การเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม

1. ชื่ อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่ อง นายขุนคา ปองรักษาชีวติ
2. ชื่ อ-สกุล ผู้บันทึก

นางสาวสุณฐั ฐา ทิมทอง

คณะวิชา/หน่วยงาน สานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิชา/หน่วยงาน สานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่ อง
ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การซอฟต์แวร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ กากับดูแลและติดตาม
การปฏิ บัติ งานของผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชาฝ่ ายบริ การซอฟต์แวร์ ในเรื่ องการพัฒ นาระบบสารสนเทศที่ ให้บริ การสาหรั บ
บุคลากร และ นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยรังสิ ต รวมไปถึงภาระความรับผิดชอบในบทบาทตาแหน่ งโปรแกรมเมอร์
อีกตาแหน่ง ในการพัฒนาระบบสารเทศที่ดูแล หรื อที่ ได้รับมอบหมายในการพัฒนา เพื่อให้บริ การแก่ หน่ วยงาน หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4. เรื่ องทีเ่ ล่ า
สื บเนื่องจากปั จจุบนั การให้บริ การด้านการลงทะเบียนซึ่งเกี่ยวข้องกับ นักศึกษา ผูใ้ ห้บริ การ รวมไปถึงระบบ
สารสนเทศที่ ให้บริ การอยู่ ณ ปั จจุบนั นั้น ซึ่ งหนึ่ งในกระบวนการที่ จาเป็ นและมีความสาคัญมากนั้นคือการชาระเงิ น
ค่าลงทะเบี ยนเรี ยน ปั จจุ บัน การลงทะเบี ยนเรี ยนท าในรู ป แบบ Online ซึ่ งจะมี กระบวนการชาระเงิ น โดยต้อ งพิ ม พ์
เอกสารชาระเงินผ่านธนาคาร โดยนักศึกษาต้องนาไปชาระที่ผใู ้ ห้บริ การตามที่ระบุไว้ในเอกสาร และหลังการชาระเงิน
ต้องรอระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้รายการชาระเงิ น นั้น มี ความสมบู รณ์ และถูกต้อง ซึ่ งกระบวนการ
ดังกล่าวต้องใช้เวลาทาการอย่างน้อย 1 วันทาการ ซึ่ งหากตรงกับวันเสาร์ อาทิ ตย์จะยิ่งทาให้กระบวนการดังกล่าวล่าช้า
ออกไป ทาให้ไม่สะดวกสาหรับนักศึกษาในการเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียนเรี ยนหลังการชาระเงิน
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหาและข้อจากัดดังกล่าว ทางฝ่ ายบริ การซอฟต์แวร์ จึงได้พฒั นาช่องทางการชาระเงินที่ มี
ความเร็ วและมีความถูกต้อง ซึ่งช่องทางดังกล่าวใช้กระบวนการทีเรี ยกว่า Payment Gateway โดยใช้คุณสมบัติการชาระ
เงิ นผ่านระบบ QR Payment โดยระบบดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหา กรณี ตอ้ งรอระยะเวลาทาการ 1 วัน เป็ นลักษณะ
ทันที ทนั ใด (Real time) ทาให้อานวยความสะดวกให้นักศึ กษาทราบผลการชาระได้ทันที และสามารถเพิ่มถอนหรื อ
เปลี่ยนรายวิชาได้ทนั ที และลดขั้นตอนกระบวนการในการต้องมา Mapping ข้อมูลจากผูใ้ ห้บริ การชาระ และประมวลผล
ให้ระบบสารสนเทศอื่น ๆที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์โดยไม่ตอ้ งอาศัยเจ้าหน้าที่มาดาเนิน แต่ดาเนิ นการโดยระบบอัตโนมัติ
5. ความเป็ นมาของเรื่ องทีเ่ ล่ า
เนื่ อ งจากกระบวนการชาระค่าลงทะเบี ยนของนักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนในแต่ค รั้งนั้น จาเป็ นต้องมี ช่วงเวลา
สาหรั บ การรับ ส่ ง File ข้อ มูล การชาระเงิ น จากผูใ้ ห้บ ริ การ อย่างน้อย 1 วัน แต่ ถา้ ในกรณี ติ ดเสาร์ อาทิ ตย์ เลยท าให้
กระบวนการทางานส่ วนอื่นๆ เกิ ดความล้าช้า (แต่เป็ นกระบวนทางานที่ ไม่สามารถควบคุมได้เนื่ องจากเป็ นส่ วนของ
ผูใ้ ห้บริ การ) และเกิดความไม่สะดวกอย่างมากในการบริ หารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าและง่ายต่อการใช้งานในหลายรู ปแบบและวิธีการชาระผ่าน QR Payment ผ่านระบบ
Payment Gate way ซึ่งกาลังเป็ นที่นิยม ด้วยปัจจัยหลายส่วน อาทิ เช่น ลดความผิดพลาด อานวยความสะดวกในการ
ชาระเงิน หรื อรวมไปถึงความรวดเร็ วของรายการที่ชาระเงิน (Real time) เป็ นต้น จึงเป็ นเหตุผลหลักในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงินให้เป็ นไปในลักษณะ Payment Gateway ดังกล่าว

