
 

 

การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือตดิตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

ผูวิจัย 
นายธีรวัฒน  เสนะโห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานน้ีตามโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ. 2563 



ก 

บทคัดยอ  
 

ช่ือเรื่อง : การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ช่ือผูวิจัย : นายธีรวัฒน  เสนะโห 

ป พ.ศ. : 2563 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและพัฒนาการทํางานดวยระบบกระแสงาน

ดิจิทัล (Digital Workflow) สําหรับระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตาม

การขออนุมัติโครงการของคณะ สํานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานดาน

งบประมาณ โครงการ ของคณะ สํานัก สถาบัน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) ระบบกระแสงานเพ่ือติดตามความกาวหนา

การขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) แบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 

1) ระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทํางานเปนไปโดยอัตโนมัติตามลําดับข้ันตอนของการอนุมัติโครงการ 

โดยขอมูลการอนุมัติโครงการจะสงงานตอใหกับผูพิจารณาอนุมัติโครงการถัดไปโดยอัตโนมัติจน

พิจารณาอนุมัติโครงการสําเร็จ ซ่ึงผูพิจารณาอนุมัติสามารถทราบถึงปริมาณงาน ตรวจสอบติดตาม

โครงการได และผูใชงานแตละกลุมจะเห็นขอมูลท่ีไมเหมือนกัน โดยจะเห็นเฉพาะขอมูลในสวนท่ี

เก่ียวของตามหนาท่ีเทานั้น รองรับผูใชงานจํานวน 6 กลุม คือ กลุมของผูขออนุมัติโครงการ กลุมของ

งานบริหารคลังและทรัพยสิน กลุมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ กลุมของกองนโยบาย
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This research was conducted by the purposes of this research were to 1) study 

for development of digital workflow system to project approve progress tracking for the 

action plan of Phetchaburi Rajabhat University.  2)  study for evaluate the system 

performance and effectiveness to project approve progress tracking for the action plan 

to institution of Phetchaburi Rajabhat University. 

The population of this study consisted of 40 support staff of university officer 

for project budgeting of institution. The research instruments were 1) the digital workflow 

system to project approve progress tracking for the action plan of Phetchaburi Rajabhat 

University.  The data were statistically analyzed by frequencies, mean and standard 

deviation. 

Research indicated the following results : 

1) The study for development of digital workflow system to project approve 

progress tracking for the action plan of Phetchaburi Rajabhat University works 

automatically according to the project approval process.  The project approval will 

automatically forward the work to the next project reviewer until the project is approved. 

The project reviewer can know the amount of work, progress tracking of project and user 

groups will see different information.  Users will only see information related to their 

functions.  The system supports 6 groups of users for :  1)  Applicant for project approval 

2) Finance Division and property management 3) Supply administration and transportation 

service 4) Division of Policy and Planning 5) General Management 6) System administrator 

2) The evaluation of the system’s performance and effectiveness from the users 

is very good level.  The system can be applied and integrated with the digital workflow 

system to project approve progress tracking for the action plan. 
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ก็นอย หากงานวิจัยฉบับนี้มีขอผิดพลาดหรือขอบกพรองประการใด ผูจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 

 

 

 นายธีรวัฒน  เสนะโห 

 

 



 

 

ง 

 

สารบัญ  
 

   หนา 

บทคัดยอ ก 

กิตติกรรมประกาศ ค 

สารบัญ  ง 

สารบัญตาราง ฉ 

สารบัญภาพ ช 

บทท่ี 1 บทนํา 1 

  ความสําคัญของปญหา 1 

  วัตถุประสงคการวิจัย 2 

  คําถามวิจัย 2 

  สมมติฐานการวิจัย 2 

  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 3 

  ขอบเขตของการวิจัย 4

  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 4 

  นิยามศัพทเฉพาะ 5 
 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 6 

  การปฏิบัติงานประจําสูการวิจัย 6 

  สภาพปญหาของหนวยงาน 7 

  หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 7 

  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 22 
 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 26 

  วัตถุประสงคของการวิจัย 26 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 26 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 27 

  วิธีการสรางเครื่องมือ 27 

  ข้ันตอนการวิจัย 38 



 

 

จ 

 

 สารบัญ (ตอ) 
 

   หนา 

  การเก็บรวบรวมขอมูล 41 

  การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 41 
 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 43 

  ผลการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการ 43 

  ตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนา 55 

  การขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏเพชรบุร ี
 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 66 

  สรุปผลการวิจัย 66 

  อภิปรายผล 68 

  ขอเสนอแนะ 72 
 

บรรณานุกรม 73 
 

ภาคผนวก 75 

  ภาคผนวก ก แสดงผลการวิเคราะหขอมูล 76 

  ภาคผนวก ข หนังสือราชการและรายนามผูเชี่ยวชาญ 83 

  ภาคผนวก ค แบบสอบถาม 88 

  ภาคผนวก ง คูมือการใชงานระบบ 91 

  ภาคผนวก จ ประวัติผูวิจัย 151 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฉ 

