) เป็นขั้นตอนการทดสอบการ 

ส่งข้อมูลระบบ KKU Payment Hub น าไปสู่การเขียนโปรแกรม (Coding) เพ่ือพัฒนาระบบจากการ
ออกแบบไว้ให้เป็นระบบตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ จากนั้นท าการทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจาก
การท างานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนน าไปติดตั้งใช้จริง 

       3.2.1.6 การติดตั้ง (Implementation) เป็นขั้นตอนการน าระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มา 

ติดตั้ง (Installation) และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนนี้นอกจากติดตั้งระบบใช้งานแล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียม
ขั้นตอนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้ใช้งาน (Training) เอกสารประกอบระบบ (Documentation) และแผนการบริการให้ความช่วยเหลือ 
(Support) เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 



22 

 

       3.2.1.7 การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนการบ ารุงรักษา 
ระบบต่อเนื่องหลังจากเริ่มด าเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ปัญหา
เนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ จึงควรก าหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล 
เก็บรวบรวมค าร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบการ
ท างานที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้ง ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน เพ่ือที่จะ
ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

3.3 การเขียนผังงาน (Flowchart) 
หลังจากการค้นหาปัญหาขององค์กร การศึกษาความเหมาะสมแล้ว ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 

ผู้เขียนโปรแกรมต้องท าการก าหนดแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนผังงาน  
3.3.1 ความหมายของผังงาน (Flowchart)  

ผังงาน หมายถึง รูปภาพหรือสัญลักษณ์ ที่ใช้เขียนแทนค าอธิบาย ข้อความหรือค าพูดที่ 
ใช้ในอัลกอริทึม เพราะการที่จะเข้าในขั้นตอนได้ง่ายและตรงกันนั้น การใช้ค าพูดหรือข้อความอาจท าได้
ยากกว่าการใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ ผังงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

3.3.1.1 ผังงานระบบ (System Flowchart) เป็นผังแสดงขั้นตอนการท างานภายใน 

ระบบแสดงขั้นตอนเริ่มต้นว่ามีเอกสารเบื้องต้นเริ่มจากส่วนใดของระบบงาน ผ่านไปยังหน่ วยงานใด มี
กิจกรรมอะไรในหน่วยงานนั้น ส่งงานต่อไปที่ใดจึงจะเสร็จสิ้น บางส่วนจะเกี่ยวกับคน บางส่วนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ต้องน าส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาเขียนโปรแกรม ทั้งแสดงรายละเอียดการท างาน แยก
เป็น Program Flowchart 

  3.3.1.2 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) เป็นผังแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน
ในโปรแกรม มีส่วนแสดงการท างานในขั้นการรับข้อมูล การค านวณหรือการประมวลผล และการแสดงผล
ลัพธ์ เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ผังการเขียนโปรแกรม หรือผังงาน 

3.3.2 ประโยชน์ของผังงาน 

  1) ท าให้เข้าใจและแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน 

2) ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นล าดับการท างาน รู้ว่าสิ่งใดควรท าก่อน สิ่งใดควรท าหลัง 
3) สามารถหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่าย 

4) ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจการท างานได้ง่ายกว่าการดูจาก source code 

5) ไม่ข้ึนกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ผู้อื่นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 
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3.3.3 สัญลักษณ์และความหมายของผังงาน (Flowchart Symbol) ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สัญลักษณ์และความหมายของผังงาน 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 Terminator 

ใช้แสดงจุดเริม่ต้นและจดุสิ้นสุดของโปรแกรม 

 Process 

ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ก าหนดค่า หรือการค านวณทางคณิตศาสตร ์
 Input/Output หรือ I/O 

ใช้ในการรับข้อมูล แสดงผลข้อมลูโดยไม่ระบุอุปกรณ ์

 Manual Input 

ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ 

 Decision Symbol 

ใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขหรือตัดสินใจ 

 Display 

ใช้เมื่อต้องการระบุให้แสดงข้อมูลบนจอภาพ 

 Document Symbol 

ใช้เมื่อต้องการระบุให้แสดงข้อมูลบนเครื่องพิมพ์ 

 Preparation 

การเตรียมท างานล าดับถัดไป 

 Predefined Process 

โปรแกรมย่อย หรือโมดลูเริ่มท างานหลักจากจบค าสั่งในโปรแกรมย่อยแล้ว จะ
กลับมาท าค าสั่งต่อไป 

 Online Storage 

แหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ หรือหนว่ยความจ าส ารอง 
 Connector หรือ On-page Connector 

จุดเช่ือมผังงานในหน้าเดียวกัน 

 Connector หรือ Off-page Connector 

จุดเช่ือมผังงานท่ีอยู่หน้าตา่งกัน 
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3.4 วงจรของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Life Cycle : DBLC)    
ในส่วนการพัฒนาระบบนั้น ถ้าการด าเนินการภายในขั้นตอนนั้น ๆ เกี่ยวกับ การพัฒนาในส่วน

ของข้อมูลแล้ว ผู้พัฒนาต้องด าเนินการตามขั้นตอนของวงจรของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เนื่องจากใน
การพัฒนาระบบนั้น ส่วนแรกที่จะต้องออกแบบและพัฒนาขึ้นก่อน คือ ส่วนของข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ถูก
ออกแบบไว้จะถูกใช้เป็น ข้อมูลน าเข้า (Input) และส่วนแสดงผล(Output) ของระบบงานประยุกต์ 

วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
  3.4.1 การศึกษาเบื้องต้นเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล (Database Initial Study) เป็นขั้นตอน
แรกของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งผู้พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลจะต้องวิเคราะห์ความต้องการต่าง ๆ ของ
ผู้ใช้เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขต และกฎระเบียบต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูลที่จะพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูลขั้นต่อไป  
  3.4.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นขั้นตอนที่น า รายละเอียดที่ได้
จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรกมาก าหนดเป็นแนวทาง ในการออกแบบฐานข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ คือ การออกแบบ ฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) การออกแบบ 
ฐานข้อมูลในเชิงตรรกะ (Logical Database Design) และการออกแบบ ฐานข้อมูลในระดับกายภาพ 
(Physical Database Design) 
  3.4.3 การจัดท าและน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ( Implementation and Loading) เป็น
ขั้นตอนที่น าเอาโครงร่างต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูลที่ได้จาก การออกแบบทั้ง 3 ระดับ (ในระดับแนวคิด 
ในเชิงตรรกะ และในระดับ กายภาพ) มาสร้างเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้เก็บข้อมูลจริง รวมทั้งการแปลง ข้อมูล
จากระบบงานเดิมในกรณีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล อยู่แล้ว ให้สามารถน ามาใช้ในระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้ซึ่งการ ติดตั้งระบบฐานข้อมูลตามที่ได้ออกแบบมาแล้ว ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
ระบบ จัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้ โดยเริ่มต้นจากก าหนดผู้จัดการฐานข้อมูล ก าหนดพ้ืนที่ที่ต้องการใช้การ
สร้างฐานข้อมูล และอ่ืน ๆ 

  3.4.4 การทดสอบและประเมินผล (Testing and Evaluation) เป็น ขั้นตอนในการ
ทดสอบระบบเพ่ือหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ รวมทั้งการประเมิน ความสามารถของระบบฐานข้อมูลนั้น เพ่ือ
น าไปใช้ในแนวทางการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ใน
ด้าน ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเมื่อทดสอบกับข้อมูลจริงที่มีอยู่ ในฐานข้อมูลนั้น ต้องได้
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ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ ซึ่งการทดสอบ ดังกล่าวควรทดลองในหลายๆ กรณีและก าหนดให้
มีกลุ่มบุคลากรที่เก่ียวข้อง ด าเนินการทดสอบเพ่ือให้ครอบคลุมระบบมากท่ีสุด  
  3.4.5 การน าฐานข้อมูลไปใช้งาน (Operation) เป็นขั้นตอนที่น าเอาระบบ ฐานข้อมูลที่
พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วไปใช้งานจริง เมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการประเมินผล เป็นระบบที่สมบูรณ์
พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน ต่อไปก็เป็นขั้นตอนด าเนินการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานจริง เพ่ือให้
เข้าใจการท างานของระบบและสามารถใช้งานโปรแกรมได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งในช่วงแรกผู้ใช้อาจจะยังไม่
คุ้นเคยท าให้เกิดปัญหาขึ้นได้บ้าง จึงต้องจัดให้มีผู้คอยควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบการท างานของ
ระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่  
  3.4.6 การบ ารุงรักษาฐานข้อมูล (Maintenance and Evolution) เป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการใช้งานระบบฐานข้อมูลจริง เพ่ือบ ารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นขั้นตอนของการแก้ไข และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในกรณีที่มีการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้ใช้ที่ส่งผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล หลังจากระบบได้เริ่มด าเนินการ ผู้จัดการฐานข้อมูล
จะต้องเตรียมการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล 

 

3.5 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน    
สิ่งที่ควรระวังในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.5.1 การพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาระบบควรค านึงถึงความส าคัญของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยออกแบบความปลอดภัยของระบบตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลของส่วนงานที่เก็บไว้ที่ Server ตามมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลสม่ าเสมอ 

3.5.2 การพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาระบบควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานให้ครบถ้วน  
ครอบคลุมทุกการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะหากพัฒนาระบบไม่ครบถ้วนจะท าให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เกิดความล่าช้าในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

3.5.3 การก าหนดข้อมูลในการรับเงิน ควรค าถึงการก าหนด Tax_id suffix และข้อมูล 

ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากการก าหนดข้อมูลไม่ถูกต้อง จะท าให้การจ่ายเงินเข้าผิดบัญชีท าให้เกิดความล่าช้าใน
การตดิตามเรื่องของผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนงานในการด าเนินการด้านการเงิน 
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บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงานต้อง
อาศัยความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานหลายด้านประกอบกัน ทั้งด้านการสื่อสาร งานสารบรรณ การใช้
โปรแกรม Microsoft word และ excel รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  

4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการน า 

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ การแบ่งขั้นตอนกระบวนการ 
พัฒนาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ
องค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้น การ
พัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.1.1 การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition)   
การพัฒนาระบบการรับเงิน เริ่มต้นจากปัญหาที่พบของส่วนงาน วิเคราะห์

ปัญหาจากข้อมูลที่รวบรวมได้ เพ่ือให้ทราบสาเหตุและผลกระทบของปัญหา ระบุกระบวนการที่สามารถ
พัฒนาปรับปรุงได้เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้
ระบบเข้ามาช่วย แสดงปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหาตามตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. เสียค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และส่งใบแจ้งยอดการ
ช าระเงิน 

