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บทคดัย่อ 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี

กรณีศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 
การศึกษาน้ีไดท้  าการพฒันาเว็บแอพพลิเคชัน่โดยการใชภ้าษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกบั

ระบบฐานข้อมูลหรือ MySQL ซ่ึงระบบน้ีสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิ แผนงาน ข้อมูล
ยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลโครงการ ข้อมูลกิจกรรมในโครงการ การติดตามการ
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรม สรุปโครงการ สรุปกิจกรรมในโครงการ เป็นตน้เวบ็แอพพลิเคชั้น
น้ียงัสามารถออกรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอีกทั้งแสดงผลการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีกรณีศึกษาวิทยาลยั
นครราชสีมาวิทยาคารกรุงเทพฯ 

ผลจากการศึกษาพบว่าระบบสารสนเทศท่ีน ามาพฒันาน้ีสามารถน าไปใชใ้นการบริหาร
โครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะผูบ้ริหารสามารถท าการติดตามโครงการท่ีด าเนินการ
ล่าชา้ไดจ้ากการน าขอ้มลูหลายดา้น อาทิ รายงานผลการด าเนินงานโครงการดา้นความส าเร็จแต่ละ
ตวัช้ีวดัของโครงการกิจกรรม งบประมาณ และจ านวนผูเ้ขา้ร่วมแต่ละโครงการมาใชใ้นการเขียน
โครงการของคณะและคณะกรรมการแผนปฏิบติัการไดน้ าขอ้มูลจากรายงานมาใชใ้นการพิจารณา
ในการอนุมติังบประมาณ จ านวนโครงการของแต่ละคณะตลอดจนน ามาร่วมพิจารณาการเขียน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของปีถดัไปเพื่อการบริหารโครงการตามแผนงานท่ีก  าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 
This study aims to provide a web application in order to provide more effective 

information system for Nakhonratchasima College Bangkok Campus. 
The web applicationhas been developed by applying between PHP computer-

language with MySQL program. Moreover, this system can storage the project information such 
as work plan, strategic plan of each department, project plan,  project activity, progressive 
information of the project, project overview, and summary of project activity. Besides, this 
application can also issue the annual progressive report of the project and show the developed 
result of the project of Nakhonratchasima College Bangkok Campus as well.   

The result of this study presents that the information system can be used for the 
management effectively. The management can also follow the delay causes of the project from 
the information sources such as the successful index report of each project including with the 
project activities, the annual budget, and the number of participants of each project. The 
mentioned information will be used for drafting the financial project budget of each faculty for 
further approval by the committee. While this information system can effectively be kept as 
information reference for the project plan and management in the next year. 
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กติตกิรรมประกาศ 
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เสียสละเวลาอนัมีค่าให้ค  าแนะน าถึงแนวทางต่าง ๆ ในการศึกษา การคน้ควา้หาข้อมูลเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ และช้ีแนวทางในการแกปั้ญหาอนัเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์และสรุปการศึกษาใหง้านสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณ วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ ท่ีให้โอกาสในการศึกษา
ระบบงานเดิมและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี กรณีศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ ข้ึนมา 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษา
ดา้นการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ  และหากมีข้อผิดพลาดประการใดใน
งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูว้ิจยัตอ้งกราบขออภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคญัและความส าคญัของปัญหา 

วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯมี การวางแผนปฏิบติัการใหม้ีความสอดคลอ้ง
กับแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนครราชสีมา  โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 5
ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ ผลิตบณัฑิตมืออาชีพผลิตงานวิจยัเพื่อสร้างสรรค์บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งแก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และบริหารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพมีการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการตวัช้ีวดัความส าเร็จ KeyPerformance 
Indicator: KPI) จากนั้นจึงถ่ายทอดลงสู่ทุกหน่วยงานในคณะเพ่ือใหก้ารวางแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณในระดบัฝ่ายมีความสอดคลอ้งและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนัโดยแผนปฏิบติัการ
ประกอบดว้ยขอ้มลูโครงการและกิจกรรมท่ีส่งผลให้ครอบคลุมพฒันาบณัฑิตพฒันาบุคลากรการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมการบริการวิชาการการผลิตผลงานวิชาการและวิจยัการพฒันาบริหาร
หลกัสูตร (เปิด-ปิดหลกัสูตร) การเงินและการส่งเสริมอตัลกัษณ์เอกลกัษณ์ซ่ึงโครงการและกิจกรรม
หน่ึงประเภทอาจตอบสนองไดม้ากกว่าหน่ึงยทุธศาสตร์ 

ลกัษณะการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบติัการในปีงบประมาณ 2556 จ  านวน
โครงการต่อปีรวมทั้งในแผนปฏิบัติการประจ าปีจ  านวน 36 โครงการใชเ้งินงบประมาณจ านวน 
5,131,255 บาทวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯประกอบดว้ยส านักงานและภาควิชาต่างๆ
ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะเขียนโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี โครงการและกิจกรรม คณบดีหรือหวัหนา้
งานต่าง ๆ จะเสนอโครงการท่ีจะด าเนินการในแต่ละปี ผ่านการประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบติั
การประจ าปี เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัใหด้  าเนินโครงการ ทางคณะจะท าการเขียนโครงการ
ส่งไปให้อธิการบดีลงนามอนุมติั หลงัจากโครงการผ่านการอนุมติัจากอธิการบดี หัวหน้างาน
ประกนัคุณภาพการศึกษารวบรวมโครงการมาบรรจุในแผนปฏิบติัการประจ าปีของวิทยาลยัคณะ
และหน่วยงานต่าง ๆ ก็ด  าเนินการโครงการท่ีผา่นการอนุมติัตามระยะเวลาและสรุปโครงการเสนอ
คณะกรรมการแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อทราบผลการด าเนินการโครงการ คณะและหน่วยงาน
ตอ้งส่งโครงการท่ีสรุปผลให้กบัส านักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าไปสรุปแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  
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การด าเนินการดังกล่าวมีปัญหาการน าข้อมูลมาเขียนแผนปฏิบติัการประจ าปี จากท่ี
โครงการอนุมติัจากคณะกรรมการแผนปฏิบติัประจ าปี หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษาจะเป็น
ผูจ้ดัเก็บโครงการและน ารายละเอียดโครงการมาลงในการเขียนแผนปฏิบติัการของหน่วยงาน แต่ก็
พบปัญหาแต่ละคณะส่งโครงการให้กับหัวหน้างานประกันคุณภาพล่าช้า รายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการก็จะล่าช้า ส่งผลให้การสรุปรายละเอียดเก่ียวกับโครงการในแผน งบประมาณ 
กิจกรรมในแต่ละเดือน การสรุปผลการด าเนินงาน หน่วยงานด าเนินการโครงการท่ีอนุมติัจาก
คณะกรรมการแผนปฏิบติัการและสรุปผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบ แต่ไม่ส่งเล่ม
สรุปโครงการฉบับสมบูรณ์ให้กบัหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้เวลาท่ีใช้ในการ
สรุปผลการด าเนินแผนปฏิบติัการประจ าปีล่าชา้และการคน้หาเอกสารในการตรวจประกนัคุณภาพ
การศึกษาตอ้งใชโ้ครงการอา้งอิงในบางกิจกรรมบางคร้ังท าให้การคน้หาเอกสารไม่พบ ซ่ึงอาจเกิด
จากการเปล่ียนบุคลากรการจดัเก็บไฟลไ์ม่เป็นระเบียบ เป็นตน้ 

การบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพได้จะต้องอาศัยการ
ประสานงานดา้นขอ้มลูข่าวสารของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัสามารถสนับสนุนการ
ใหข้อ้มลูการส่ือสารและการประมวลผลเพื่อบริหารติดตามการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานเจา้ของ
โครงการสามารถสนบัสนุนการประสานงานประกนัคุณภาพการศึกษาและควรมีระบบการจดัล  าดบั
ความส าคญัของแผนปฏิบติัการ 

จากปัญหาดงักล่าวจึงไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี กรณีศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯโดยมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ผูศ้ึกษาจึงสนใจท่ีจะพฒันาระบบเพื่ออ  านวยความสะดวกให้บุคลากรทุก
หน่วยงานตลอดจนผูบ้ริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและได้ข้อมูล
สารสนเทศช่วยในการตดัสินใจและใชใ้นการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมในการบนัทึกขอ้มูล
โครงการตามแผนปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดเวลาการท างานท่ีซ ้ าซอ้นและมี
ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้านดา้นการจดัเก็บขอ้มลูการสืบคน้ขอ้มลูและในการน าเสนอขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติังานผูบ้ริหารและบุคคลทัว่ไปของวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุง
เทพฯและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบอ่ืนๆต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯให้สามารถบริหารโครงการตามแผนงานท่ี
ก  าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ขอบเขต 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ

ประจ าปีวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯประกอบดว้ยระบบงานต่างๆท่ีตอ้งท างานร่วมกนั
ประกอบดว้ยขอบเขตดา้นผูใ้ชง้านและขอบเขตดา้นระบบงานดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  ขอบเขตดา้นผูใ้ชง้านสามารถแบ่งผูใ้ชไ้ดเ้ป็น 3 ระดบัตามลกัษณะงานดงัน้ี 
1) ระดบัผูดู้แลระบบไดแ้ก่หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษาหรือผูท่ี้ท าหน้าท่ีในการ

น าขอ้มลูเบ้ืองตน้เขา้สู่ระบบรวมถึงการก าหนดสิทธ์ิใหผู้ใ้ชใ้นแต่ละระดบั 
2) ระดบัเจา้หนา้ท่ีไดแ้ก่ผูป้ฎิบติัทางดา้นงานบริหารเจา้หนา้ท่ีธุรการหรือเจา้หน้าท่ีของแต่

ละภาควิชาท่ีไดรั้บมอบหมายในการจดัท าโครงการ 
3) ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่บุคคลท่ีสนใจทั่วไปติดตามข่าวของทางประกันคุณภาพ

สามารถดูรายงานสรุปของหน่วยงาน 
2.  ขอบเขตดา้นระบบงาน 

1) ระบบการจดัการสิทธ์ิใชง้านระบบ 
สามารถก าหนดและแกไ้ขสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูของผูใ้ชร้ะบบเพื่อรักษาความปลอดภยั

โดยการป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นก่อนเขา้สู่ระบบ 
2) ระบบจดัการขอ้มลู 

สามารถเพ่ิมลบ และปรับปรุง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานโครงการท่ีผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการแผนปฏิบติัการโครงการสรุปโครงการ กิจกรรมและ สรุปกิจกรรม 

3) ระบบการติดตามโครงการ 
สามารถติดตามการด าเนินงานโครงการท่ีไม่ไดบ้นัทึกรายละเอียดของโครงการหรือ

กิจกรรมสามารถติดตามการด าเนินงานสรุปโครงการท่ีด าเนินการแลว้แต่ไม่บนัทึกรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม 

4) ระบบการรายงานโครงการ 
 สามารถรายงานโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีสามารถรายงานสรุปโครงการ
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
กรณีศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 
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2. ได้สารสนเทศส าหรับสนับสนุนการตดัสินใจด้านการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีการ
จดัสรรงบประมาณและรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าหรับผูบ้ริหาร 

3. ไดส้ารสนเทศส าหรับสนบัสนุนการบริหารโครงการส าหรับเจา้ของโครงการให้สามารถ
ประเมินการปรับปรุงโครงการและกิจกรรมใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ระบบสารสนเทศ 
หมายถึงการประมวลผลของขอ้มูลจะช่วยแบ่งเบาภาระการท างานและยงัสามารถน า

สารสนเทศมาช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือเป็นระบบซ่ึงรวมความสามารถของผูใ้ชง้าน
และคอมพิวเตอร์เข้าดว้ยกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศเพื่อการด าเนินงานการ
จดัการและการตดัสินใจในองคก์ร 

โครงการ 
หมายถึง เป็นการเขียนรายละเอียดของโครงการในแต่ละปีการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย 

ช่ือโครงการยุทธศาสตร์ช่ือแผนงานหลกัการและเหตุผลวตัถุประสงค์เป้าหมายวิธีด  าเนินการ
กิจกรรมระยะเวลาการด าเนินงานโครงการงบประมาณเจ้าของโครงการการประเมินผล
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ 

การรายงานการด าเนินงานโครงการ 
หมายถึงการประชุมการน าเสนอผลงานและสรุปผลการการด าเนินงานของโครงการ 

แต่ละเดือน มีรายงานการบันทึกโครงการ การไม่บนัทึก รายงานงบประมาณเงินคงเหลือของ
โครงการ 

แผนปฏิบติัการประจ าปี 
หมายถึงเป็นแผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ี

ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ท่ีตอ้งด าเนินในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ โดยมี
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย มีการระบุผูรั้บผิดชอบโครงการหลกั
หรือหวัหนา้โครงการ มีงบประมาณ ในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ในการ
ด าเนินโครงการท่ีชดัเจน  

วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 
หมายถึงหน่วยงานเก่ียวกบัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เปิดสอน 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร

บริหารการศึกษามหาบณัฑิต และหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
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บทที่  2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี กรณีศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ ผูศ้ึกษาไดค้น้ควา้เอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันาระบบในดา้นของแนวคิดและทฤษฎีและเป็นแนวทางการ
พฒันาระบบโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  องคป์ระกอบของโครงการ 
2.2  แผนปฏิบติัการประจ าปี 
2.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
2.4  ภาษาพีเอชพี (PHP:Professional Home page) 
2.5  การใชเ้ทคโนโลย ีAJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 
2.6  ระบบฐานขอ้มลูมายเอสคิวแอล (My SQL) 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  องค์ประกอบของโครงการ 

การด าเนินงานโครงการของวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ ประกอบดว้ย 13 
ขอ้ดงัน้ี 

1. ช่ือโครงการใหร้ะบุช่ือโครงการตามความเหมาะสมมีความหมายชดัเจน 
2. ยทุธศาสตร์ระบุยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการท่ีด าเนินการ 
3. ช่ือแผนงานเป็นการก าหนดช่ือใหค้รอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการท่ีมีลกัษณะ

งานไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือสนองวตัถุประสงคห์ลกัท่ีก  าหนดไว ้
4. หลกัการและเหตุผลใชช้ี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึนท่ีจะตอ้งแกไ้ข

ตลอดจนช้ีแจงถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการด าเนินงานตามโครงการ 
5. วตัถุประสงคเ์ป็นการบอกใหท้ราบว่าการด าเนินงานตามโครงการนั้นมีความตอ้งการควร

เป็นวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ปฏิบติัไดแ้ละวดัและประเมินผลได ้ 
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6.  เป้าหมายให้ระบุว่าจะด าเนินการส่ิงใดโดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตวัเลขหรือ
จ านวนท่ีจะท าไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก  าหนด การระบุเป้าหมายระบุเป็นประเภทลกัษณะและปริมาณ
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความสามารถในการท างานของผูรั้บผดิชอบโครงการ 