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรื อกระบวนการทีท่ าให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรื อกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มสี ่ วนร่ วม อุปสรรค
หรื อปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
-

ขั้นตอน

-

เทคนิคหรื อกลยุทธ์ ทใี่ ช้

ใช้เทคนิ ค วิ ธี ก ารในการพัฒ นาระบบสารสนเทศโดยอาศัย เทคนิ ค ด้าน Programming ซึ่ งผ่ า นรู ป แบบ
โครงสร้างในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการชาระเงินในรู ปแบบใหม่ โดยอาศัยเทคนิคของ API และ QR Payment
โดยประยุกต์เข้ากับระบบงานเดิม ภายใต้เงื่อนไขและข้อมูลเดิม (Business Logic) เพื่อให้ระบบสามารถทางานต่อเนื่ อง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
-

ผู้มสี ่ วนร่ วม
นักศึกษา เป็ นผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศโดยตรง
ผูใ้ ห้บริ การชาระเงิน เป็ นผู ้ Provide Service ที่เกี่ยวข้อง
สานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นผูพ้ ฒั นาระบบ
สานักงานการเงิน เป็ นผูใ้ ช้ระบบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สานักงานทะเบียน เป็ นผูใ้ ช้ระบบในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

อุปสรรคหรื อปัญหาในการทางาน

อุปสรรคที่ สาคัญสาหรับระบบการชาระเงินผ่าน Payment Gateway นั้นคือกระบวนหลังจากที่ รับข้อมูลการ
ชาระเงินจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว ต้องมีกระบวนการบริ หารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง(Backend) ให้ครบถ้วนและถูกต้องตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย (Business Logic) ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวเป็ นแบบอัตโนมัติซ่ ึ งจะต้องคานึ งเหตุการณ์ต่างๆ
ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรื อหากเกิดข้อผิดพลาดต้องสามารถเข้ามาแก้ไขในบางรายการได้
7. ผลลัพธ์ หรื อความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่งทีผ่ ้เู ล่ าเรื่ องทีไ่ ด้ เรียนรู้จากประสบการณ์
สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้มีการใช้ระบบ Payment Gateway ทาให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ลงอย่างเห็น
เป็ นรู ปธรรม และทาให้กระบวนการชาระเงินเป็ นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ ว ส่งผลให้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการลงทะเบียนสามารถทาได้อย่างรวดเร็ วและสะดวกมากขึ้น รวมถึงลดข้อผิดพลาดในเรื่ องจานวนเงินที่
ต้องชาระเงินผ่านระบบเพราะมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ภาพประกอบการถอดประสบการณ์ การเรียนรู้