- จัดท าระบบให้ผู้ใช้บริการดูใบแจ้งยอดออนไลน์ 

2. ผู้ใช้บริการเสียเวลาในการมาช าระเงินที่ส่วน
งานหรือธนาคาร 

- จัดท าระบบให้ช าระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา 

3. การตรวจสอบข้อมูลผู้ช าระเงินจากหลายแหล่ง
ใช้เวลานาน 

- จัดท าระบบการรับรู้เงินเมื่อใช้บริการช าระเงิน
แบบ real time 

4. ปัญหาการเงินฝากเงินเข้าธนาคารทุกวัน - จัดท าระบบจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรง 
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4.1.2 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)   
    การศึกษาความเหมาะสมว่าเหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนระบบ โดยให้เสีย
ค่าใช้จ่าย (Cost) และเวลา (Time) น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และหาความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง ดังนี้ 

4.1.2.1 เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ โดยพิจารณาเทคนิคเครื่องมือหรือ 

อุปกรณ์ที่ใช้ จากระบบที่มหาวิทยาลัยมี ให้ส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยจากการศึกษาพบว่า
มหาวิทยาลัยมีระบบ KKU Payment Hub เป็นระบบศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลระหว่าง
ระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Web programming) ของส่วนงานกับธนาคาร และกองคลังมี 
server และฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบดังกล่าวได้ 

4.1.2.2 บุคลากรและความพร้อม โดยพิจารณาบุคลากรด้านการเงินและ 

นักพัฒนาระบบ กองคลังมีบุคคลากรดังกล่าวและมีความพร้อมในการพัฒนาระบบร่วมกัน 

4.1.2.3 ความคุ้มค่า การพัฒนาระบบมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค่อนข้างสูงใน 

กรณจี้างพัฒนาระบบจากบุคคลภายนอกหรือบริษัท แต่กองคลังมีนักเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพัฒนา
ระบบดังกล่าวได้ทันที โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าการจ้างพัฒนาระบบจาก
บุคคลภายนอกหรือบริษัท 

 เมื่อหาความต้องการทั้ง 3 เรื่องแล้วรายงานผลการศึกษาน าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
ด าเนินการต่อไป 

4.1.3 การวิเคราะห์ (Analysis) 
ในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มีเพ่ือน าไป

ออกแบบระบบขั้นตอนนี้จะศึกษาจากผู้ใช้ โดยวิเคราะห์การท างานของระบบเดิม (As Is) และความ
ต้องการที่มีจากระบบใหม่ (To Be) จากนั้นน าผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผั งงาน
ระบบ (System Flowchart) และทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ดังนี้ 

4.1.3.1 การท างานของระบบเดิม (As Is)  
การท างานของระบบเดิม ส่วนงานแจ้งส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้รับบริการ  

ในรูปแบบเอกสาร เมื่อผู้รับบริการได้รับใบแจ้งหนี้ก็มาติดต่อที่ส่วนงานหรือธนาคารเพ่ือช าระเงิน เมื่อ
ช าระเงินเสร็จต้องยื่นหลักฐานการช าระเงินเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน ดังภาพที ่4 
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ส่วนงาน ผู้รับบริการ มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4 ภาพการท างานของระบบเดิม (As Is) 
 

4.1.3.2 ความต้องการที่มีจากระบบใหม่ (To Be) 
 ระบบใหม่เป็นการน าเทคโนโลยี ระบบการรับเงินด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (Web programming) ของส่วนงานเข้ามาช่วยในการรับเงินโดยให้ผู้รับบริการดูข้อมูลหนี้
ได้ที่เว็บไซต์และท าการช าระเงินผ่าน Application ของธนาคาร แล้วสามารถรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบหรือ email ส่วนเจ้าหน้าที่การเงินก็ไม่ต้องฝากเงินเข้าธนาคาร ดังภาพที่ 5 

 

 

 

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ รับใบแจ้งหนี้ 

ช าระเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน 

ตรวจสอบข้อมลูเงินฝาก 

ฝากเงินเข้าธนาคาร 

ท าใบน าส่ง 
ส่งมหาวิทยาลัย 

เดินทางมายังส่วนงาน 

https://www.mangoconsultant.com/th/news-knowledge/knowledge/274-application-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://www.mangoconsultant.com/th/news-knowledge/knowledge/274-application-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3


29 

 

ส่วนงาน ผู้รับบริการ มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 5 ความต้องการที่มีจากระบบใหม่ (To Be) 
 

4.1.3.3 แผนภาพผังงานระบบ (System Flowchart) 
จากการท างานของระบบเดิม (As Is) และความต้องการที่มีจากระบบ 

ใหม ่(To Be) น ามาเขียนแผนภาพผังงานระบบ ดังภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูใบแจ้งหนี้ผ่านระบบ 

ช าระเงินผ่านระบบ 

รับใบเสร็จรับเงินจากระบบ 

ตรวจสอบข้อมลูเงินฝาก 

ท าใบน าส่ง 
ส่งมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 6 ผังงานระบบ (System Flowchart) 
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4.1.3.4 ทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
ทิศทางการไหลของข้อมูล แสดงดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ทิศทางการไหลของข้อมูล เข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ทิศทางการไหลของข้อมูล การช าระเงิน 