7.  วธีิด าเนินการกิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงานคืองานท่ีจะตอ้งปฏิบติัในการด าเนินโครงการ
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไวแ้ลว้น ามา
จดัล  าดบัว่าควรจะท าส่ิงใดก่อน-หลงัหรือพร้อม ๆ กนั แลว้เขียนไวต้ามล าดบัจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย
ท่ีท าใหโ้ครงการบรรลุวตัถุประสงค ์

8.   ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการคือการระบุระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการจนเสร็จส้ิน
โครงการปัจจุบนันิยมระบุ วนั-เดือน-ปีท่ีเร่ิมตน้และเสร็จส้ินการระบุจ านวน ความยาวของโครงการ
เช่น 6 เดือน2ปี โดยไม่ระบุเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุดเป็นการก าหนดระยะเวลาท่ีไม่สมบูรณ์ 

9.  งบประมาณเป็นประมาณการค่าใชจ่้ายทั้งส้ินของโครงการ 
10. เจา้ของโครงการหรือผูรั้บผิดชอบโครงการเป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็น

เจา้ของหรือรับผดิชอบโครงการ โครงการย่อย ๆบางโครงการระบุเป็นช่ือบุคคลผูรั้บผิดชอบเป็น
รายโครงการได ้

11.  การประเมินผลบอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรท าอย่างไรในระยะเวลาใดและ
ใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสมซ่ึงผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการเตรียมโครงการท่ีคลา้ยคลึงหรือเก่ียวขอ้งในเวลาต่อไป 

12. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บเม่ือโครงการนั้นเสร็จส้ินแลว้จะเกิดผลอยา่งไรบา้งใครเป็นผู ้
ได้รับเร่ืองน้ีสามารถเขียนทั้ งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของ
โครงการดว้ยได ้
 
2.2  แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 

เป็นแผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอดมาจาก
แผนกลยุทธ์ท่ีต้องด าเนินในปีนั้ น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ โดยมีตัวช้ีว ัด
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย มีการระบุผู ้รับผิดชอบโครงการหลกัหรือ
หวัหนา้โครงการ มีงบประมาณ ในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนิน
โครงการท่ีชดัเจน  
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ตารางที่ 2.1  รายละเอียดตวัอยา่งโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ล าดบั ยทุธศาสตร์ แผนงาน ช่ือโครงการ ตวัช้ีวดัโครงการ (KPI) จ านวน 

KPI ท่ี

ผา่น 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบ 

ประมา

ณ 

หมาย

เหตุ 

1 5. 

ศิลปวฒันธรรม

เพื่อสงัคมและ

ชุมชนท่ีย ัง่ยนื 

5.1 แผนส่งเสริม

การท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 

1.  โครงการประดบั

เข็มตราชู  

 

1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไม่ต ่ากว่า 80 % 

2. พึงพอใจกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า 80 % 

2 ส.ค. 55 10,000  
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ตารางที่ 2.2  รายละเอียดตวัอยา่งการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติังานประจ าปี 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

ด าเนินการแลว้เสร็จ อยู่ระหว่าง 

ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

รายงาน
ความกา้ว
หนา้

(กรณีอยู่
ระหว่าง 
ด าเนิน 
การ 

งบประมาณ 
ปัญหา 
อุปสรรค
และแนว
ทางแกไ้ข ท่ี

ไดรั้
บ 

ท่ี
ใช้
จริ
ง 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผลิตบณัฑิตมือ
อาชีพ 
   1.1 ผลิตบณัฑิต
เป็นไปตาม
สมรรถนะวิชาชีพ
และมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์

1.  โครงการกจิกรรม
เสริมหลกัสูตร 

 
 

10 ตุลาคม 55 

 
เชิงปริมาณ 
 - จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
 - ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
มีความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการ
ประเมินผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 

ร้อย
ละ 80 

 
  3.51  
คะแน
น 
 
 

          
 

84.76 
 
 
 

3.54 

   
4600 

 
26
00  

  

1.1  กจิกรรมเสริม
หลกัสูตรการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและภยั
พิบติั” 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)  
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

ด าเนินการแลว้
เสร็จ อยู่ระหว่าง 

ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
เป้าหมาย 

รายงาน
ความกา้วห
นา้(กรณีอยู่
ระหว่าง 
ด าเนิน 
การ 

งบประมาณ 
ปัญหา 
อุปสรรค
และแนว
ทางแกไ้ข 

ท่ีไดรั้บ 
ท่ีใช้
จริง บรรลุ 

ไม่
บร
รลุ 

 1.2  วนัมหิดล ตุลาคม 55 เชิงปริมาณ 
 - จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
 - ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจในการเขา้
ร่วมกจิกรรม 

 
ร้อย
ละ 
80 
 
 

ระดั
บ 

4.0 













       
ร้อยละ 

96.9 
 
 

4.2 

  12,400 6,00
0 

ควรมีการ
วดั 
ดา้นจิตใจ
ในการรัก
ในวนั
มหิดล     
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2.3  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ(Management Information Systems: MIS) การใช ้MIS 

เพื่อ การประมวลผลของขอ้มลูจะช่วยแบ่งเบาภาระการท างานและยงัสามารถน าสารสนเทศมาช่วย
ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือเป็นระบบซ่ึงรวมความสามารถของผูใ้ชง้านและคอมพิวเตอร์เขา้
ดว้ยกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศเพื่อการด าเนินงานการจดัการและการตดัสินใจ
ในองคก์ร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล และการ
สร้างสารสนเทศข้ึนมาเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ ช่วยผูบ้ริหารและพนักงานในการวิเคราะห์ปัญหา 
แกปั้ญหา ช่วยใหผู้ใ้ชส้ารสนเทศสามารถแกไ้ขปัญหาท่ียุง่ยากและซบัซอ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย MIS จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรม (Software) ร่วมกบัผูใ้ช ้
(Peopleware) เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จในการไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ความส าคญัและ
ผลกระทบของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบสารสนเทศช่วยสร้างคุณค่าเพ่ิมใหก้บัการท างาน 
2. ปัจจุบนัการพฒันาและการใชง้านสารสนเทศทัว่องคก์ร ตลอดจนการขยาย ตวัของ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการปรับรูปแบบของระบบงานอย่างต่อเน่ืองบุคลากรตอ้งมีความรู้ดา้น
สารสนเทศดว้ย 

3. การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของธุรกิจและ
การบรรลุเป้าหมายขององคก์รมากข้ึน (ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน,์ 2548) 

 
2.4  ภาษาพเีอชพ ี(PHP:Professional Home page) 

2.4.1  ความหมายของPHP 
PHP ยอ่มาจาก Personal Home Page Tool เป็นการเขียนค าสัง่หรือโคด้โปรแกรมท่ีเก็บ

และท างานบนฝ่ังแม่ข่าย (Server Side Script) ซ่ึงรูปแบบในการเขียนค าสั่งสามารถท่ีจะใชร่้วมกบั
ภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้รูปแบบเว็บเพจของเรามีลูกเล่นมากข้ึน (กิติศกัด์ิ 
เจริญโภคานนท,์ 2550, น.1) 

การท างานของ PHP เป็นภาษาท่ีมีการท างาน ท่ีเรียกว่า Server Side Script คือมีการ
ท างานท่ีฝ่ังของแม่ข่าย (Server) โดยเคร่ืองลกูข่าย (Client) มีการร้องของท่ีจะดูเวบ็ไซต์ไปท่ีฝ่ังของ
เวบ็แม่ข่ายและไฟล ์PHP ต่าง ๆ จะถกูเก็บไวท่ี้ฝ่ังของเวบ็แม่ข่าย โดยเวบ็แม่ข่าย จะมีการติดตั้ง PHP 
interpreter ท่ีจะแปลค าสัง่ต่าง ๆ ของไฟล ์PHP และจะส่งขอ้มลูกลบัมาใหผู้ใ้ชใ้นรูปแบบของภาษา 
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HTML และPHP interpreter จะแปลไฟล ์PHP Script ต่าง ๆ ท่ีถูกเรียก ก่อนส่งไปยงัเคร่ืองลูกข่าย 
ในรูปแบบของ HTML 

2.4.2  ลกัษณะเด่นของ PHP 
1) เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ Open Source สามารถใชโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
2) สามารถท างานไดใ้นระบบปฏิบติัการท่ีต่างชนิดกนั เช่น Unix,Windows,Mac OS 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) ความรวดเร็วในการพฒันาโปรแกรม เพราะว่า PHP เป็นสคริปต ์แบบ Embeded คือ 

สามารถแทรกร่วมกบัภาษา HTML ไดอ้ยา่งอิสระและหากเราพฒันาโคด้ไวใ้นรูปแบบของ Class ท่ี
เขียนข้ึนเพียงคร้ังเดียวแลว้เรียกใชไ้ดต้ลอด ท าใหส้ะดวกและรวดเร็วต่อการพฒันาโปรแกรมต่างๆ 

4) สามารถท างานร่วมกบัระบบจดัการฐานขอ้มลูท่ีหลากหลาย ซ่ึงระบบจดัการ
ฐานขอ้มลูท่ีสนบัสนุนการท างานของ PHP เช่น Oracle, FrontBase, MS SQL, mSQL และ MySQL 

5) ใชร่้วมกบั XML ไดท้นัที 
6) ใชก้บัขอ้มลูตวัอกัษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
7) ใชก้บัโครงสร้างขอ้มลูแบบ Scalar, Array, Associative array 
8) ใชก้บัการประมวลผลภาพได ้
9) การบริหารหน่วยความจ ามีการใชห้น่วยความจ าท่ีดี(กิติศกัด์ิ เจริญโภคานนท,์2550) 

10) เป็นสคริปตแ์บบ Server Side Script ดงันั้นจึงท างานบนเวบ็แม่ข่าย ไม่ส่งผลกบัการ
ท างานของเคร่ืองลกูข่ายโดย PHP จะอ่านโคด้ และท างานท่ีแม่ข่าย จากนั้นจึงส่งผลลพัธท่ี์ไดจ้าก
การประมวลผลมาท่ีเคร่ืองของผูใ้ชใ้นรูปแบบของเอกสาร HTML ซ่ึงโคด้ของ PHP น้ีผูใ้ชไ้ม่
สามารถมองเห็นได ้(สุรเชษฐ ์วงศช์ยัพรพงษ,์ 2547) 

 
2.5  การใช้เทคโนโลย ีAJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 

AJAX เป็นเทคโนโลยท่ีีไดรั้บการนิยมอยา่งมากในวงการพฒันาเว็บวิธีการท างานของ

เวบ็แอปพลิเคชนัแบบเดิมเมื่อผูใ้ชท้  าการร้องขอขอ้มลูจากเซิร์ฟเวอร์ ตวัเวบ็เบราวเ์ซอร์จะท าการส่ง

ขอ้มลูการร้องขอโดยใชโ้พรโทคอล HTTP เพื่อติดต่อกบัเว็บเซิร์ฟเวอร์ และท่ีเว็บเซิร์ฟเวอร์จะท า

การประมวลผลจากการร้องขอท่ีไดรั้บ และส่งผลลพัธ์เป็นหน้า HTML กลบัไปให้ผูใ้ช ้วิธีการ

ข้างต้นเป็นวิธีการแบบการร้องขอและการตอบรับ (Request and Response) ซ่ึงผูใ้ช้จะต้องรอ

ระหว่างท่ีเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลอยู ่ซ่ึงเป็นหลกัการท างานแบบ Synchronous  
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การท างานของเว็บแอปพลิเคชันท่ีใช้เทคนิคเอแจ็กซ์จะ เป็นการท างานแบบ 
Asynchronous โดยแม่ข่าย (Server) จะท าการส่งผลลพัธ์เป็นเว็บเพจให้ผูใ้ชท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอให้
ประมวลผลเสร็จก่อน หลงัจากนั้นเวบ็เพจท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บจะท าการดึงขอ้มลูในส่วนต่างๆท่ีหลงั หรือจะ
ดึงขอ้มลูก็ต่อเม่ือผูใ้ชต้อ้งการเท่านั้น (ศิรส  สุภาวิตา, 2551) 

ขอ้ดี AJAX 
1. เป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีไม่ไดเ้ป็นของนกัพฒันาเวบ็แอพลิเคชัน่คนใดคนมีสิทธ์ิเขา้มา

พฒันาแอพลิเคชัน่ตวัน้ี 
2. ตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีมกีารปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

เพราะจะมีการด าเนินการบางส่วนในการปรับปรุงขอ้มลู 
3. ไม่ตอ้งท าการติดตั้งหรือใช ้Plugs in  
4. ท าใหก้ารประมวลผลท่ี Server มีความรวดเร็วข้ึนเน่ืองจากการประมวลผลท่ี Server 

ลดลง 
5. มีการติดต่อ server แบบ Asynchronous ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งหยดุรอคอยการประมวล 
6. ไม่ยดึติดกบัภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม 
7. ใชก้าร Auto Refresh เช่น Chat การใชง้าน ดว้ย AJAX ก็มปีระสิทธิภาพดีกว่าการใช้

งานดว้ยวิธีอ่ืน เน่ืองจาก AJAX สามารถส่งขอ้มลูขนาดเลก็ๆเท่าท่ีจ  าเป็นได ้ทั้งน้ีกข้ึ็นกบัวิธี หรือ 
เทคนิคในการน า AJAX ไปใชง้าน 

8. ขนาดการรับส่งขอ้มลูดว้ย AJAXนั้นสามารถสร้าง HTML ไดใ้นเคร่ืองผูใ้ช ้ท าให้
ขนาดขอ้มลูนั้นเลก็ลงในคร้ังต่อๆไป เพราะสามารถส่งเพียงขอ้มลู และค าสัง่จาวาสคริปตล์งมา
เฉพาะส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลง แทนท่ีจะตอ้งส่งขอ้มลูใหม่หมดมาทั้งหนา้ ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของเวบ็แอปพลิเคชนันั้นๆ 

ขอ้เสีย AJAX 
1. ทุก Browser ท่ีรองรับ AJAX บราวเซอร์ รุ่นเก่าๆ อาจใช ้AJAX ไม่ได ้ 
2. ถา้ผูใ้ชปิ้ดการท างานของ JavaScript ก็จะไม่สามารถใชง้าน AJAX  
3. ส าหรับขอ้เสียในส่วนของ Server คือ AJAX จะมีการท างานท่ีติดต่อกับ Server 

ตลอดเวลา ดงันั้นการใชง้าน AutoRefreshโดยท่ีมี User เป็นจ านวนมากอาจเป็น ภาระให้กบั Server
ได ้(http://www.itschool.siam.edu/superman/137-411/doc/AJAX.doc.) 
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2.6 ระบบฐานข้อมูลมายเอสควิแอล (MySQL) 
ระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย Mysql

จดัเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (RDBMS : Relational Database Management System) 
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของ Internet มีการจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบของตารางแทนการจดัเก็บลงแฟ้มขอ้มูลแฟ้มเดียว โดยตารางต่าง ๆ สามารถติดต่อหรือ
เช่ือมโยงกนัได ้ท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มลูมีความรวดเร็วข้ึน สามารถดึงขอ้มลูท่ีถกูสอบถามไดง่้าย โดย
ใชภ้าษาสอบถาม (Query) ท่ีเป็นโครงการขอ้มูลเรียกว่า SQL (Structured Query Language) เป็น
ตวักลาง (คะชา ชาญศิลป์, 2553, น.209) 

คุณสมบติัของ MySQL 
1) MySQLเป็นฟรีแวร์ทางดา้นฐานขอ้มลูท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
2) นกัพฒันาฐานขอ้มลูท่ีเคยใช ้Mysqlต่างยอมรับในความรวดเร็วการรองรับจ านวน

ผูใ้ช ้และขนาดของขอ้มลูจ านวนมหาศาล 
3) สนบัสนุนการใชง้านบนระบบปฏิบติัการมากมาย เช่น UNIX OS/2 MAC OS 

Windows 
4) สามารถใชง้านร่วมกบั Web Development platform เช่น C, C++ , Java, Perl, PHP, 

Python, TCL, หรือ ASP  
5) ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั และมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆในอนาคต 

 
2.7 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

อารีรัตน์ วงศสุ์วรรณ (2550) ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล
การประกนัคุณภาพ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี การศึกษาคร้ังน้ี
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพไดอ้ย่างสะดวกและรวดเ ร็วข้ึนผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสามารถลดขั้นตอนและประหยดัเวลาในการรวบรวมขอ้มลูโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบติังานของระบบการประกัน
คุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยในการพฒันาระบบไดท้ าการติดตั้ง Apache เป็น Web Server 
บนระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows XP Professional และใชโ้ปรแกรมภาษา PHP ร่วมกบั
ระบบการจดัการฐานขอ้มลู MySQL ในการจดัเก็บ ประมวลผล และรายงานผลขอ้มูลซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพของหน่วยงาน การทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบใชว้ิธีทดสอบแบบ Black Box Testing จดัท าเป็นแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใชง้าน โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและผูใ้ชง้านซ่ึงเป็นบุคลากรของ
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พบว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนไดรั้บผลการประเมินดว้ยคะแนนเฉล่ีย 
9.54 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดีมาก และสามารถน าไปใชใ้นสภาพการปฏิบติังานจริงได  ้

อาภาพร วินิจกุลชัย (2550) วิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
โครงการ : กรณีศึกษามูลนิธิเอเชียประเทศไทย วิธีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
โครงการน้ีใชห้ลกัของวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศโดยเร่ิมจากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบว่า
ขอ้มลูโครงการยงัขาดความครบถว้นสมบูรณ์ถกูจดัเก็บในท่ีต่าง ๆ ยากแก่การคน้หาและการแกไ้ข
ให้ข้อมูลมีความทันสมยัจากนั้นท าการวิเคราะห์หาและออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ ระบบ
สารสนเทศใหม่น้ีประกอบดว้ยระบบงานย่อย 4 ระบบ คือ ระบบการตรวจสอบสิทธิการใชง้าน 
ระบบการค้นหาข้อมูล ระบบค านวณวนัท่ี และระบบการปรับปรุงข้อมูล ในการพฒันาระบบ
สารสนเทศน้ีไดใ้ชร้ะบบปฏิบติัการ Microsoft Windows XP Professional เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache 
โปรแกรมภาษา PHP และโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL ระบบจะถูกติดตั้ งอยู่บนเครือข่าย
อินทราเน็ตของมลูนิธิฯ 

ผลท่ีได้รับการวิจัยน้ี ท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถบันทึกข้อมูลโครงการและใช้ข้อมูล
โครงการร่วมกนัไดอ้ยา่งสะดวก สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
ขอ้มลูท่ีความถกูตอ้งโดยเฉพาะในส่วนการบนัทึกขอ้มลู ในหน่ึงโครงการจะก าหนดให้มีเจา้หน้าท่ี
มากกว่า 1 คนท าหนา้ท่ีรับผดิชอบน าเขา้ขอ้มลูในส่วนท่ีแตกต่างกนัตามของเขตงานท่ีรับผดิชอบใน
โครงการหน่ึง ๆ โดยจดัแบ่งขอ้มลูใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละคนน าเขา้สู่ระบบ เพื่อไม่เป็นภาระงานท่ีมาก
เกินไป และเจา้หนา้ท่ีเกิดความเต็มใจในการน าขอ้มลูเขา้อีกดว้ย 

มาโนชญ ์ตนสิงห์ (2552) ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัแม่โจ้ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ือสร้างระบบน้ี
โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัระบบการจดัการการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ี
หน่วยนโยบายแผนและประกนัคุณภาพตลอดจนท่านรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวางแผนท า
ใหส้ามารถวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบนัเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินงานขั้นตอนและเง่ือนไขของ
ระบบงานเพ่ือน าเอาขอ้มลูท่ีไดรั้บมาประเมินวิเคราะห์เป็นขอ้มลูต่างๆเพื่อด าเนินการวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของระบบงานใหม่และไดศึ้กษาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดรวมถึงศึกษา
การใชร้ะบบฐานขอ้มูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์การเขียนโปรแกรมดว้ยไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอ
ดอตเน็ตจากนั้นจึงออกแบบระบบและพฒันาระบบระบบน้ีครอบคลุมการท างานตั้งแต่การบนัทึก
โครงการหลกัและกิจกรรมยอ่ยและท าการอนุมติัผา่นระบบตลอดจนออกรายงานขอ้มูลสารสนเทศ
และรายงานส าหรับผูบ้ริหารผลการใชง้านระบบพบว่าระบบท่ีได้พฒันามีส่วนช่วยลดปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการท างานในระบบงานเดิมและลดการท างานท่ีซ ้าซอ้นรวมถึงเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว
ในการจดัการขอ้มลูเก่ียวกบัโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการตลอดจนถึงการออกรายงานต่างๆ
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ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีงานนโยบายแผนและประกนัคุณภาพเจา้หนา้ท่ีสาขาวชิาเน่ืองจากมีการจดัเก็บขอ้มลู
ในรูปแบบของระบบฐานขอ้มลูส่งผลใหก้ารท างานโดยรวมของระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ณัฐศรันย ์ญาณจันทร์ (2552) วิจัยเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
แผนการปฏิบติัราชการประจ าปี กรณีศึกษาโรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลระบบงานท่ีใช้ในการวางแผนงานของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร ครู และเจา้หนา้ท่ีตลอดจนศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และพฒันาระบบสารสนเทศข้ึน
ตามขั้นตอนของวงจรการพฒันาระบบ เพื่อน ามาให้กลุ่มตวัอย่าง ได้ทดลองใช้และแสดงความ
คิดเห็นท่ีมีต่อระบบ การวิจัยเป็นวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเร่ิมจากการศึกษาปัญหาแลว้จึงน าปัญหามาวิเคราะห์ จากนั้นท าการออกแบบฐานขอ้มูล 
โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL และท าการพฒันาระบบด้วยภาษา PHP เมื่อระบบแลว้เสร็จจึง
ทดสอบและติดตั้ง พร้อมกบัประเมินความพึงพอใจจากผูบ้ริหาร ครู อาจารยเ์จา้หน้าท่ีและบุคคล
ทัว่ไป รวมทั้งส้ินจ านวน 35 คน 

ผลการวิจยัท าใหไ้ดร้ะบบสารสนเทศท่ีสามารถตรวจสอบความกา้วหน้าของแผนการ
ปฏิบติัราชการและรายงานผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและถกูตอ้ง รวมถึงสามารถติดตามและ
สรุปผลการใช้งบประมาณของโรงเรียนในแต่ละปี ท าให้สามารถจัดสรรงบประมาณ ได้อย่าง
ถกูตอ้งและจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบสารสนเทศพบว่าในภาพรวมผูใ้ชม้ี
ความพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

มณฑิชา ป้องป้อม (2553) ไดก้ารคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบติัการของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยผูศ้ึกษาไดอ้อกแบบระบบและแบ่งผูใ้ชเ้ป็น  5 กลุ่มไดแ้ก่เจา้หน้าท่ีดูแล
ระบบงานนโยบายและแผนงานการเงินคลงัและพสัดุเจ้าของโครงการและผูบ้ริหารโดยจัดท า
ฐานข้อมูลรวมทั้ งพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลการบริหารติดตามโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยท าให้ผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้น
การวางแผนเพื่อพฒันาดา้นการด าเนินงานโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธ์ระบบสารสนเทศเพื่อ
ก ารบ ริหา ร ติดตามโครงการต ามการวา งแผนปฏิบั ติ ก ารของคณะพยาบาลศาสต ร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่พฒันาข้ึนโดยใชเ้ทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตในการประสานการท างานของระบบ
พฒันาบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์เอก็ซพ์ีใชโ้ปรแกรมภาษาเอเอสพีดอทเน็ตในการพฒันาเว็บเพจ
ใชไ้มโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ในการจดัการกบัฐานขอ้มูลและเรียกใชง้านระบบผ่านทาง
เวบ็เบราเซอร์ผลการประเมินการใชร้ะบบจากผูใ้ชจ้  านวน 11 คนผูศ้ึกษาพบว่าผูใ้ชม้ีความพึงพอใจ
ในการใชร้ะบบท่ีค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดบัมากแสดงว่าระบบสามารถช่วยจดัการงานดา้นบริหาร
ติดตามโครงการไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
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กมลรัตน์ เมฆศิลป์ (2553) วิจยัเร่ือง การพฒันาระบบติดตามการปฏิบติังานบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัในบริษทัแอล ที อี ซี จ  ากดั ในดา้นลกัษณะความพึงพอใจในการใชง้านของ
ผูใ้ชง้านระบบพบว่า มีค่าเฉล่ียท่ี 3.80 การแปลผลทางดา้นประสิทธิภาพการท างานพบว่า อยู่ใน
ระดบัมีประสิทธิภาพการท างานมาก ซ่ึงสามารถสรุปผลโดยแบ่งตามรูปแบบการประเมินผลไดด้งัน้ี 

1. การประเมินผลด้านเทคนิค มี ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ  3.97 แปลผลทางด้าน
ประสิทธิภาพการท างานไดว้่า อยู่ในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานมาก โดยลกัษณะการ
ประเมินท่ีผูใ้ชง้านพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความถกูตอ้งของการประมวลผลของโปรแกรม รองลงมา
คือสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาโปรแกรมเพื่อใชใ้นส่วนงานอ่ืนได ้และความรวดเร็วใน
การท างานของโปรแกรมตามล าดบั 

2. การประเมินดา้นความคิดเห็นของผูใ้ชร้ะบบ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.70 แปลผล
ดา้นประสิทธิภาพการท างานไดว้่าในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานโดยลกัษณะการประเมิน
ท่ีผูใ้ชง้านระบบพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสะดวกต่อการใชง้าน รองลงมาคือ ช่วยลดขั้นตอนการ
ท างานท่ีเคยปฏิบติัอยู่เป็นประจ า การจัดวางเคร่ืองมือการใช้โปรแกรมบนจอภาพ คู่มือการใช้
โปรแกรมมีความชดัเจนและสะดวกต่อการใชง้าน ตามล าดบั 

3. การประเมินผลดา้นระบบสารสนเทศมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.73 แปลผลทางดา้น
ประสิทธิภาพการท างานได้ว่าอยู่ในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานมาก โดยลกัษณะการ
ประเมินท่ีผูใ้ชง้านไดว้่าอยูใ่นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานมาก โดยลกัษณะการประเมินท่ี
ผูใ้ชง้านระบบพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสมบูรณ์ของขอ้มลูท่ีมีอยูใ่นรายงานต่าง ๆ รองลงมาคือได้
ขอ้มลูหรือสารสนเทศตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านและสามารถน าสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชใ้น
การตดัสินใจในดา้นการบริหารต่อไป 

ณัฐกร จนัทร์คาปัน (2554) การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศ
บนัทึกขอ้มลูติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษาส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดวงจรพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพและการจดักิจกรรมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันักศึกษาการออกแบบฐานขอ้มูลและการ
ออกแบบเวบ็ไซต ์

จากการศึกษาระบบงานเดิมพบว่าหน่วยพฒันาคุณภาพนักศึกษาประสบปัญหาในการ
จดัการฐานขอ้มูลด้านกิจกรรมนักศึกษาซ่ึงสาเหตุเกิดจากการกระจัดกระจายของข้อมูลท่ีเป็น
เอกสารท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาไดต้รงตามความเป็น
จริงและการน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณามีความล่าชา้ 
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จึงไดม้ีการพฒันาระบบสารสนเทศบนัทึกขอ้มลูติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรม
ของนักศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่ีส าคญั 6 ระบบคือ 1. ระบบจดัเตรียมกิจกรรม 2. ระบบ
ประชาสมัพนัธ ์3. ระบบรับสมคัรนักศึกษา 4. ระบบแจง้นักศึกษา 5. ระบบตรวจสอบการเขา้ร่วม
กิจกรรมและ 6. ระบบประเมินกิจกรรมโดยใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาระบบคือโปรแกรมพีเอชพีใน
การออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช้และโปรแกรมมายเอสคิวแอลในการจดัการฐานขอ้มูล
หลงัจากการพฒันาระบบผูศ้ึกษาไดท้ าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบและความพึง
พอใจของผูใ้ชพ้บว่าบุคลากรหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
บันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษานอกจากน้ีพบว่าระบบดังกล่าว
สามารถแกปั้ญหาไดใ้นการน าไปใชเ้พื่อการบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรม
ของนกัศึกษาโดยจะช่วยลดขั้นตอนในการท างานการจดักิจกรรมของนักศึกษาการประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมการลงทะเบียนการเขา้ร่วมกิจกรรมการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมและการประเมินผล
กิจกรรมซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