 

สารบัญตาราง  
 

   หนา 

ตารางท่ี 

1  แสดงโครงสรางตาราง User 33 

2 แสดงโครงสรางตาราง Years 33 

3 แสดงโครงสรางตาราง Institute 33 

4 แสดงโครงสรางตาราง Typebudget 33 

5 แสดงโครงสรางตาราง Strategy 34 

6 โครงสรางตาราง Mainproject 34 

7 โครงสรางตาราง Activity 34 

8 โครงสรางตาราง Act_approve 35 

9 โครงสรางตาราง Chk_approve_status 36 

10 โครงสรางตาราง Act_comment 36 

11 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ  55 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

12 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ  56 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบ  

13 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 58 

 โดยผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ  

14 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 60 

 โดยผูท่ีพิจารณาโครงการ  

15 แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ 61 

16 แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ีพิจารณาโครงการ 63 

 

 

 

 



 

 

ช 

 

สารบัญภาพ  
 

   หนา 

ภาพท่ี 

1  ความสัมพันธของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการ 3 

 ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของ  

2 ความสัมพันธของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการ 3 

 ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กับแนวทางการประเมินระบบ  

3 โครงการสรางกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 6 

4 ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 8 

5 สวนประกอบของการจัดการกระแสงาน 15 

6 เสนทางกระแสงานแบบตามลําดับ (Sequence Workflow) 16 

7 เสนทางกระแสงานแบบขนาน (Parallel Split Workflow) 17 

8 เสนทางกระแสงานแบบพรอมกัน (Synchronization Workflow) 17 

9 เสนทางกระแสงานแบบมีการตัดสินใจ (Exclusive Choice Workflow) 18 

10 เสนทางกระแสงานแบบซิมเพิล เมิรจ (Simple Merge Workflow) 18 

11 ผังงานข้ันตอนระบบงานเดิม 28 

12 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบ 30 

13 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 0  (Data Flow Diagram Level-0) ของระบบ 31 

14 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล 32 

15 หนาจอสวนการติดตอกับผูใชงาน 37 

16 หนาจอการเขาระบบ 45 

17 หนาจอล็อคอินเขาสูระบบ 45 

18 หนาจอหลักการเขาสูระบบของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 46 

19 หนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 46 

20 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 47 

21 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารคลังและทรัพยสิน 48 

22 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสิน 48 



 

 

ซ 

 

สารบัญภาพ (ตอ)  
 

   หนา 

ภาพท่ี 

23 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 49 

24 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 49 

25 หนาจอหลักการเขาสูระบบของกองนโยบายและแผน 50 

26 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผน 50 

27 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารท่ัวไป 51 

28 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารท่ัวไป ในสวนท่ีเปนการพิจารณา 51 

 อนุมัติของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี  

29 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 52 

30 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารท่ัวไป ในสวนท่ีเปนการพิจารณา 52 

 อนุมัติของอธิการบดี  

31 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดี 53 

32 หนาจอหลักการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ 53 

33 หนาจอบันทึกขอมูลผูใชงานระบบ 54 

34 หนาจอบันทึกขอมูลโครงการหลัก 54 

35 หนาจอบันทึกขอมูลกิจกรรม 54 

36 หนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของผูดูแลระบบ 55 

   

  

 

   

  

 



บทท่ี 1 

บทนํา 
 
 

ความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ

พัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือใหสามารถสรางและพัฒนาองคกรใหกาวสู

ศตวรรษใหมอยางม่ันคงและยั่งยืน โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานพัฒนาการศึกษา

ระดับสูงของชาติ พัฒนากําลังคนของชาติ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชใหทันเหตุการณซ่ึงปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  

สถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมากข้ึนเพ่ือชวยในการ

สนับสนนุการตัดสินใจ วางแผน และบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเปนเครื่องมือใน

การทํางาน การใชขอมูลรวมกัน การเพ่ิมพูนทักษะความสามารถของบุคลากรใหสามารถตอบสนอง

เปาหมายและนโยบายการปฏิบัติขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบสารสนเทศอยาง

มีระบบ จะทําใหการตรวจสอบขอมูล การเรียกคนและรายงานขอมูลสารสนเทศเปนไปอยางสะดวก

รวดเร็ว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุงเนนท่ีจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปน

เครื่องมือในการสงเสริมภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานวิชาการ ดานงานวิจัย และดานการบริหารจัดการ ของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้น หลังจาก