 

ช่ือผู้ใช้ , รหัสผ่าน 

ผลการเข้าสู่ระบบ 

ช่ือผู้ใช้ , รหัสผ่าน 

ผลการเข้าสู่ระบบ 
ผู้รับบริการ 

1.0 

 

เข้าสู่ระบบ 

ผู้ดูแลระบบ 

D1    ข้อมูลผู้รับบริการ  

โครงการวิจัยเรื่อง 
สนับสนุนจาก 

email  

จ านวนเงิน 

ผู้รับบริการ 

1.0 

 

การช าระเงิน ช่ือผู้ใช้ , รหัสผ่าน 

ช่ือ - สกุล 

D1    ข้อมูลผู้รับบริการ  
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4.1.4 การออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการท างานของระบบตามขั้นตอนการวิเคราะห์ 

ระบบ โดยมีขั้นตอนในการออกแบบระบบ ดังนี้ 
   4.1.4.1 การออกแบบหน้าจอ (Screen Design: User Interface) 
     การออกแบบหน้าแบบฟอร์มส าหรับใช้บันทึกข้อมูล หน้าจอในการ
ประมวลผล และหน้าส าหรับแสดงรายงานต่าง ๆ โดยการออกแบบหน้าจอเพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม 
ของทั้งระบบ ซึ่งเป็นเพียงหน้าจอแบบฟอร์มต่างๆ แต่ยังไม่มีการเขียนชุดค าสั่งโปรแกรม ซึ่งขั้นตอนนี้ จะ
ได้หน้าจอต้นแบบเพ่ือใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้ระบบให้เห็นภาพรวมของระบบได้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน  
ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการเลือกประเภทการจ่ายเงิน ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 การเลือกประเภทการจ่ายเงิน 

   2) ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้รับบริการ ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 การกรอกข้อมูลผู้รับบริการ 
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   3) ขั้นตอนการเลือกรายการจ่าย ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 การเลือกรายการจ่าย 

   4) ขั้นตอนการแสดงข้อมูลรอจ่ายเงิน ดังภาพที่ 12 

 
ภาพที่ 12 การแสดงข้อมูลรอจ่ายเงิน 

   5) การแสดง QR Code จ่ายเงิน ดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 การแสดง QR Code จ่ายเงิน 
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   6) การแสดงรายงานสถานะการจ่าย ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 การแสดงรายงานสถานะการจ่าย 

 

   4.1.4.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
    การเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูล และความ

ต้องการของผู้ใช้ ก าหนดชนิดของข้อมูลว่าเป็น ตัวอักษร ตัวเลข หรืออ่ืน ๆ ก าหนดความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ซึ่งใน กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล จะลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ลดความไมสอดคลองกันของ
ข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได ในขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลจะไดตารางแสดง 
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ดังตารางที ่3 ตารางที่ 4 และตารางท่ี 5 

  
ตารางท่ี 3 พจนานุกรมข้อมูลประเภทการจ่ายเงิน 

No. Attribute Name Data Type (Size) Description Key Reference Table 

1 PTypeID Varchar (3) รหัสประเภทการจ่าย PK  

2 PTypeName Varchar (50) ชื่อประเภทการจ่าย   
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ตารางท่ี 4 พจนานุกรมข้อมูลผู้รับบริการ 

No. Attribute Name Data Type (Size) Description Key Reference Table 

1 SID Varchar (3) รหัสผู้รับบริการ PK  

2 SName Varchar (150) ชื่อผู้รับบริการ   

3 SFac Varchar (150) ส่วนงาน   

4 STel Varchar (50) เบอร์โทรศัพท์   

5 SResProject Varchar (150) ชื่อเรื่องโครงการวิจัย   

6 SSupportAgen Varchar (150) หน่วยงานสนับสนุน
ทุนวิจัย 

  

7 SReceipt Varchar (150) ออกใบเสร็จในนาม   

8 SEmail Varchar (100) email   

9 PTypeID Varchar (3) รหัสประเภทการจ่าย FK ประเภทการจ่าย 

10 PItemID Varchar (3) รหัสรายการจ่าย FK รายการจ่ายเงิน 

 

ตารางท่ี 5 พจนานุกรมข้อมูลรายการจ่ายเงิน 

No. Attribute Name Data Type (Size) Description Key Reference Table 

1 PItemID Varchar (3) รหัสรายการจ่าย PK  

2 PItemName Varchar (50) ชื่อรายการการจ่าย   

 

4.1.5 การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) 
เป็นขั้นตอนการทดสอบการส่งข้อมูลระบบ KKU Payment Hub น าไปสู่การ 

เขียนโปรแกรม (Coding) เพ่ือพัฒนาระบบจากการออกแบบไว้ให้เป็นระบบตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นท าการทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าถูกต้องและตรง
ตามความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการท างานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อย
พร้อมใช้งานก่อนน าไปติดตั้งใช้จริง 
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4.1.5.1 การทดสอบการส่งข้อมูลระบบ KKU Payment Hub 

     เครื่องมือส าหรับช่วยในการพัฒนา API ทดสอบการท างานของ 
Service ซึ่งช่วยให้การทดสอบ API ได้ง่าย โดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีความเรื่องภาษาโปรแกรมมิ่งก็
สามารถใช้งานได้ ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้ทั้ง Windows, Linux และ Mac คือโปรแกรม Postman ซึ่ง
เมื่อก่อนจะเป็น Extension ของ Google Chrome แต่หลังจาก Chrome Update ครั้ งใหญ่ได้มี
เปลี่ยนเป็นโปรแกรมติดตั้งแยกเฉพาะ 