จุฬาลกัษณ์ สุวรรณโมกข์ (2554) ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ งานแนะแนวอาชีพ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษากรณีศึกษา วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ี
ไดใ้ช ้โปรแกรมงานทะเบียน ศ ธ.02 หรือ std2003 พฒันาจากโปรแกรม Microsoft Visual Foxpro 
version 6 โดยจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบแฟ้มขอ้มลูท่ีใชร่้วมกนั (share file) ของส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา แต่ยงัไม่สามารถขยายระบบสารสนเทศให้กบัผูบ้ริหาร ครู ไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัเร่ือง
ความปลอดภยัของขอ้มลูการติดตั้งโปรแกรมและรายงาน ในรูปสถิติ กราฟต่าง ๆ ดงันั้นผูว้ิจยั จึง
ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษาวิทยาลยั
การอาชีพ วารินช าราบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการด าเนินงานเก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและเพ่ือออกแบบพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษา งานแนะแนวอาชีพ ท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาระบบด าเนินการโดยศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมขอ้มลูระบบสารสนเทศ
การจดัเก็บและรายงาน ของวิทยาลยัอาชีพ วารินช าราบ จากนั้นท าการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ
ระบบและการพฒันาระบบ ท าการเขียนโปรแกรมตามระบบท่ีออกแบบไวโ้ดยใชภ้าษา PHP บน
ระบบปฏิบติัการ Windows XP การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมใชว้ิธีการให้เช่ียวชาญท า
การประเมินดว้ยแบบประเมินท่ีสร้างข้ึน ผลการประเมินโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.30 ซ่ึงแสดงว่า
ระบบท่ีผูว้ิจยัท าการพฒันามีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 

ผลจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าวสรุปไดว้่าพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการท างานมากข้ึน ดงันั้นจึงไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานการด าเนินการ
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โครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี กรณีศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ พฒันา
โปรแกรมข้ึนดว้ยภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกบัระบบฐานขอ้มูล MySQLในการจดัเก็บ ประมวลผล 
สืบคน้และรายงานขอ้มลู เพื่ออ  านวยความสะดวกในการจดัเก็บ ติดตาม ตรวจสอบ ไดอ้ย่างรวดเร็ว
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน DPU



 
 

บทที ่ 3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์หัวหน้างานประกนัคุณภาพวิทยาลยันคราชสีมา 

วิทยาคารกรุงเทพท าให้สามารถวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบันเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินงาน
ขั้นตอนและเง่ือนไขของระบบงานเพ่ือน าเอาขอ้มลูท่ีไดรั้บมาประเมินวิเคราะห์เป็นขอ้มูลต่างๆใน
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กรณีศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯใหมี้ประสิทธิสูงสุดตามล าดบัดงัน้ี 

3.1  การศึกษาระบบงานเดิม 
3.2  การวิเคราะห์ระบบงานใหม ่
3.3  การออกแบบระบบใหม่ โดยใชU้se Case Diagram, Use Case Description, 

Sequence Diagram, ER Diagram และ Data Dictionary  
 

3.1  การศึกษาระบบงานเดิม 
3.1.1  ระบบการท างานปัจจุบนัของในการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ มีผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบท าหนา้ท่ีเขียนโครงการน าเสนอโครงการในแต่ละปี ซ่ึงในการ

เสนอโครงการ/กิจกรรมย่อยในแต่ละโครงการจะประกอบดว้ยยุทธศาสตร์กลยุทธ์ดชันีช้ีวดัซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัจากนั้นน าเสนอให้คณะกรรมการแผนปฏิบติัการอนุมติัโครงการ เม่ือ
โครงการอนุมติั หน่วยงานก็ด  าเนินการโครงการ พร้อมสรุปโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อกรรมการแผนปฏิบติัการ 

2) คณะกรรมการโครงการแผนปฏิบติัการจะด าเนินการพิจารณาโครงการท่ีหน่วยงานได้
เสนอ โดยท าการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและอนุมติัโครงการ และส่งให้อธิการบดี
อนุมติัโครงการ และติดตามการด าเนินงานโครงการโดยให้หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน
หลงัด าเนินโครงการเสร็จส้ิน 

3) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูลโครงการทั้ งหมดเพื่อน า
รายละเอียดของโครงการมาท าแผนปฏิบติัการประจ าปีหลงัจากทุกหน่วยงานด าเนินการและสรุปผล
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การด าเนินการโครงการ พร้อมน าเสนอผ่านคณะกรรมการแผนปฏิบัติการประจ าปี หัวหน้างาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา จะรวบรวมสรุปโครงการมาบนัทึกลงในแบบสรุปแผนปฏิบติัการพร้อม
เก็บเอกสารท่ีสรุป 

 
                                        

   /                                                                     

1.             2.               

3.               

       
       

6.               

7.            8.                      

5.                      

       

9.                          

4.            

       

    

 

 
ภาพที่ 3.1  กิจกรรมการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ (ระบบงานเดิม) 

 
 

ไม่ผ่าน 

 

 
ไม่ผ่าน 
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3.1.2  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการจดัท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการ 
1) การน าขอ้มลูมาเขียนแผนปฏิบติัการประจ าปี 

จากท่ีโครงการอนุมติัจากคณะกรรมการแผนปฏิบติัประจ าปี หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาจะเป็นผูจ้ดัเก็บโครงการและน ารายละเอียดโครงการมาลงในการเขียนแผนปฏิบติั
การของหน่วยงาน แต่ก็พบปัญหาแต่ละคณะส่งโครงการให้กบัหัวหน้างานประกนัคุณภาพล่าชา้
รายละเอียดของแผนปฏิบติัการก็จะล่าชา้ ส่งผลให้การสรุปรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการในแผน 
งบประมาณ กิจกรรมในแต่ละเดือน  

2) สรุปผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานด าเนินการโครงการท่ีอนุมติัจากคณะกรรมการแผนปฏิบติัการและสรุปผล

การด าเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบ แต่ไม่ส่งเล่มสรุปโครงการฉบบัสมบูรณ์ให้กบัหัวหน้า
งานประกนัคุณภาพการศึกษา ท าใหเ้วลาท่ีใชใ้นการสรุปผลการด าเนินแผนปฏิบติัการประจ าปีล่าชา้ 

3) การคน้หาเอกสาร 
ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาต้องใช้โครงการอ้างอิงในบางกิจกรรม

บางคร้ังท าให้การคน้หาเอกสารไม่พบ ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนบุคลากรการจดัเก็บไฟลไ์ม่เป็น
ระเบียบ เป็นตน้ 
 
3.2  การวเิคราะห์ระบบงานใหม่ 

จากการศึกษาปัญหาของระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี กรณีศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ พบว่าความตอ้งการ
ระบบมีดงัน้ี 

3.2.1  ผูใ้ชง้านสามารถแบ่งผูใ้ชไ้ดเ้ป็น 3 ระดบัตามลกัษณะงานดงัน้ี 
1) ระดบัผูดู้แลระบบไดแ้ก่หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษาท าหน้าท่ีในการน า

ขอ้มลูเบ้ืองตน้เขา้สู่ระบบรวมถึงการก าหนดสิทธ์ิใหผู้ใ้ชใ้นแต่ละระดบั 
2) ระดับเจ้าหน้าท่ีได้แก่ผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีจัดการโครงการของแต่ละ

หน่วยงานท่ีสามารถเพ่ิม ลบ ปรับปรุงขอ้มลูของโครงการและกิจกรรม 
3) ระดับบุคคลทั่วไปได้แก่บุคคลท่ีสนใจทัว่ไปติดตามข่าวของทางประกันคุณภาพ

สามารถดูรายงานสรุปของแต่ละหน่วยงาน 
3.2.2  ระบบสามารถจดัการขอ้มลูเบ้ืองตน้ 

1) การจดัการขอ้มลูยทุธศาสตร์สามารถบนัทึกยทุธศาสตร์แต่ละปีและสามารถคน้หาเพ่ิม 
ลบ ปรับปรุงขอ้มลูของยทุธศาสตร์ 
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2) ระบบจดัการขอ้มลูแผนงานสามารถบนัทึกแผนงานแต่ละปีและสามารถคน้หาเพ่ิม ลบ 
ปรับปรุงขอ้มลูของแผนงาน 

3) ระบบจดัการขอ้มลูหน่วยงานสามารถบนัทึกหน่วยงานแต่ละปีและสามารถคน้หาเพ่ิม ลบ 
ปรับปรุงขอ้มลูของหน่วยงาน 

4) ระบบจัดการข้อมูลโครงการท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแผนปฏิบติัการ
สามารถบนัทึกโครงการท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแผนแต่ละปีและสามารถสามารถ
คน้หาเพ่ิม ลบ ปรับปรุงขอ้มลูโครงการท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการแผนปฏิบติัการ 

5) ระบบก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มลู สามารถก าหนดการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชร้ะบบ
สามารถตรวจสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยการกรองรหัสพนักงานและ
รหสัผา่นก่อนเขา้สู่ระบบ 

3.2.3  ระบบสามารถจดัการขอ้มลูของโครงการและกิจกรรม 
1) ระบบจัดการข้อมูลโครงการสามารถบันทึกโครงการท่ีด าเนินการบันทึกผลรวม

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการค่าใชจ่้ายบนัทึกไฟลเ์อกสารท่ีผ่านการอนุมติัจากอธิการบดี ไฟล์
เอกสารรายงานการประชุมในแต่ละโครงการและสามารถคน้หาแก้ไขข้อมูลของแต่โครงการท่ี
ด าเนินการ 

2) ระบบจดัการขอ้มลูกิจกรรมสามารถบนัทึกกิจกรรมท่ีด าเนินการบนัทึกผลรวมตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของกิจกรรมค่าใชจ่้ายบนัทึกไฟลส์รุปกิจกรรมท่ีมีการลงนามอนุมติัและสามารถคน้หา
แกไ้ขขอ้มลูของแต่กิจกรรม 

3) ระบบจัดการข้อมูลสรุปโครงการสามารถบันทึกสรุปโครงการของโครงการท่ี
ด าเนินการบนัทึกผลรวมตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ โดยน าตวัช้ีวดัของกิจกรรมมาคิดเป็นร้อย
ละของการด าเนินงานโครงการ และค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดในโครงการ บนัทึก
รูปภาพในการด าเนินงานกิจกรรมและสามารถคน้หาแกไ้ขขอ้มลูของแต่โครงการ 

4) ระบบจัดการข้อมูลสรุปกิจกรรมในโครงการสามารถบันทึกสรุปกิจกรรมของ
โครงการท่ีด าเนินการบนัทึกผลรวมตวัช้ีวดัความส าเร็จของกิจกรรมและค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
กิจกรรม บนัทึกรูปภาพในการด าเนินงานกิจกรรมและสามารถคน้หาแกไ้ขขอ้มลูของแต่กิจกรรม 

3.2.4  ระบบสามารถแสดงขอ้มลูรายงานโครงการ 
1) รายงานแผนปฏิบติัการประจ าปีสามารถแสดงขอ้มลูของแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีมี

รายละเอียดโครงการ ช่ือโครงการ ยทุธศาสตร์ แผน หน่วยงาน ตวัช้ีวดั งบประมาณ แต่ละโครงการ
และงบประมาณรวมทั้งหมด ของโครงการประจ าปี สามารถคน้หาแสดงรายการตามยทุธศาสตร์ 
หน่วยงาน ปีการศกึษาได ้
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2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบติัการประจ าปีสามารถแสดงขอ้มลูของการ
สรุปแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีมีรายละเอียดโครงการช่ือโครงการ ยทุธศาสตร์ แผนหน่วยงาน การ
บรรลุของตวัช้ีวดั งบประมาณ แต่ละโครงการและงบประมาณรวมทั้งหมด ของโครงการประจ าปี 
สามารถคน้หาแสดงรายการตามยทุธศาสตร์หน่วยงาน ปีการศึกษาได ้

3) รายงานการตรวจการบนัทึกโครงการและกิจกรรมสามารถตรวจสอบโครงการและ
กิจกรรมท่ีผา่นการอนุมติั ไดม้ีการบนัทึกขอ้มลูลงระบบหรือไม่ 

4) รายงานการตรวจการบนัทึกสรุปโครงการและกิจกรรมสามารถติดตามโครงการท่ี
ด าเนินการและเสนอผลการด าเนินการผา่นคณะกรรมการแผนปฏิบติัการ แต่ยงัไม่ไดบ้นัทึกสรุป
โครงการและกิจกรรมลงระบบ 

  
3.3  การออกแบบระบบใหม่ 

3.3.1  แผนภาพยสูเคส (Use Case Diagram) 
 

                                                                   

           

           

           

           

                   

                             

                       

«uses»

«uses»

«uses»

 
 
ภาพที่ 3.2  ยสูเคสของระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 
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3.3.2  รายละเอียดของล าดบัการท างานของระบบ 
1) เม่ือผูดู้แลระบบเข้าสู่ระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใชผู้ดู้แลระบบ

สามารถจดัการขอ้มลูพ้ืนฐาน เช่น เพ่ิม ลบ ปรับปรุง คน้หา ขอ้มลู ระบบจะยืนยนัการจดัเก็บขอ้มูล
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูใ้ชง้านระบบเขา้สู่ระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใช ้

2) ผูใ้ช้ระบบสามารถจัดการข้อมูลโครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ิม ลบ 
ปรับปรุงคน้หา ขอ้มลู ระบบจะ ยนืยนัการจดัเก็บขอ้มลู 

3) ผูใ้ช้ระบบทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ติดตามการสรุป
โครงการ การด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อใชข้อ้มลูในการตดัสินใจในดา้นการเงิน การอนุมติัโครงการใน
ปีถดัไป ไดง่้ายข้ึน 
 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการอธิบายยสูเคส (Use Case Description) ในส่วนการเขา้สู่ระบบ 

 

Use Case Name เขา้สู่ระบบ 
Description เป็นการตรวจสอบช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
Actor ผูดู้แลระบบ,บุคคลทัว่ไป,เจา้หนา้ท่ี 
Trigger  ผูใ้ชต้อ้งการเขา้ใชง้านระบบ 
Related Use Case - 
Pre-Condition แสดงขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัการด าเนินงานแผนปฏิบติัการประจ าปี 
Normal Flow 1. แสดงหนา้จอลอ็กอินใหผู้ใ้ชล้งช่ือเขา้สู่ระบบ 

2. ผูใ้ชก้รอกรหสัพนกังานและ รหสัผา่น 
3. ระบบตรวจสอบสิทธ์ิของผูใ้ช ้
4. ถา้ขอ้มลูถกูตอ้ง ผูใ้ชมี้สิทธ์ิเขา้ใชง้านระบบได ้
5. ถา้ขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง ผูใ้ชต้อ้งกลบัไปกรอกรหสัพนกังานหรือรหสัผา่น

ใหม่ 
Post-Condition แสดงหนา้จอเมนูหลกั 
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ตารางที่ 3.2  การอธิบายยสูเคส (Use Case Description) ในส่วนการจดัการขอ้มลูพ้ืนฐาน 

 

Use Case Name การจดัการขอ้มลูพ้ืนฐาน 
Description เป็นการจดัการเพ่ิม ลบ ปรับปรุง คน้หาขอ้มลูพ้ืนฐานของระบบ 
Actor ผูดู้แลระบบ 
Trigger  เม่ือตอ้งการเพ่ิม ลบ ปรับปรุง ขอ้มลูพ้ืนฐาน 
Related Use Case เขา้สู่ระบบ 
Pre-Condition ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ 
Normal Flow 1. ระบบจะแสดงหนา้จอเมนูหลกั 