4.1.5.1.1 การติดตั้งโปรแกรม โดยมีวิธีติดตั้งโปรแกรม Postman ดังนี้ 
  1) ท าการ Download โปรแกรม ที่เว็บไซต ์https://www.getpostman.com/ downloads/ 
  2) ท าการติดตั้ง Postman 

  3) จากนั้นจะปรากฏหน้า Login ถ้า Login ก็จะมีระบบช่วยจ าค่าต่าง ๆ ที่เคยตั้งไว้ แต่ถ้าไม่
ต้องการ Login ให้กดลิงค์ดังภาพที่ 15 

 

 
ภาพที่ 15 การเข้าสู่ระบบโปรแกรม Postman 

 

4) เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าตาโปรแกรมดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 หน้าหลักของโปรแกรม Postman 

 

4.1.5.1.2 การใช้งานโปรแกรม Postman  
เริ่มต้นการใช้งานด้วยการเลือก                               หรือ กดปุ่มเครื่องหมาย + หลัง Tab 

Launchpad ดังภาพที่ 17 

 
 

ภาพที่ 17 การ Create a request ของโปรแกรม Postman 
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4.1.5.1.3 การเชื่อมต่อ ระบบ KKU Payment Hub มีข้ันตอนการ 
เชื่อมต่อเพ่ือน ามาพัฒนาระบบการรับเงินออนไลน์ด้วยระบบ KKU Payment Hub ดังนี้ 

 

Base URLs ระบบ KKU Payment Hub มีดังนี้ 
https://unipay-dev.kku.ac.th  

basePath - Development API Default: api 

 

https://unipay.kku.ac.th 

  basePath - Production API Default: api 

 

1) การขอ Token จากระบบ KKU Payment Hub  
การขอ Token จากระบบ KKU Payment Hub ใช้ Token URL = /oauth/token ต่อ 

จาก Base URLs เช่น  https://unipay-dev.kku.ac.th/oauth/token โดยการส่งข้อมูลแบบ Post ดัง
ภาพที่ 18 

 

 
ภาพที่ 18 การขอ Token จากระบบ KKU Payment Hub 

Tab Body ก าหนดข้อมูล ดังตารางที่ 6  
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ตารางท่ี 6 ก าหนดข้อมูล Tab Body  การขอ Token 

 
 

ก าหนดข้อมูลใน Tab Body ดังภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 ก าหนด Tab Body การขอ Token จากระบบ KKU Payment Hub 

กดปุ่ม Send จะได้ Token ดังภาพที่ 20 

 
ภาพที่ 20 Access Token จากระบบ KKU Payment Hub 

KEY VALUE หมายเหตุ 
grant_type client_credentials  

client_id 1234567890123456 client_id ที่ระบบส่งให้ 
client_secret 1a2b3c4d1a2b3c4d1a2b3c4d1a2b3c4d client_secret  
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เมื่อได้ Token จะน าไปใช้ในขั้นตอนการทดสอบการตั้งหนี้ในระบบ การสร้าง QR Code และ
การเช็คสถานะการจ่ายเงินต่อไป 

 

2) ตั้งหนี้ในระบบ KKU Payment Hub 

  การตั้งหนี้ในระบบ KKU Payment Hub ใช้  URL = /api/kku/v1/debts  ต่อจาก 
Base URLs เช่น https://unipay-dev.kku.ac.th/api/kku/v1/debts โดยการส่งข้อมูลแบบ Post     
ดังภาพที่ 21 

 

ภาพที่ 21 URL การตั้งหนี้ในระบบ KKU Payment Hub 

 

Tab Authorization ในช่อง Type เลือก Bearer Token ใส่ Token ในช่อง Token ดังภาพที ่22 
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ภาพที่ 22 การเลือกชนิด และใส่ Token ใน Tab Authorization การตั้งหนี้ 

Tab Body ใส่ข้อมูลดังนี้ 
   
   [ 

{ 

"cust_name":"KKUEthics",     ชื่อผู้จ่ายเงิน 

"cust_email":"csuras@kku.ac.th",   Email ผู้จ่ายเงิน 

"project_id":"KKUCENTERFORETHICS",  Project Id ของแต่ละส่วนงาน (รหัสอ้างอิง
1) 

"ref2":"630507609",    รหัสอ้างอิง 2 

"ref3":"10203009886",    รหัสอ้างอิง 3 
"items":[ 

{ 

"description":"KKUEthicsFee",     

"count":1, 

"price":12000,    จ านวนเงินของรายการ 

"amount":12000    จ านวนเงินรวมของรายการ 

} 

], 

"amount":12000     จ านวนเงินรวมทุกรายการ 

} 

     ] 

ก าหนดข้อมูล Tab Body ดังภาพที่ 23 
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ภาพที่ 23 การก าหนด Tab Body ในการส่งข้อมูลตั้งหนี้ 

เมื่อกดปุ่ม Send เพ่ือส่งข้อมูลแบบ POST ไปทดสอบที่ Server จะได้ข้อมูลย้อนกลับมาดังภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 24 แสดงข้อมูลการตอบกลับการตั้งหนี้จาก Server 
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หากส่งข้อมูลส าเร็จจะอยู่ในช่อง transactions_id และมี transactions_time ดังนี้ 
  "transactions_id": [ 

         { 

             "transaction_id": 1301051160085151744, 
             "project_id": "KKUCENTERFORETHICS", 
             "ref2": "630507609", 
             "ref3": "10203009886", 
             "amount": 12000 
         } 

     ], 
"transactions_time": "2020-09-02T13:55:43+07:00" 

 

หากส่งข้อมูลซ้ า ข้อมูลจะปรากฏที่ส่วนนี้ 
  "transactions_duplicate": [], 

หากส่งข้อมูลแล้วมีปัญหาไม่สามารถส่งข้อมูลไปที่ derver ได้จะปรากฏที่ส่วนนี้ 
  "transactions_error": [], 

3) สร้าง QR Code เพ่ือการช าระเงิน 

    การสร้าง QR Code ในระบบ KKU Payment Hub ใช้ URL = /api/v1/qr/tag30  ต่อ
จาก Base URLs เช่น  https://unipay.kku.ac.th/api/v1/qr/tag30 โดยการส่งข้อมูลแบบ Get ดังภาพ
ที่ 25  

 
ภาพที่ 25 การก าหนดการส่งข้อมูลใน Tab Params สร้าง QR Code 
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เลือกรูปแบบการส่งข้อมูลเป็น GET แล้วใส่ URL ดังนี้https://unipay.kku.ac.th/api/v1/qr/ 
tag30?tax_id=0994000391528&suffix=03&project_id=KKUCENTERFORETHICS&ref2=630307

290 ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ก าหนดข้อมูล Tab Params การสร้าง QR Code 

 

Tab Authorization ในช่อง Type เลือก Bearer Token ใส่ Token ในช่อง Token ดังภาพที่ 26 

 
 

ภาพที่ 26 การเลือกชนิดและใส่ Token ใน Tab Authorization สร้าง QR Code 

 

เมื่อกดปุ่ม Send เพ่ือส่งข้อมูลแบบ GET ไปทดสอบที่ Server จะได้ข้อมูลย้อนกลับมาดังภาพที่ 27  

KEY VALUE หมายเหตุ 
tax_id 0994000391528 Tax id  ของมหาวิทยาลัยเหมือนกันทุก

ส่วนงาน 

suffix 03 Suffix  

project_id KKUCENTERFORETHICS project_id  

ref2 630307290 

 ของแต่ละส่วนงาน ของแต่ละส่วนงานเลขอ้างอิงของแต่ละ 

 Project 

amount 1000 ถ้าใส่เป็น 0 จะสามารถกรอกเงินได้เอง
ก่อนช าระเงิน หากระบุจ านวนเงินจะไม่
สามารถแก้ไขได้ ต้องจ่ายตามจ านวนท่ี
ระบ ุ
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ภาพที่ 27 แสดงข้อมูล QR Code ที่ได้รับจาก Server 

 

4) ตรวจสอบสถานะจากระบบ 

   การตรวจสอบสถานะจากระบบ KKU Payment Hub ใช้URL=/api/kku/v1/ 
transactions ต่อจาก Base URLs ยกตัวอย่างดังภาพท่ี 28 
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ภาพที่ 28 แสดง URL การตรวจสอบสถานะจากระบบ KKU Payment Hub 

เลือกรูปแบบการส่งข้อมูลเป็น GET แล้วใส่ URL ดังนี้https://unipay.kku.ac.th/api/kku/v1 
/transactions?project_id=KKUCENTERFORETHICS&ref2=630607626&ref3=&pay_status=stat

us 

Tab Params จะปรากฏข้อมูล ดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ก าหนดข้อมูล Tab Params การตรวจสอบสถานะจากระบบ 

 
 

Tab Authorization ในช่อง Type เลือก Bearer Token ใส่ Token ในช่อง Token ดังภาพที่ 29 

KEY VALUE 

 ที่ระบบส่งให้หมายเหตุ

 

project_id KKUCENTERFORETHICS Project_id ของแต่ละส่วนงาน 
ref2 630607626 เลขอ้างอิงของแต่ละ  Project 

Ref3   

pay_status status ให้ส่งค่าสถานะ 
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ภาพที่ 29 การเลือกชนิดและใส่ Token ใน Tab Authorization การตรวจสอบสถานะ 

เมื่อกดปุ่ม Send เพ่ือส่งข้อมูลแบบ GET ไปทดสอบที่ Server จะได้ข้อมูลย้อนกลับมาดังภาพท่ี 30 

 
ภาพที่ 30 แสดงข้อมูลสถานะ “new” จากระบบ KKU Payment Hub 

“Pay_status” : “new” หมายถึง การตั้งหนี้เข้ามาใหม ่
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ภาพที่ 31 แสดงข้อมูลสถานะ “paid” จากระบบ KKU Payment Hub 

“Pay_status” : “paid” หมายถึง จ่ายเงินแล้ว 

 

4.1.5.2 การเขียนโปรแกรม (Coding) 
    เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโดยน าโค้ด php ที่ได้จากการทดสอบ
การเชื่อมต่อมาเขียนโดยอ้างอิงข้อมูลจาก แผนภาพ ผังงาน ฐานข้อมูล หน้าจอการท างาน ตามท่ีออกแบบ
ไว้ในขั้นตอนการการวิเคราะห์ (Analysis)และการออกแบบ (Design) ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้เขียนได้พัฒนาโดย
เขียนโค้ดเชื่อมกับฐานข้อมูลโดยตรงและใช้ Bootstrap Framework ในการพัฒนา 