2. ผูใ้ชเ้พ่ิม ลบ ปรับปรุง คน้หา ดูรายงานขอ้มลูพ้ืนฐาน 
3. ระบบจะจดัเก็บขอ้มลูท่ีมีการเปล่ียนแปลงลงในฐานขอ้มลู 
4. ผูใ้ชเ้ลือกเมนูจดัการขอ้มลูพ้ืนฐานก าหนดยทุธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการท่ีตอ้งด าเนินงาน ก  าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มลูแผนปฏิบติั
การประจ าปี สรุปการด าเนินการตามแผนปฎิบติัการประจ าปี 
ตรวจสอบการบนัทึกโครงการและกิจกรรม และตรวจสอบการบนัทึก
สรุปโครงการสรุปกิจกรรม 

5. ผูใ้ชเ้พ่ิม ลบ ปรับปรุง คน้หา ดูรายงานขอ้มลูพ้ืนฐาน 
6. ระบบจะจดัเก็บขอ้มลูท่ีมีการเปล่ียนแปลงลงในฐานขอ้มลู 

Post-Condition  
 

ตารางที่ 3.3  การอธิบายยสูเคส (Use Case Description) ในส่วนจดัการขอ้มลูโครงการและกิจกรรม 

 

Use Case Name จดัการขอ้มลูโครงการและกิจกรรม 
Description เป็นการจดัการเพ่ิม ลบ ปรับปรุง คน้หาขอ้มลูโครงการ 
Actor เจา้หนา้ท่ี 
Trigger  เม่ือตอ้งการเพ่ิม ลบ ปรับปรุง ขอ้มลูโครงการและกิจกรรมในโครงการ 

สรุปโครงการ สรุปกิจกรรมในโครงการ 
Related Use Case เขา้สู่ระบบ 
Pre-Condition ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

 

Normal Flow ระบบจะแสดงหนา้จอเมนูหลกัผูใ้ชเ้ลือกเมนู เขียนโครงการเขียนกิจกรรมใน
โครงการ สรุปโครงการ สรุปกิจกรรมในโครงการ ระบบจะแสดง
รายละเอียดในการบันทึกข้อมูลของโครงการ กิจกรรมในโครงการ สรุป
โครงการ สรุปกิจกรรมในโครงการ 

Normal Flow ระบบจะท าการจดัเก็บขอ้มลู ท่ีมีการเปล่ียนแปลงลงในฐานขอ้มลู 
Post-Condition  
 

ตารางที่ 3.4  การอธิบายยสูเคส (Use Case Description) ในส่วนแสดงรายงานการด าเนินงาน 

 

Use Case Name รายงานการด าเนินงาน 
Description พิมพร์ายงานสรุป เพื่อดูขอ้มลู ยทุธศาสตร์ แผน หน่วยงาน โครงการ 

กิจกรรม สรุปโครงการ สรุปกิจกรรม 
Actor บุคคลทัว่ไป,เจา้หนา้ท่ี,ผูดู้แลระบบ 
Trigger  ดูรายละเอียดเก่ียวกบั ยทุธศาสตร์ แผน หน่วยงาน แผนปฏิบติัการประจ าปี 

สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบติัการประจ าปี ตรวจสอบการบนัทึก
โครงการและกิจกรรม และตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการและสรุป
กิจกรรม 

Related Use Case เขา้สู่ระบบ 
Pre-Condition ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ 
Normal Flow 1. ระบบจะแสดงหนา้จอเมนูหลกั 

2. ผูใ้ชเ้ลือกเมนู ยุทธศาสตร์ แผนหน่วยงาน แผนปฏิบติัการประจ าปี สรุป
แผนปฏิบติัการประจ าปี ตรวจสอบการบนัทึกโครงการและกิจกรรม และ
ตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการสรุปกิจกรรม 

3. ระบบจะแสดงรายงานท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
Post-Condition  
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3.3.3  แผนภาพการเรียงล าดบัขั้นตอนการท างานของระบบ (Sequence Diagram) 

 

                    Login System User Data

                

                       username,password 
         

             
 username,password           

                   

 username,password         

                          

 username,password           

                                        

 username,password           

 username,password         

                          

 username,password         

                          

 

ภาพที่ 3.3  การเรียงล าดบัของการเขา้สู่ระบบ 

 

 

 
Username,passowrd 
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                     Login System DataBase

             

                                              Key      DB
     ,     ,              

            ,        

             

                         ,        ,                           Key      DB

            ,        
             

                     ,        ,                       Key      DB

            ,     ,                      

                    
              

     ,        ,   
                        

              Key      DB
            ,        ,   
                        

  ,           

  ,          

 

ภาพที่ 3.4  การเรียงล าดบัของการจดัการขอ้มลูพ้ืนฐาน 
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Web Appication DataBase

              

                 
              Key      DB

     ,        ,          

            ,        ,   
       

              

                    
       

     ,        ,   
                 

              Key      DB
            ,        ,   
                 

              

                     
     ,        ,   
                         Key      DB

            ,        ,  
           

              

                      
         

     ,        ,   
                    

              Key      DB
            ,        ,   
                    

 
 

ภาพที่ 3.5  การเรียงล าดบัของการจดัการขอ้มลูโครงการและกิจกรรม 
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                     Web Appication DataBase

              

                                   Key 
           DB

                    

                    
             

              

                   
                     

                                  Key 
           DB                    

             

              

                    
   /                DB

              

                    
       /       

                      /
       

                    
             

                          
/       

                    
             

         DB

 

ภาพที่ 3.6  การเรียงล าดบัของแสดงขอ้มลูรายงานโครงการ 
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3.3.4  การออกแบบระบบฐานขอ้มลู 

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสามารถออกแบบขอ้มลูระบบโดยใช ้แผนภาพอีอาร์

(ER-Diagram) ท่ีแสดงกลุ่มเอนทิตี (Entity) และความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทิตี (Entity) ไดด้งัภาพท่ี 3.7 

 

 
 

ภาพที่ 3.7  อีอาร์ (ER-Diagram) 

3.3.5  พจนานุกรมขอ้มลู (Data Dictionary) 
จากการออกแบบฐานขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าระบบฐานขอ้มูลโดยการเปล่ียนแปลงเอนทิตี

(Entity) และความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทิตี (Entity) จากแผนภาพอีอาร์ (ER- Diagram) ใหเ้ป็นตาราง
ต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 3.5  การเขียนโครงการและสรุปโครงการ (tbwproject) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_wproject int(11) PK รหสัการเขียนโครงการ 
id_project int(11) FK รหสัโครงการ 
id_strategy int(11) FK รหสัยทุธศาสตร์ 
id_plan int(11) FK รหสัแผนงาน 
id_major int(11) FK รหสัคณะ/หน่วยงาน 
id_personnel int(11) FK รหสัพนกังาน 
pcntparti double  ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
pcntindi double  ร้อยละของตวัช้ีวดั 
budgetmon double  งบประมาณ 
realbudget double  งบประมาณท่ีใชจ้ริง 
balbudget double  งบประมาณโครงการคงเหลือ 
fileproject varchar(200)  ไฟลโ์ครงการท่ีไดรั้บการ

อนุมติั  
filerpt varchar(200)  ไฟลร์ายงานการประชุม

คณะกรรมการโครงการ 
fileorder varchar(200)  ไฟลค์  าสัง่แต่งตั้ง

คณะกรรมการโครงการ 
totalnumact tinyint(4)  จ านวนกิจกรรม 
ActBudgetAssignTotal double  งบประมาณโครงการทั้งหมด

แต่ละกิจกรรม 
ActRealBudgetTotal double  งบประมาณท่ีใชจ้ริงแต่ละ

กิจกรรม 
ActBalBudgetTotal double  จ านวนงบประมาณคงเหลือ

แต่ละกิจกรรม 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
PartNumTotal int(11)  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
PartRealTotal int(11)  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
PartPcntTotal double  ร้อยละทั้งหมดผูเ้ขา้ร่วมจริง 
PartTotalPcnt double  รวมร้อยละทั้งหมดผูเ้ขา้ร่วม 
PartResult tinyint(4)  ผลของผูเ้ขา้ร่วม(บรรลุ/ไม่

บรรลุ) 
InNumTotal int(11)  จ านวนตวัช้ีวดัทั้งหมด 
InNumOKTotal int(11)  จ านวนตวัช้ีวดัท่ีบรรลุ 
InPcntNumOKTotal double  ร้อยละของจ านวนตวัช้ีวดัท่ี

บรรลุ 
InNumNotTotal int(11)  จ านวนตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลุ 
InPcntNumNotTotal double  ร้อยละของจ านวนตวัช้ีวดัท่ี

ไม่บรรลุ 
InTotalPcnt double  รวมจ านวนตวัช้ีวดัทั้งหมด 
InResult tinyint(4)  ผลการด าเนินการโครงการ

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
Recommend varchar(200)  ขอ้เสนอแนะ/ส่ิงท่ีควร

พฒันา 
filesumproject varchar(200)  ไฟลส์รุปโครงการท่ีไดรั้บ

การอนุมติั 
filesumrpt varchar(200)  ไฟลร์ายงานการประชุม

คณะกรรมการโครงการ 
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ตารางที่ 3.6  กิจกรรม (tbactivity) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_activity int(11) PK รหสักิจกรรม 
n_activity varchar(200)  ช่ือกิจกรรม 
id_project int(11) FK รหสัโครงการ 
id_strategy int(11) FK รหสัยทุธศาสตร์ 
id_plan int(11) FK รหสัแผน 
id_major int(11) FK รหสัสาขา 
id_personnel int(11) FK รหสัพนกังาน 
sDate datetime  วนัท่ีด  าเนินกิจกรรม 
eDate datetime  วนัส้ินสุดกิจกรรม 
budgetmon double  จ านวนเงินท่ีอนุมติั 
realbudget double  เงินท่ีใชจ้ริง 
balbudget double  จ านวนเงินคงเหลือ 
totalline tinyint(4)  ผลรวมของแถว 
totalnum int(11)  ผลรวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
totalrealnum int(11)  ผลรวมผูเ้ขา้ร่วมจริง 
totalpcnt double  เปอร์เซนตข์องผูเ้ขา้ร่วม 
totallinein tinyint(4)  ผลรวมจ านวนแถวตวัช้ีวดั 
totalok tinyint(4)  ผลรวมของตวัช้ีวดัท่ี

บรรลุ 
totalnot tinyint(4)  ผลรวมของตวัช้ีวดัท่ีไม่

บรรลุ 
filesumact varchar(200)  ไฟลส์รุปกิจกรรม 
filesumactrpt varchar(100)  ไฟลร์ายงานการประชุม

คณะกรรมการโครงการ
เก่ียวกบัการสรุป
กิจกรรม: 
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ตารางที่ 3.6 (ต่อ) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
filesumactorder varchar(100)  ไฟลล์ายมือช่ือผูเ้ขา้ร่วม 
isSumOK tinyint(1)  ตรวจสอบการบนัทึก

หนา้กิจกรรม  
0 =ไม่บนัทึก 1  =  
บนัทึก 

 

ตารางที่ 3.7  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม (tbactivity_person) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_ap int(11) PK รหสัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
id_activity int(11) FK รหสักิจกรรม 
iline tinyint(4)  จ านวนแถวของผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 
n_actname varchar(200)  รายละเอียดผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 
num_act int(11)  ผลรวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
realnum int(11)  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมจริง 
pcntnum double  ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม 

 

ตารางที่ 3.8  ยทุธศาสตร์ (tbstrategy) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_strategy int(11) PK รหสัยทุธศาสตร์ 
n_strategy varchar(100)  ช่ือยทุธศาสตร์ 
strategy_y varchar(4)  ปีของยทุธศาสตร์ 
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ตารางที่ 3.9  หน่วยงาน (tbmajor) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_major int(11) PK รหสัคณะ/หน่วยงาน 
n_major varchar(50)  ช่ือคณะ/หน่วยงาน 

 

ตารางที่ 3.10  โครงการแต่ละหน่วยงาน (tbproject_major) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_project int(11) FK รหสัโครงการ 
id_major int(11) FK รหสัคณะ/หน่วยงาน 

 

ตารางที่ 3.11  บุคลากรท่ีประจ าแต่ละคณะ (tbpersonnel_major) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_personnel int(10) FK รหสัพนกังาน 
id_major int(10) FK รหสัคณะ/หน่วยงาน 

 

ตารางที่ 3.12  บุคลากร (tbpersonnel) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_personnel int(10) PK รหสัพนกังาน 
n_personnel varchar(50)  ช่ือพนกังาน 
s_personnel varchar(50)  สกุลพนกังาน 
password varchar(50)  รหสัผา่น 
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ตารางที่ 3.12  (ต่อ) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
setpersonnel tinyint(1)  ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึง 

1= หวัหนา้งานประกนั 
2= เจา้หนา้ท่ี 
3= บุคคลทัว่ไป 

 

ตารางที่ 3.13  ตวัช้ีวดัความส าเร็จของกิจกรรม (tbactivity_index) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_ai int(11) PK รหสัตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ของกิจกรรม 
id_activity int(11) FK รหสักิจกรรม 
iline int(11)  แถวของตวัช้ีวดั 
n_ident varchar(200)  รายละเอียดตวัช้ีวดั 
n_target varchar(200)  จ านวนเป้าหมายตวัช้ีวดั 
iresult int(11)  ผลการด าเนินการ(กรอก

ตวัเลข) 
iselresult tinyint(4)  การบรรลุ/ไม่บรรลุของ

ตวัช้ีวดั 
inote varchar(200)  รายละเอียดปัญหา 

อุปสรรค และแนวทาง
แกไ้ขในกรณีท่ีไม่บรรลุ 
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ตารางที่ 3.14  โครงการ (tbproject) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_project int(11) PK รหสัโครงการ 
n_project varchar(200)  ช่ือโครงการ 

 

ตารางที่ 3.15  การผูเ้ขา้ร่วมในการเขียนโครงการ (tbwproject_person) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_pp int(11) PK รหสัเขียนโครงการ 
id_project int(11) FK รหสัโครงการ 
iline tinyint(4)  จ านวนแถวของผูเ้ขา้ร่วม 
n_proname varchar(200)  รายละเอียดผูเ้ขา้ร่วม 
num_pro int(11)  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 

 

ตารางที่ 3.16  ตวัช้ีวดัของโครงการ (tbwproject_index) 

 

Column Name Data Type Primary Key Comment 
id_pi int(11) PK รหสัตวัช้ีวดัการเขียนโครงการ 
id_project int(11) FK รหสัโครงการ 
iline int(11)  จ านวนแถวของตวัช้ีวดั 
n_ident varchar(200)  รายละเอียดตวัช้ีวดั 
n_target varchar(200)  เป้าของตวัช้ีวดั 