4.1.5.3 การทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) 
    หลังจากขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องมี
การทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพ่ือหาข้อผิดพลาดโดยมีการทดสอบเพ่ิมข้อมูลลงฐานข้อมูล การตั้งหนี้ใน
ระบบ KKU Payment Hub สร้าง QR Code และการสอบถามสถานะเพ่ือออกรายงานให้ผู้ใช้งาน เมื่อ
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พบข้อผิดพลาดจะด าเนินการแก้ไขโปรแกรมให้ท างานได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ เมื่อทดสอบ
โปรแกรม ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมจนท าให้โปรแกรมแต่ละส่วนท างานได้อย่างถูกต้อง เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนใน
การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมต่อไป 

4.1.6 การติดตั้ง (Implementation) 
เมื่อเขียนโปรแกรมและทดสอบหาข้อผิดพลาดระบบจนมั่นใจแล้วว่าระบบ 

ท างานได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนถัดไปคือการติดตั้งและการใช้งานระบบ ซึ่งการติดตั้งระบบอาจจะมีการ
ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่และน าระบบงานใหม่ไปใช้แทนที่ระบบงานเดิมทันที หรือ
อาจจะมีการท างานระบบเดิมควบคู่กับการใช้ระบบใหม่สักระยะหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้ว
เปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเรียบร้อยดีก็ยกเลิกการใช้งานระบบเดิมและใช้
ระบบใหม่แทนที่ต่อไป 

4.1.7 การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) 
เป็นขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบต่อเนื่องหลังจากเริ่มด าเนินการ โดยการ 

ติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมค าร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 
จากนั้นปรับปรุงแก้ไขระบบทันทีที่ผู้ใช้งานเสนอแนะในส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของโปรแกรม 
หากเกี่ยวกับโครงสร้างหลักของโปรแกรมผู้พัฒนาระบบต้องวิเคราะห์ระบบเพ่ิมเติมถึงผลกระทบจากการ
แก้ไขระบบดังกล่าว และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบอ่ืนต่อไป 
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวบรวมปัญหา
หรืออุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

5.1 ปัญหา/อุปสรรค  
5.1.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาระบบ KKU Payment Hub แต่นักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์นักสารสนเทศ ส่วนงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมต่อระบบ 

5.1.2 ส่วนงานขาดบุคลากรท่ีพัฒนา Web programming ได ้

5.1.3 ภาษาในการพัฒนาระบบมีหลายภาษา เช่น Perl, PHP, JAVA, C#, XMLหรือ  
ASP.NET เป็นต้น ซึ่งโค้ดในการเชื่อมต่อแตกต่างกัน จึงท าให้การพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของแต่ละส่วนงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะแต่ละส่วนงานมีนักพัฒนาระบบมีความรู้
เรื่องแต่ละภาษาแตกต่างกัน 

5.1.4 ระบบการยืนยันตัวตนเพื่อเข้ามาใช้งานระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่ 
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก บริษัทห้างร้าน เป็นต้น 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
5.2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรมีระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางที่ 

เชื่ อมต่อกับระบบ KKU Payment Hub เ พ่ือให้ส่ วนงานที่ ไม่มีบุ คลากรด้ านการพัฒนา Web 

programming เข้ามาใช้งาน 

5.2.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรมีคู่มือการพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ให้นักพัฒนา Web programming ทุกภาษา 
5.2.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดอบรม 

และให้ค าปรึกษาแก่นักพัฒนาระบบของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้แต่ละส่วนงานมีบุคลากรด้านการพัฒนา 
Web programming มาพัฒนาระบบการรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาคผนวก ก 

Code PHP ส าหรับการเชื่อมต่อระบบ KKU Payment Hub 
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1. ตั้งหนี้จากระบบ KKU Payment Hub 

 Code PHP การตั้งหนี้จากระบบ KKU Payment Hub ดังนี้ 

<?php 

$project_id="KKUCENTERFORETHICS"; 

$cus_name="สุรสิทธิ์  ชาลมีาตย์"; 

$cus_email="csuras@kku.ac.th"; 

$description="ค่าการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย"; 

$bill_n9="630201"; 

$id9="123456"; 

 

$url="https://unipay.kku.ac.th/api/kku/v1/debts"; 

$content_type="application/json"; 

$token="Bearer 

eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsIng1dSI6Imh0dHBzOi8vcGF5bWVudC1odWIu

a2t1LmFjLnRoLy53ZWxsLWtub3duL2p3dC5wZsdgW0ifQ.eyJhdWQiOiIyNmRmMTYz

MmIyNzFhNzIxghjfhIiwiZXhwIjoxNjA2ODAzODAxLCJpYXQiOjE1OTkwMjc4MDEsImlzc

yI6Imh0dHBzOi8vcGF5bWVudC1odWIua2t1LmFjLnRoIiwianRpIjoiZTFiNTUyZWQtYW

QzYi00ZWRkLTkyY2UtMmRkYTdkNzA0ZGQ5IiwinytjgfbmdfghJmIjoxNTk5MDI3ODAx

LCJzY29wZSI6W3sicHJvamVjdF9pZCI6IktLVUNFTlRFUkZPUkVUSElDUyIsInBlcm1pc3

Npb24iOjd9XSwic3ViIjoia2t1In0"; 

 $data = array( 

   array( 

                "cust_name"=>$cus_name, 
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                "cust_email"=>$cus_email, 

                "project_id"=>$project_id, 

                "ref2"=>$id, 

                "ref3"=>$bill_n9, 

                "items"=>array( 

   array( 

                        "description"=>$description, 

                        "count"=>$count, 

                        "price"=>$money, 

                        "amount"=>$money 

                    ) 

                ), 

                "amount"=>$money 

   ) 

        ); 

        $data_string = json_encode($data);  

        $ch = curl_init($url);                                                                       

        curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");                                                      

        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);                                                                  

        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);                                                         

        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 



57 

 

            'Content-Type: '.$content_type, 

            'Content-Length: ' . strlen($data_string), 

            'Authorization: '.$token 

        )); 

        $result = curl_exec($ch); 

        curl_close($ch); 

 

//echo $data_string; 

//echo $result; 

?> 

 

2. สร้าง QR Code เพื่อการช าระเงิน 

  Code PHP การสร้าง QR Code จากระบบ KKU Payment Hub ดังนี้ 

<?php 

$ref2= 630307290; 

$money =1000; 

?> 

<html><head> 

  <title>QR Code</title> 

  <style type="text/css"> 

  /* Just some nice colors */ 
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  body {background: #000; color: #FF0; font-size: large; 

    text-shadow: black 0.2em 0.2em 0.2em} 

  /* Vertical centering: make div as large as viewport and use table layout */ 

  div.container {top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; 

    position: absolute; display: table} 

  p {display: table-cell; vertical-align: middle} 

  /* Horizontal centering of image: set left & right margins to 'auto' */ 

  img.displayed {display: block; margin: 1em auto} 

  /* Also center the lines in the paragraph */ 

  p {text-align: center} 

  </style> 

 </head><body> 

  <div class="container"> 

   <p>SCAN QRCode นี้ จาก Application ของธนาคาร เพ่ือช าระเงิน<br><br><br><img 

src="https://unipay.kku.ac.th/api/v1/qr/gen30?tax_id=
0994000391528&suffix=03&project_id=KKUCENTERFORETHICS&ref2=<? echo 

$ref2; ?>&amount=<? echo $money;?>&image=1" /> 

  </p></div> 

</body></html> 
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3. ตรวจสอบสถานะจากระบบ 

Code PHP ตรวจสอบสถานะจากระบบ KKU Payment Hub ดังนี้ 

<?php 

$project_id="KKUCENTERFORETHICS"; 
$cus_name="KKUEthics"; 
$cus_email="csuras@kku.ac.th"; 
$description="KKUEthicsFee"; 
$tid2="630307290"; 
$tmoney=1000;      //จ านวนเงิน จาก database เพ่ือเทียบกับระบบ 

 

$url="https://unipay.kku.ac.th/api/kku/v1/transactions"; 
$content_type="Content-Type: application/json"; 
$token="Bearer 

eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsIng1dSI6Imh0dHBzOi8vcGF5bWVudC1odWIu

a2t1LmFjLnRoLy53ZWxsLWtub3duL2p3dC5wZW0ddfasdfaifQ.eyJhdWQiOiIyNmRm

MTYzMmIyNzFhNzIxIiwiZXhwIjoxNjA2ODAzODAxLCJpYXQiOjE1OTkwMjc4MDEsImlz

cyI6Imh0dHBzOi8vcGF5bWVudC1odWIsdgdffdt1LmFjLnRoIiwianRpIjoiZTFiNTUyZW

QtYWQzYi00ZWRkLTkyY2UtMmRkYTdkNzA0ZGQ5IiwibmJmIjoxNTk5MDI3ODAxLCJz

Y29wZSI6W3sicHJvamVjdF9pZCI6IktLVUNFTlRFUkZPUkVUSElDUyIsInBlcm1"; 
 

$pay_status="paid"; 
 

$qry_str = 
"?project_id=".$project_id."&ref2=".$tid."&ref3=&pay_status=".$pay_status; 

 

         $ch = curl_init(); 
         // Set query data here with the URL 

         curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url . $qry_str);  
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         curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
         curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 
            'Content-Type: '.$content_type, 

            'Authorization: '.$token 

         )); 
         //curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 3); 
         $content = trim(curl_exec($ch)); 
         curl_close($ch); 
         //return $content; 

 

$data = json_decode($content,TRUE); 
 

$tmoney_b= $data['data'][0]['amount']; 
$bank_ref_time_b= $data['data'][0]['bank_ref_time']; 
$bank_ref_time_s= substr($bank_ref_time_b,0,10);       //ตัดเวลาจากระบบมา 10 

ตัวอักษร 

 

if ($tmoney==$tmoney_b) {  
echo "รับเงินแล้ว <br>$bank_ref_time_s";  
} else {  

echo "รอรับเงิน  
}  

?> 
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ประวัติผู้เขียน 

นายสุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ เกิดวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ภูมิล าเนา จังหวัดเลย ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราขภัฏเลย เมื่อปีการศึกษา 
2545  

ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ สังกัด
ส านั กงานอธิการบดี  มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น  ปฏิบั ติ ง านที่  กองคลั ง  ส านั กงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 