 

3.3.6  การออกแบบส่วนเช่ือมโยงกบัผูใ้ช ้(User Interface) 

1)  หนา้จอเขา้สู่ระบบ โดยหนา้จอเขา้สู่ระบบจะประกอบดว้ย ส่วนของการเขา้สู่ระบบ
ส่วนแสดงเมนูในหนา้หลกั และพ้ืนท่ีแสดงค่าของการเขา้สู่ระบบ 
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LOGO         UserName :

PassWord :

                      

 

ภาพที่ 3.8   เขา้สู่ระบบ 

2)  หนา้จอแสดงฟังกช์นัการใชง้านของผูดู้แลระบบ โดยหนา้จอประกอบดว้ย ส่วนแสดง

เมนูในหน้าหลกั เมนูก  าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล เมนูก  าหนดยุทธศาสตร์ เมนูแผนงาน เมนู

โครงการท่ีต้องด าเนินการ เมนูแผนปฏิบัติการประจ าปี เมนูสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี เมนู

ตรวจสอบการบันทึกโครงการและ กิจกรรม และตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการและสรุป

กิจกรรมและพ้ืนท่ีแสดงค่าของการเลือกฟังกช์นั 
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       /       
                
           /       

                            

>>            

                              

        

            
            

           
           

 
ภาพที่ 3.9  ฟังกช์นัการท างานของผูดู้แลระบบ 

3.3.7  หนา้จอแสดงเมนูก  าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล โดยหน้าจอประกอบดว้ย ช่ือ

ก  าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มลู ปีการศึกษา และพ้ืนท่ีแสดงรายละเอียดของการก าหนดสิทธ์ิในการ

เขา้ถึงขอ้มลู 
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9999999              XXXXXXXXX   9999           XXXXXX            XXXXXX

                                                                                            

>>                   

     

       

           

        

     

           

     

 

 

ภาพที่ 3.10   ก  าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มลู 

1) หนา้จอแสดงเมนูการก าหนดยุทธศาสตร์ โดยหน้าจอประกอบดว้ย ช่ือยุทธศาสตร์ ปี

การศึกษา และพ้ืนท่ีแสดงรายละเอียดของยทุธศาสตร์ 
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XXXXXXXXX

                    

9999

>>                  :                    

       

       

 
ภาพที่ 3.11  ก  าหนดยทุธศาสตร์ 

2) หน้าจอแสดงเมนูแผนงานโดยหน้าจอประกอบดว้ย ช่ือแผนงาน ยุทธศาสตร์และ

พ้ืนท่ีแสดงรายละเอียดของแผนงาน  

                                                                   

                

XXXXXXXXX

                

XXXXXX

>>                 :                

       

     

 

ภาพที่ 3.12  แผนงาน 

3) หนา้จอแสดงเมนูโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ โดยหน้าจอประกอบดว้ย ช่ือโครงการ 

และคณะ/หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และพ้ืนท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ  
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XXXXXXXXX

               

XXXXXX        

     

>>                 :                         

 

ภาพที่ 3.13 โครงการท่ีตอ้งด าเนินการ 

4) หนา้จอแสดงเมนูหน่วยงาน โดยหนา้จอประกอบดว้ย ช่ือหน่วยงานและหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบและพ้ืนท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ  

                                                                   

        

XXXXXXXXX

        

>>                  :                 

       

     

 

ภาพที่ 3.14  ขอ้มลูหน่วยงาน 

5) หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบการบันทึกโครงการและกิจกรรม แสดงข้อมูลดังน้ี 

โครงการหน่วยงานและสถานะ (บนัทึกและไม่บนัทึก) ในกรณีท่ีไม่บนัทึก จะท าการเลือกค าว่า
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ติดตาม และส่งการแจง้เตือนไปท่ีอิเมลข์องผูรั้บผดิชอบในกรณีท่ีบนัทึกจะสามารถเปิดไฟลข้ึ์นมาดู

รายละเอียดได ้ ดงัภาพท่ี 3.15 การตรวจสอบการบนัทึกโครงการ / กิจกรรม 
 

                                                                   

                                                                                                                                       
          XXXXX                               XXXXXXXXX                                         
          XXXXX                                XXXXXXXXX                                                                    

                                               

>>               :                        /       

 

ภาพที่ 3.15  การตรวจสอบการบนัทึกโครงการ / กิจกรรมของผูดู้แลระบบ 
 

6) หนา้จอแสดงเมนูตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการและกิจกรรม แสดงขอ้มูลดงัน้ี 

โครงการหน่วยงาน และสถานะ(บนัทึกและไม่บนัทึก) ในกรณีท่ีไม่บันทึก จะท าการเลือกค าว่า

ติดตาม และส่งการแจง้เตือนไปท่ีอิเมลข์องผูรั้บผดิชอบในกรณีท่ีบนัทึกจะสามารถเปิดไฟลข้ึ์นมาดู

รายละเอียดได ้ดงัภาพท่ี 3.16  การตรวจสอบการบนัทึกโครงการ / กิจกรรม 

 

                                                                   

                           /                                                                                                               
XXXXX                          XXX                           XXX                    99XX99                  99XX99                              
XXXXX                          XXX                           XXX                    99XX99                   99XX99                          

                                               

>>               :                             /       

 

ภาพที่ 3.16  การตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการ / กิจกรรมของผูดู้แลระบบ 
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3.3.8  หน้าจอแสดงฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าหน้าท่ี โดยหน้าจอประกอบด้วย ส่วน
แสดงเมนูในหนา้หลกั เมนูยทุธศาสตร์ เมนูแผนงาน เมนูหน่วยงาน เมนูโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ 
เมนูการเขียนโครงการ เมนูการเขียนกิจกรรม เมนูสรุปโครงการ เมนูสรุปกิจกรรมตามโครงการ 
เมนูแผนปฏิบติัการประจ าปี เมนูสรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี เมนูตรวจสอบการบนัทึกโครงการ
และ กิจกรรม และตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมและพ้ืนท่ีแสดงค่าของการ
เลือกฟังกช์นั 

 

                                                                   

        

          
      

                        

                     

                         
                
       /       
                
           /       

                            

>>                

        

            
            

           
           

 
 

ภาพที่ 3.17  การเขา้ถึงขอ้มลูของเจา้หนา้ท่ี 

1) หน้าจอแสดงเมนูการเขียนโครงการ โดยหน้าจอประกอบด้วย ช่ือโครงการ 

ยทุธศาสตร์ แผนงาน ผูรั้บผดิชอบ จ านวนผูเ้ขา้ร่วม งบประมาณ ตวัช้ีวดัของโครงการ และการเก็บ
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ไฟล์โครงการท่ีผ่านการอนุมัติ  ไฟล์รายงานการประชุมของโครงการ ไฟล์ค  าสั่งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการโครงการ รายละเอียดดงัภาพท่ี 3.18  การเขียนโครงการ 

 

                                                                   

1.         

2.            

3.        

                          

                                

                                

                

5.                    

 

 

 

4.                      
         
 

                                                            

  6.            

7.                     (KPI)

                                                                        

 

 

 

                      

 
 

ภาพที่ 3.18  การเขียนโครงการ 
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2) หน้าจอแสดงเมนูกิจกรรมในโครงการ โดยหน้าจอประกอบด้วย ช่ือโครงการช่ือ

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผดิชอบผูรั้บผิดชอบกิจกรรมวนัท่ีเร่ิมด าเนินการ วนัส้ินสุดการ

ด าเนินงานจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงบประมาณตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการและเป้าหมายรายละเอียด

ดงัภาพท่ี 3.19  การเขียนกิจกรรมในโครงการ 

                                                                   

1.         

2.         

3.                      

                           

6.            

7.                  (KPI)

 

 

 

4.                     

  

 

          (KPI)         
     

5.                         

                       
     

                      

  

  

>>                :               

 

ภาพที่ 3.19  การเขียนกิจกรรมในโครงการ 

 3) หนา้จอแสดงเมนูสรุปกิจกรรมในโครงการ โดยหน้าจอประกอบดว้ย ช่ือโครงการ 

ช่ือโครงการกิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผดิชอบผูรั้บผดิชอบกิจกรรมวนัท่ีเร่ิมด าเนินการ วนัส้ินสุดการ
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ด าเนินงาน จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมงบประมาณ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการและเป้าหมาย รายละเอียด

ดงัภาพท่ี 3.20  การสรุปกิจกรรมในโครงการ 

 

                                                                   

1.    /        

2.             

3.        

5.         

   

4.                          

                   
XXXXXXXXXXXXX 99999

                  
99999

                           

                     
              

  6.                      

                        /                    
XXXXX 9999

                

                                                       

                     

>>                :           

 

 

 

 

 

 

9999

   

 

 

 

                      

 

ภาพที่ 3.20  การสรุปกิจกรรมในโครงการ 

DPU
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 4) หน้าจอแสดงเมนูสรุปโครงการ โดยหน้าจอประกอบด้วย ช่ือโครงการ กิจกรรม
หน่วยงานงบประมาณแต่ละกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ขอ้เสนอแนะ เก็บไฟล์
สรุปโครงการท่ีผา่นการอนุมติั และรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ รายละเอียด ดงัภาพ
ท่ี 3.21  การสรุปโครงการ DPU
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1.         

2.            

3.                 

             

          /               

                                   

                                

                                                  
99 9999 9999 9999

                    

                                                          
xxxxxx 9999 9999 9999

4                    

                                                         
xxxxxx 9999 9999 9999

                                  (     /        ) XXXXX

5.                     
                               

                           

                    
XXXXXX 9999 9999 9999 9999 9999

      99999999

               (     /        ) XXXX

 

 

>>                 :           

 

 

 

                      

 
ภาพที่ 3.21  การสรุปโครงการ 
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 5) หน้าจอแสดงฟังก์ชนัการใช้งานของบุคคลทั่วไป โดยหน้าจอประกอบด้วย ส่วน

แสดงเมนูในหนา้หลกั เมนูยทุธศาสตร์ เมนูแผนงาน เมนูหน่วยงาน เมนูโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ

เมนูแผนปฏิบติัการประจ าปี เมนูสรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี เมนูตรวจสอบการบนัทึกโครงการ

และ กิจกรรม และตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมและพ้ืนท่ีแสดงค่าของการ

เลือกฟังกช์นัและพ้ืนท่ีแสดงค่าของการเลือกฟังกช์นัของการใชง้านของบุคคลทัว่ไป 
 

                                                                   

        

          
      

                        

                     

                         
                
       /       
                
           /       

                            

>>                :           

        

 
ภาพที่ 3.22  การใชง้านของบุคคลทัว่ไป 
 

6) หน้าจอแสดงเมนูแผนปฏิบัติการประจ าปี สามารถค้นหาแผนปฏิบัติการประจ าปี 

โดยสามารถตรวจสอบแผนปฏิบติัการ ตามปีการศึกษา แผนงาน ยุทธศาสตร์ คณะ/หน่วยงาน 

ก  าหนดขอ้มลูท่ีตอ้งการแสดงตามยทุธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม โครงการ ตวัช้ีวดัของโครงการ 

และเป้าหมาย รายละเอียดดงัภาพท่ี 3.23  แผนปฏิบติัการประจ าปี   
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                                                                  (KPI)                    

                

   /                            

       EXCEL

                                                                                                                               

XXXX    XXXX     XXXX  XXXX     9999999              XXXX         99              99              

                                                                                                                                     99                 

                                       

                                                             

999         999      999        999      99999    999     

>>               :                       

                    

                              
                                     

 
 
ภาพที่ 3.23  หนา้จอแผนปฏิบติัการประจ าปี   
 

7) หนา้จอแสดงเมนูสรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี สามารถคน้หาขอ้มลูท่ีตอ้งการแสดง

ในการสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยสามารถตรวจสอบสรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี ตามปี

การศึกษา แผนงาน ยุทธศาสตร์ คณะ/หน่วยงาน และแสดงขอ้มูลดงัน้ี ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

กิจกรรม โครงการ ตัวช้ีวดัของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณโครงการ ผูรั้บผิดชอบ ผลการ

ด าเนินการ (บรรลุ/ไม่บรรลุ)  รายละเอียดดงัภาพท่ี 3.24  สรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี   
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                                                                  (KPI)                    

                

   /                            

       EXCEL

                                                                                                                                              

XXXX    XXXX     XXXX  XXXX     9999999              XXXX         99              99              XXXX 

                                                                                                                                     99                 

                                       

                                                                   (     )          %                   (        )          % 

999         999      999        999      99999              999 99           99             999                        999

>>                :                                        

                         

                              
                                     

 
ภาพที่ 3.24  สรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี   
 

8) หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบการบันทึกโครงการและกิจกรรม แสดงข้อมูลดังน้ี 

โครงการหน่วยงาน และสถานะ (บนัทึกและไม่บนัทึก) ในกรณีท่ีบนัทึกจะสามารถเปิดไฟลข้ึ์นมาดู

รายละเอียดได ้ ดงัภาพท่ี 3.25  การตรวจสอบการบนัทึกโครงการ / กิจกรรม 

DPU



54 

                                                                   

                                                                                                                                       
          XXXXX                               XXXXXXXXX                                         
          XXXXX                                XXXXXXXXX                                                                    

                                               

>>               :                        /       

 
ภาพที่ 3.25  การตรวจสอบการบนัทึกโครงการ / กิจกรรม 
 

9) หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการ/กิจกรรม แสดงขอ้มูลดงัน้ี 

โครงการ คณะ/หน่วยงาน และสถานะ (บนัทึกและไม่บนัทึก) ในกรณีท่ีบนัทึกจะสามารถเปิดไฟล์

ข้ึนมาดูรายละเอียดได ้ดงัภาพท่ี 3.26  การตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการ / กิจกรรม 

                                                                   

                           /                                                                                                               
XXXXX                          XXX                           XXX                    99XX99                  99XX99                              
XXXXX                          XXX                           XXX                    99XX99                   99XX99                          

                                               

>>               :                             /       

 
ภาพที่ 3.26  การตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการ / กิจกรรม 
 

DPU



 
 

บทที ่ 4 
ผลการจัดท าและการทดสอบระบบ 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลการจัดท าและผลการทดสอบระบบในการออกแบบระบบ

สารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีกรณีศึกษา         
วิทยาลยันครราชสีมาวิทยาคารกรุงเทพฯ ซ่ึงมีการอธิบายรายละเอียด ในการจดัท าและแสดงถึงผล
การทดสอบระบบตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการท างานของระบบ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  การจดัท าระบบ 

การจัดท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปีวิทยาลยันครราชสีมาวิทยาคารกรุงเทพฯ ซ่ึงในการพฒันาระบบไดใ้ชภ้าษา
พีเอชพี (PHP) ติดต่อกบัฐานขอ้มลูมายเอสคิวแอล (MySQL) มีโปรแกรมแอพเซิร์ฟ (Appserv) ใน
การจ าลองเคร่ืองเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน  (PHPMyAdmin) ในการบริหาร
จดัการระบบฐานขอ้มูลและไดแ้บ่งการบริหารจดัการออกเป็น3ส่วน คือ ในส่วนของผูดู้แลระบบ
ส่วนเจา้หนา้ท่ีและบุคคลทัว่ไป 

การทดสอบระบบในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีวิทยาลยันครราชสีมาวิทยาคารกรุงเทพฯ เร่ิมจากผูใ้ชง้าน
ระบบตอ้งท าการเขา้สู่ระบบโดยการกรอกรหัสพนักงานและรหัสผ่านเมื่อระบบท าการตรวจสอบ
ช่ือผูใ้ชร้หสัผา่นตรงกบัท่ีระบุไวใ้นระบบแลว้สามารถท างานกบัระบบตามสิทธ์ิของผูใ้ชน้ั้น ๆ ดงั
ภาพท่ี 4.1   

 
ภาพที่ 4.1  การเขา้สู่ระบบ 
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ภาพที่ 4.2  การเขา้สู่ระบบไม่ถกูตอ้ง 

 

4.1.1  ส่วนของผูดู้แลระบบ 
1)  หนา้หลกั  

   การใชง้านของหวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศกึษา โดยหนา้จอประกอบดว้ย ส่วน
แสดงเมนูในหนา้หลกั เมนูก  าหนดยทุธศาสตร์ เมนูแผนงาน เมนูโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ และ
พ้ืนท่ีแสดงค่าของการเลือกฟังกช์นัหวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

 
 

ภาพที่ 4.3  การท างานของผูดู้แลระบบ 
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1.1) หนา้จอแสดงเมนูการก าหนดยทุธศาสตร์ โดยหนา้จอประกอบดว้ย ช่ือยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกษา และพ้ืนท่ีแสดงรายละเอียดของยทุธศาสตร์  

 

 
 

ภาพที่ 4.4   ก  าหนดยทุธศาสตร์ 
 

1.2) หนา้จอแสดงเมนูแผนงานโดยหนา้จอประกอบดว้ย ช่ือแผนงาน ยุทธศาสตร์ โดย
สามารถจดัการกบัเมนู เพ่ิม ลบ ปรับปรุง ของยทุธศาสตร์ได ้

 

 
 

 

ภาพที่ 4.5  แผนงาน 
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1.3) หนา้จอแสดงเมนูโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ โดยหนา้จอประกอบดว้ย ช่ือโครงการ 
และคณะ / หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และพ้ืนท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ 

 

 
 

ภาพที่ 4.6  โครงการท่ีตอ้งด าเนินการ 
 

1.4) หน้าจอแสดงเมนูก  าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรโดยหน้าจอ
ประกอบดว้ย ช่ือบุคลากร คณะ / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล และพ้ืนท่ีแสดง
รายละเอียดของการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มลูของบุคลากร  
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ภาพที่ 4.7  การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มลูของบุคลากร 
 

2) หนา้จอแสดงฟังก์ชนัการใชง้านของเจา้หน้าท่ี โดยหน้าจอประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
เมนู ท่ีแสดงใหเ้ห็นรายละเอียด คือ เมนูยทุธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน โครงการท่ีตอ้งด าเนินการ 
แผนปฏิบติัการประจ าปี สรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี ตรวจสอบการบนัทึกโครงการ ตรวจสอบการ
บนัทึกสรุปโครงการ และส่วนท่ี 2 คือ เมนูท่ีสามารถจดัการขอ้มูลได ้คือ เมนูการเขียนโครงการ 
เมนูการเขียนกิจกรรม เมนูสรุปโครงการ เมนูสรุปกิจกรรมตามโครงการ และพ้ืนท่ีแสดงค่าของการ
เลือกฟังกช์นัของเจา้หนา้ท่ี 
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ภาพที่ 4.8  การเขา้ถึงขอ้มลูของเจา้หนา้ท่ี 
 

2.1) หน้าจอแสดงเมนูการเขียนโครงการ โดยหน้าจอประกอบดว้ย ช่ือโครงการ 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน ผูรั้บผดิชอบ จ านวนผูเ้ขา้ร่วม งบประมาณ ตวัช้ีวดัของโครงการ และการเก็บ
ไฟล์โครงการท่ีผ่านการอนุมัติ  ไฟล์รายงานการประชุมของโครงการ ไฟล์ค  าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการโครงการ รายละเอียดดงั ภาพท่ี 4.9  การเขียนโครงการ 
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ภาพที่ 4.9  การเลือกโครงการท่ีตอ้งการเขียน 
 

 
 
ภาพที่ 4.10  การเขียนรายละเอียดของโครงการ 
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2.2) หนา้จอแสดงเมนูกิจกรรมในโครงการโดยหน้าจอประกอบดว้ย ช่ือโครงการ ช่ือ
โครงการ กิจกรรมหน่วยงานท่ีรับผิดชอบผูรั้บผิดชอบกิจกรรมวนัท่ีเร่ิมด าเนินการ วนัส้ินสุดการ
ด าเนินงาน จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมงบประมาณตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการและเป้าหมาย รายละเอียด ดงั  
ภาพท่ี 4.11  กิจกรรมในโครงการ 

 

 
 
ภาพที่ 4.11  กิจกรรมในโครงการ 

 
2.3) หนา้จอแสดงเมนูสรุปกิจกรรมในโครงการ โดยหนา้จอประกอบดว้ย ช่ือโครงการ 

ช่ือโครงการกิจกรรมหน่วยงานท่ีรับผิดชอบผูรั้บผิดชอบกิจกรรมวนัท่ีเร่ิมด าเนินการ วนัส้ินสุดการ
ด าเนินงาน จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมงบประมาณ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการและเป้าหมาย รายละเอียดดงั  
ภาพท่ี  4.12  การสรุปกิจกรรมในโครงการ 
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ภาพที่ 4.12  การสรุปกิจกรรมในโครงการ 
 

2.4) หน้าจอแสดงเมนูสรุปโครงการ โดยหน้าจอประกอบด้วย ช่ือโครงการ ช่ือ
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผดิชอบผูรั้บผิดชอบกิจกรรมวนัท่ีเร่ิมด าเนินการ วนัส้ินสุดการ
ด าเนินงาน  จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมงบประมาณตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการและเป้าหมาย รายละเอียด
ดงั  ภาพท่ี 4.13  การสรุปโครงการ 
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ภาพที่ 4.13  การสรุปโครงการ 
 

3) หน้าจอแสดงฟังก์ชันการใช้งานของบุคลากรทั่วไป /ผู้บ ริหารโดยหน้าจอ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการท่ีต้องด าเนินการ แผนปฏิบัติการประจ าปี สรุป
แผนปฏิบติัการประจ าปี ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลโครงการ/กิจกรรม และตรวจสอบการบนัทึก
สรุปโครงการ/กิจกรรม และพ้ืนท่ีแสดงค่าของการเลือกฟังกช์นัของการใชง้านของบุคคลทัว่ไป 

DPU



65 

 
 
ภาพที่ 4.14  การใชง้านของบุคคลทัว่ไป 
 

3.1) หน้าจอแสดงเมนูแผนปฏิบัติการประจ าปี สามารถค้นหาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยสามารถตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ตามปีการศึกษา แผนงาน ยุทธศาสตร์ คณะ
หน่วยงาน ก  าหนดขอ้มลูท่ีตอ้งการแสดงตามยทุธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม โครงการ ตวัช้ีวดัของ
โครงการ และเป้าหมาย  รายละเอียดดงั  ภาพท่ี 4.15  แผนปฏิบติัการประจ าปี 

 

 
 
ภาพที่ 4.15  การเลือกขอ้มลูท่ีตอ้งการแสดง 
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ภาพที่ 4.16  แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

3.2) หนา้จอแสดงเมนูสรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี สามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ
แสดงในการสรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยสามารถตรวจสอบสรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี ตาม
ปีการศึกษา แผนงาน ยทุธศาสตร์ คณะ / หน่วยงาน และแสดงขอ้มลูดงัน้ี ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 
กิจกรรม โครงการ ตัวช้ีวดัของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณโครงการ ผูรั้บผิดชอบ ผลการ
ด าเนินการ (บรรลุ/ไม่บรรลุ) รายละเอียดดงั ภาพท่ี 4.17  หนา้จอสรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี   
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ภาพที่ 4.17  หนา้จอเลือกรายละเอียดขอ้มลูท่ีตอ้งการแสดงขอ้มลู 
 

 
 
ภาพที่ 4.18  หนา้จอสรุปแผนปฏิบติัการประจ าปี 
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3.3) หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบการบนัทึกโครงการ /กิจกรรม แสดงข้อมูลดังน้ี 
โครงการ  คณะ/หน่วยงาน และสถานะ (บนัทึกและไม่บนัทึก) ในกรณีท่ีบนัทึกจะสามารถเปิดไฟล์
ข้ึนมาดูรายละเอียดได ้ดงั ภาพท่ี 4.19  ตรวจสอบการบนัทึกโครงการ / กิจกรรม 
 

 
 
ภาพที่ 4.19  ตรวจสอบการบนัทึกโครงการ / กิจกรรม 
 

3.4) หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการ / กิจกรรม แสดงขอ้มูล
ดงัน้ี โครงการ  คณะ/หน่วยงาน และสถานะ (บนัทึกและไม่บนัทึก) ในกรณีท่ีบนัทึกจะสามารถ
เปิดไฟลข้ึ์นมาดูรายละเอียดได ้ดงั ภาพท่ี 4.20  ตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการ / กิจกรรม 
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ภาพที่ 4.20  ตรวจสอบการบนัทึกสรุปโครงการ / กิจกรรม 
 
4.2  อภิปรายผลการทดสอบระบบ 

ในการทดสอบระบบน้ีเป็นการตรวจสอบการท างานทั้งระบบว่ามีกระบวนการท างาน
ถกูตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้ระบบและประเมินประสิทธ์ิภาพของระบบ โดยการประเมินความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพทั้ง 4 ดา้น คือ 

1. ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผู ้ใช้ระบบ (Functional 
Requirement Test) 

2. ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
3. ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
4. ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ (Security Test) 
มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 35 คน มีลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 

อนัดบั ดงัต่อไปน้ี 
1. ระบบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  มีค่าเป็น  5 
2. ระบบมีประสิทธิภาพมาก  มีค่าเป็น  4 
3. ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง มีค่าเป็น  3 
4. ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ย  มีค่าเป็น  2 
5. ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด มีค่าเป็น  1 
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เกณฑป์ระเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบและ
ใชเ้ป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของระบบ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติในการวดัค่าของขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 
ตารางที่ 4.1  เกณฑก์ารก าหนดระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 

 
ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ 

4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4. 49 มาก 
2.50 - 3. 49 ปานกลาง 
1.50 - 2. 49 นอ้ย 
1.00 - 1. 49 นอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบและการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ผลการประเมินระบบจะแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ซ่ึงมีผลของการประเมินดงัน้ี 
การประเมินด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการของผูใ้ช้ระบบ  

(Functional Requirement Test) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาว่าระบบสามารถท างานตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงไดผ้ลของการประเมินดงั ตาราง
ท่ี 4.2   
 
ตารางที่  4.2  ผลการประเมินด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผูใ้ช้ระบบ 
(Functional Requirement Test)  

 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพึง
พอใจ 

1. ความสามารถในการคน้หาขอ้มลู 4.20 0.87 มาก 
2. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูยทุธศาสตร์ 4.57 0.52 มากท่ีสุด 
3. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูแผนงาน 4.43 0.76 มาก 
4. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูโครงการ 4.14 0.89 มาก 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพึง
พอใจ 

5. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูกิจกรรม 4.29 0.74 มาก 
6. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูสรุปโครงการ 4.43 0.76 มาก 
7. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูสรุปกิจกรรม 4.29 0.74 มาก 
8. ความสามารถในการรายงานขอ้มลูต่าง ๆ 4.23 0.84 มาก 
9. ความสามารถของระบบในภาพรวม 4.29 0.79 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.32 0.77 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 หลงัจากผูใ้ชร้ะบบไดท้ดลองใชง้านระบบและไดท้ าการประเมินดา้น
ความสามารถในการท างานตามความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test) ไดค่้าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากบั 4.32 ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 

การประเมินด้านการท างานไดต้ามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) เป็นการ
ประเมินเพื่อพิจารณาว่า ระบบมีความถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพสามารถท างานไดต้ามหน้าท่ี ท่ีมี
อยูใ่นระดบัมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงไดผ้ลการประเมินดงัตารางท่ี 4.3  

 
ตารางที่ 4.3  ผลการประเมินดานการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test)  
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพึง
พอใจ 

1.  ความถกูตอ้งในการจดัเก็บขอ้มลูน าเขา้ 4.14 0.85 มาก 
2.  ความถกูตอ้งในการคน้หาขอ้มลู 4.29 0.79 มาก 
3.  ความถกูตอ้งในการจดัเก็บขอ้มลูน าเขา้ 4.14 0.85 มาก 
4.  ความถกูตอ้งในการคน้หาขอ้มลู 4.29 0.79 มาก 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพึง
พอใจ 

5.  ความถกูตอ้งในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มลู 4.51 0.70 มากท่ีสุด 
6.  ความถกูตอ้งในการลบขอ้มลู 4.31 0.80 มาก 
7.  ความถกูตอ้งของผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการประมวลผล
ในโปรแกรม 

4.34 
0.76 

มาก 

8.  ความถกูตอ้งของการผลลพัธใ์นรูปแบบรายงาน 4.31 0.83 มาก 
9.  ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.31 0.83 มาก 
10. ความน่าเช่ือถือไดข้องระบบ 4.17 0.86 มาก 
11.ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพฒันากบั
ระบบงานจริง 

4.17 
0.82 

มาก 

12.การป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 4.20 0.87 มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.30 0.79 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 หลงัจากผูใ้ชร้ะบบไดท้ดลองใชง้านระบบและไดท้ าการประเมินดา้น

การท างานได้ตามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) ไดค่้าเฉล่ีย โดยรวมเท่ากับ 4.30 ซ่ึง
แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 

การประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) เป็นการประเมินเพื่อ
พิจารณาว่าระบบมีความยาก – ง่ายต่อการใชง้านมากน้อยเพียงใด ซ่ึงได้ผลของการประเมินดัง
ตารางท่ี 4.4   
 
ตารางที่ 4.4  ผลการประเมินดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test)  
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความพึง
พอใจ 

1. ความง่ายต่อการใชง้านของระบบ 4.06 0.91 มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความพึง
พอใจ 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวัอกัษรบน
จอภาพ 

4.14 0.88 มาก 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวัอกัษรบนจอภาพ 4.29 0.79 มาก 

4. ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษรและรูปภาพ 4.26 0.92 มาก 

5. ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความเพื่ออธิบายส่ือความหมาย 4.11 0.96 มาก 

6. ความเหมาะสมในการใชส้ญัลกัษณ์หรือรูปภาพในการส่ือ
ความหมาย 

4.20 0.90 มาก 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกนัในการออกแบบหนา้จอภาพ 4.26 0.89 มาก 

8. ความเหมาะสมในการปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูใ้ช ้ 4.40 0.77 มาก 

9. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ 

4.37 0.84 มาก 

10.ค าศพัทท่ี์ใชผู้ใ้ชม้ีความคุน้เคยและสามารถปฏิบติัตามได้
โดยง่าย 

4.11 0.87 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.27 0.82 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.4  หลงัจากผูใ้ชร้ะบบไดท้ดลองใชง้านระบบและไดท้ าการประเมินดา้น

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ได้ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.27 ซ่ึงแสดงถึงการ
ยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 

การประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบในระบบ (Security Test) เป็นการ
ประเมินเพื่อพิจารณาว่าระบบมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระดบัมาก
นอ้ยเพียงใด ซ่ึงไดผ้ลการประเมินดงัตารางท่ี 4.5  
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ตารางที่ 4.5  ผลของการประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ (Security Test)  
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพึงพอใจ 

1. การก าหนดรหสัผูใ้ช ้และรหสัผา่นในการ
ตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

4.20 0.87 มาก 

2. การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใชง้านของผูใ้ช้
ระบบในระดบัต่าง ๆ 

4.17 0.82 มาก 

3. การควบคุมใหใ้ชง้านตามสิทธ์ิผูใ้ชไ้ดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  

4.17 0.82 มาก 

4. การเปล่ียนระหสัโดยผูใ้ชร้ะบบ  3.71 0.86 มาก 
5. การป้องกนัการลม้เหลวของขอ้มลูในระบบ  4.17 0.92 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.25 0.82 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.5  หลงัจากผูใ้ชร้ะบบไดท้ดลองใชง้านระบบและไดท้ าการประเมินดา้น
การรักษาความปลอดภยัของข้อมูลในระบบ (Security Test) ได้ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.25 ซ่ึง
แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านระบบอยูใ่นระดบั มาก 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในดา้นความสามารถในการท างานตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test)
ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ
(Usability Test) และดา้นการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ (Security Test) พบว่าผูใ้ช้
ระบบมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบในดา้นต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.80 ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี กรณีศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ ไดส้รุปผลการด าเนินการศึกษาและ
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการด าเนินการ 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 
5.4  ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัในอนาคต 

 
5.1  สรุปผลการด าเนินการ 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี กรณีศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี วิทยาลยันครราชสีมา 
วิทยาคารกรุงเทพฯ ให้สามารถบริหารโครงการตามแผนงานท่ีก  าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ เร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ สอบถามและศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด การบริหารโครงการได้ใช้ผลของการสรุปโครงการ สามารถน าไปใชใ้นการ
บริหารโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร สามารถติดตามโครงการท่ีด าเนินการล่าชา้ น า
ขอ้มลูจากรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ดา้นความส าเร็จแต่ละตวัช้ีวดัของโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ จ านวนผู้เข้า ร่วมแต่ละโครงการมาใช้ในการเขียนโครงการของคณะ และ
คณะกรรมการแผนปฏิบติัการ ได้มีการน าขอ้มูลจากรายงานมาใช้ในการพิจารณาในการอนุมติั
งบประมาณ จ านวนโครงการของแต่ละคณะตลอดจนน ามาร่วมพิจารณาการเขียนแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของปีถดัไป เพื่อการบริหารโครงการตามแผนงานท่ีก  าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การบริหารโครงการไดใ้ชผ้ลของการสรุปโครงการ จึงไดม้ีการการประเมินผลการใช้
งานของระบบโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อใหไ้ดร้ะบบงานท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุดจึง
ไดจ้ัดท าแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบและประเมินประสิทธิภาพของ
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ระบบ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 35 คนไดแ้ก่บุคคลทัว่ไป 28 คนผูดู้แลระบบ 1 คน เจา้หนา้ท่ีใน
จดัการโครงการ 6 คนโดยการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพผลจากการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชร้ะบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบในดา้นความสามารถในการท างานตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test) ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของ
ระบบ (Functional Test) ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) และดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ (Security Test) พบว่าผูใ้ชร้ะบบมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบใน
ดา้นต่าง ๆ เฉล่ีย 4.28 ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชง้านของระบบอยูใ่นระดบั มาก 
 

5.2  อภิปรายผล 
จากการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบติั

การประจ าปี กรณีศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ พบว่า สามารถบริหารจดัการ
โครงการไดด้งัน้ี 

ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เมื่อหน่วยงานไดรั้บการอนุมติัให้ด  าเนินการโครงการแลว้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบบนัทึกขอ้มูลโครงการและกิจกรรมรับผิดชอบ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้ส่ะบบ ท าใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลไดต้ลอดเวลาซ่ึงเดิม การรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งด าเนินการท่ี
วิทยาลยัเท่านั้น 

ดา้นการบริหารจดัการโครงการ สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข และสืบคน้ขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง 
ตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ตั้งแต่กระบวนการบนัทึกขอ้มลูจึงถึงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
และกิจกรรมซ่ึงจากเดิมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นเพียงผูใ้หข้อ้มลูเท่านั้น 

ดา้นการตรวจสอบการส่งขอ้มลู โดยการจดัเก็บ ประมวลผล และรายงานผลด าเนินงาน
ในลกัษณะของการัดการฐานขอ้มลู ท าใหไ้ดรั้บขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและครบถว้น และน าขอ้มลูไปใชใ้น
การด าเนินงานดา้นแผนปฏิบติัการประจ าปีไดอ้ย่างรวดเร็ว เดิมการท าแผนปฏิบติัการจะตอ้งรอ
ขอ้มลูจากทุกหน่วยงาน ซ่ึงเกิดความล่าชา้เพราะแต่ละหน่วยงานส่งไม่ตรงเวลา  

ดา้นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ คณะกรรมการแผนปฏิบติัการและผูบ้ริหาร 
สามารถติดตามโครงการท่ีด าเนินการล่าชา้ น าขอ้มูลจากรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ดา้น
ความส าเร็จแต่ละตวัช้ีวดัของโครงการ กิจกรรม งบประมาณ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมแต่ละโครงการมาใช้
ในการเขียนโครงการของคณะ และคณะกรรมการแผนปฏิบติัการ ไดม้ีการน าข้อมูลจากรายงานมา
ใชใ้นการพิจารณาในการอนุมติังบประมาณ จ านวนโครงการของแต่ละคณะตลอดจนน ามาร่วม
พิจารณาการเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปีของปีถดัไป เพื่อการบริหารโครงการตามแผนงานท่ี
ก  าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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จากน้ียงัมีการทดสอบหาประสิทธิภาพของการท างานของระบบ โดยการประเมินความ
พึงพอใจและประสิทธิภาพผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบดงัน้ีในดา้นความสามารถในการท างานตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
(Functional Requirement Test) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) และดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลใน
ระบบ (Security Test) พบว่าผูใ้ชร้ะบบมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบในดา้นต่าง ๆ เฉล่ีย 4.28 ซ่ึง
แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานของระบบอยู่ในระดับ มาก  ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มณฑิชา ป้องป้อม (2553) เร่ืองพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตาม
โครงการตามการวางแผนปฏิบติัการของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พบว่า ผูใ้ชม้ี
ความพึงพอใจในการใชร้ะบบท่ีค่าเฉล่ีย 4.14 อยูใ่นระดบัมากแสดงว่าระบบสามารถช่วยจดัการงาน
ดา้นบริหารติดตามโครงการไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจดัการขอ้มลูดา้นการบนัทึกสรุปโครงการ บนัทึกสรุปกิจกรรม ควรมีการสร้างหน้า
รายงานสรุปโครงการหรือกิจกรรมท่ียงัไม่มีการสรุปลงระบบสารสนเทศ เพราะให้หน่วยงานท่ีเขา้
มาใชร้ะบบงานสามารถทราบถึงสถานะของโครงการหรือกิจกรรมท่ียงัขาดการด าเนินงาน  

2. ในการกรอกขอ้มลูงบประมาณกิจกรรม ใหม้ีการตรวจสอบจ านวนเงินคงเหลือของโครงการ 
มีค  าเตือนถา้หากกรอกงบประมาณเกิน 

3. มีการรายงานดา้นการเงินของโครงการ เพื่อเป็นการตรวจสอบงบประมาณตลอดปีการศึกษา
เพื่อน าไปใชใ้นการพิจารณาดา้นการอนุมติัโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของปีถดัไป 

 
5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคต 

1. ระบบควรมีการพฒันาใหม้ีการเช่ือมโยงกบัระบบการเงิน ระบบบุคลากร ใหม้ีการจดัเก็บขอ้มูล
เป็นศนูยก์ลางและในรูปแบบมาตรฐานเดียวกนัพฒันาระบบใหผู้บ้ริหารและคณะกรรมการแผนปฏิบติั
การไดพิ้จารณาอนุมติัโครงการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว 

2. การแจง้เตือนเพื่อติดตามการด าเนินการโครงการและกิจกรรมให้ส่ง SMS หรือ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อความรวดเร็วเพราะส่วนมากบุคลากรจะมีเคร่ืองมือส่ือสารใกลต้วัและ
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

3. มีการพฒันาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแจง้ล่วงหนา้ก่อนถึงวนัด าเนินการและหลงัด าเนินการโครงการ
ใหม้ีการบนัทึกการสรุปโครงการ 
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แบบสอบถามเพือ่ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 

ช่ือสาระนิพนธ์ระบบสารสนเทศเพือ่รายงานการด าเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี
กรณศึีกษาวทิยาลยันครราชสีมา วทิยาคารกรุงเทพฯ 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามความคิดเห็นชุดน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือใชส้อบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชง้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินหาระดบัความพึงพอใจของ “ระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ”  ท่ีได้พัฒนาข้ึน ซ่ึง
แบบสอบถามน้ี ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัความพงึพอใจท่ีมีต่อระบบ 

 ในฐานะท่ีท่านเป็นผูห้น่ึงท่ีมีความเก่ียวข้องกับการใชร้ะบบท่ีพฒันาข้ึนน้ี ขอได้โปรด

พิจารณาและกรุณาตอบค าถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะค าตอบของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาโปรแกรมในคร้ังน้ี เพ่ือท่ีผูพ้ฒันาจะไดน้ าขอ้มูลไปวิเคราะห์และ

ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมต่อไป 

 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใน

คร้ังน้ี 

 

          ช่ือ นางสมใจ  ศิริปัญญาวุธ   รหสันกัศกึษา 535159070013 

          คณะ วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

                 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าช้ีแจง 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง และกรอกขอ้มลูท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

ขอ้ท่ี1 เพศ  

  ชาย    หญิง 

ขอ้ท่ี2 วุฒิการศึกษา 

  ต  ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

  อ่ืน ๆ…………………………………………………….โปรดระบุ 

ขอ้ท่ี 3 ระดบัต าแหน่ง 

  รองอธิการบดี     รองคณบดี 

  ผูอ้  านวยการส านกั     หวัหนา้งาน 

  อาจารย ์      บุคลากรสายสนบัสนุน 

ขอ้ท่ี 4  ประสบการณ์ในการท างานท่ีวิทยาลยั 

…… ปี ……เดือน  
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ตอนที่ 2 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นตอนท่ี  2 น้ี เป็นการสอบถามขอ้มลูความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามภายหลงัจากท่ีไดท้ดลองใชโ้ปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4  ดา้น คือ 
1.1 ดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test) 
1.2 ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
1.3 ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
1.4 ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ (Security Test) 

2. ในการตอบแบบสอบถามตอนท่ี 2 น้ี ขอความกรุณาใหท่้านด าเนินการดงัน้ี 
ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องในแบบสอบถามท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน

มากท่ีสุด โดยตวัเลขของระดบัความพึงพอใจแต่ละดา้นมีความหมายดงัน้ี 

5 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมาก 
3 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

การออกแบบหนา้จอมคีวามเป็นมาตรฐานเดียวกนั      
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แบบสอบถามความพงึพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement 

Test) 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความสามารถในการคน้หาขอ้มลู      
2. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูยทุธศาสตร์      
3. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูแผนงาน      
4. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูรหสัผา่น      
5. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูโครงการ      
6. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูกิจกรรม      
7. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูสรุปโครงการ      
8. ความสามารถในการจดัการขอ้มลูสรุปกิจกรรม      
9. ความสามารถในการรายงานขอ้มลูต่าง ๆ      
10. ความสามารถของระบบในภาพรวม      
ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความพงึพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความถกูตอ้งในการจดัเก็บขอ้มลูน าเขา้      
2. ความถกูตอ้งในการคน้หาขอ้มลู      
3. ความถกูตอ้งในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มลู      
4. ความถกูตอ้งในการลบขอ้มลู      
5. ความถกูตอ้งของผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการประมวลผลในโปรแกรม      
6. ความถกูตอ้งของการผลลพัธใ์นรูปแบบรายงาน      
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ      
8. ความน่าเช่ือถือไดข้องระบบ      
9. ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพฒันากบัระบบงานจริง      
10. การป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน      
ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความพงึพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ  

(Usability Test) 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความง่ายต่อการใชง้านของระบบ      
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวัอกัษรบนจอภาพ      
3. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวัอกัษรบนจอภาพ      
4. ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษรและรูปภาพ      
5. ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความเพื่ออธิบายส่ือความหมาย      
6. ความเหมาะสมในการใชส้ญัลกัษณ์หรือรูปภาพในการส่ือ 
    ความหมาย 

     

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกนัในการออกแบบหนา้จอภาพ      
8. ความเหมาะสมในการปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูใ้ช ้      
9. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ      
10. ค าศพัทท่ี์ใชผู้ใ้ชม้ีความคุน้เคยและสามารถปฏิบติัตามได้

โดยง่าย 
     

ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความพงึพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. การก าหนดรหสัผูใ้ช ้และรหสัผา่นในการตรวจสอบผูเ้ขา้ใช้
ระบบ 

     

2. การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบในระดบัต่าง ๆ      
3. การควบคุมใหใ้ชง้านตามสิทธ์ิผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง       
4. การเปล่ียนระหสัโดยผูใ้ชร้ะบบ      
5. การป้องกนัการลม้เหลวของขอ้มลูในระบบ       
ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ข้อมูลคร้ังนี ้
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ประวตัผิู้เขียน 

 

 

ช่ือ-สกุล    สมใจ  ศิริปัญญาวุธ 

ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2546   คณะวทิยาศาสตร์   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั  หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศกึษาและความเส่ียง 
     วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 

     11 ถ.สุโขทยั  เขตดุสิต  กทม 10300   DPU
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