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย ทางคณะ สํานัก สถาบัน จะ

ดําเนินการขออนุมัติโครงการ ใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เพ่ือดําเนินโครงการ เนื่องจากการขอ

อนุมัติโครงการ จะตองมีผูพิจารณาหลายหนวยงาน ซ่ึงการติดตามโครงการ ทางคณะ สํานัก สถาบัน 

จะตองคอยโทรศัพท หรือ เขามาสอบถามกับหนวยงานผูพิจารณา เพ่ือสอบถามความกาวหนาของ

โครงการ วาผานการพิจารณาถึงข้ันตอนใด ซ่ึงบางครั้งตองตามทุกหนวยงานท่ีพิจารณา จึงจะพบ

เอกสาร ในการพิจารณาขออนุมัติโครงการ ทางหนวยงานผูพิจารณาอนุมัติ ไมมีการเก็บขอมูลของ

โครงการ ท่ีผานการอนุมัติของผูพิจารณาแตละหนวยงาน จึงทําใหเกิดความยุงยาก และใชเวลานาน 

ในการคนหา ซ่ึงอาจเกิดความสับสนระหวางการทํางานและการสื่อสารท่ีอาจเกิดความคลาดเคลื่อน 

หรือกรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการเสนอพิจารณาอนุมัติไมไดมาปฏิบัติงานหรือติดราชการ ทําให

ไมสามารถตอบไดทันตามความตองการ 
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จากปญหาและอุปสรรคขางตน ผูวิจัยจึงคิดทําการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือ

ติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยนําหลักการการทํางานดวย

ระบบกระแสงานดิจิทัล (Digital Workflow) ท่ีสามารถควบคุมกระบวนการทํางานไดตามลําดับ

ข้ันตอน สามารถสงงานท่ีเก่ียวของมาใหผูใชไดโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถรูปริมาณงานของตนได และ

สามารถตรวจติดตามสถานะของงานไดวาดําเนินการไปถึงข้ันตอนใด  

ดังนั้นเม่ือนําหลักการของระบบกระแสงานดิจิทัล (Digital Workflow) มาประยุกตใชใน

การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการแลว จะชวยใหกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ และการประมวลผลของขอมูลเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และเชื่อมโยงกันไดเปนระบบ นําไปสูการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตอง และสามารถเรียกคนได

โดยงายผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหการใชงานเปนไปอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาการทํางานดวยระบบกระแสงานดิจิทัล (Digital Workflow) 

สําหรับระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตามการขออนุมัติโครงการของคณะ 

สํานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

คําถามวิจัย 

ระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มีการ

ประมวลผลออกมาไดอยางถูกตอง ไมซับซอน ใชงานงาย ไดขอมูลเปนไปตามตองการและใชเปน

ขอมูลในการดําเนินการและบริหารไดอยางไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานอยูในระดับดี

ข้ึนไป 

2. ผูใชระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพึงพอใจอยูในระดับดีข้ึนไป 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามความกาวหนา

การขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ซ่ึงระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถแสดงความสัมพันธของ

องคประกอบในระบบ และผูใชท่ีเก่ียวของไดดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของ 

สําหรับกรอบแนวคิดของการวิจัย สามารถแสดงความสัมพันธของระบบกระแสงานดิจิทัล

เพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และการวัดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมท้ังระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ ไดดังภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ความสัมพันธของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ กับแนวทางการประเมินระบบ 

คณะ 

สํานัก 

สถาบัน 

ระบบกระแสงานเพ่ือตดิตามความกาวหนา

การขออนุมัตโิครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

หนวยงานผู

พิจารณา

อนุมัติโครงการ 

ขอมูลโครงการ 

รายงานสถานะ

โครงการ 

สารสนเทศ

 

ขอมูลสถานะ

โครงการ 

ฐานขอมูลโครงการ 

ระบบกระแสงานดจิิทัลเพ่ือตดิตาม

ความกาวหนาการขออนุมตัิโครงการตาม

แผนปฏิบัตริาชการ  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

- ประสิทธิภาพ 

- ประสิทธิผล 

- ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชท่ีมีตอระบบ 

 
ตัวแปรตน 

 
ตัวแปรตาม
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ท่ี

ปฏิบัติงานดานงบประมาณ โครงการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน 40 คน 

1.1 กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ โครงการ ของคณะ จํานวน 10 คน 

1.2 กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ โครงการ ของสํานัก จํานวน 20 คน 

1.3 กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ โครงการ ของสถาบัน จํานวน 4 คน 

1.4 กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ โครงการ ของโรงเรียนสาธิตฯ 

จํานวน 1 คน 

1.5 กลุมเจาหนาท่ีท่ีพิจารณาอนุมัติโครงการ จํานวน 5 คน 

2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

2.1 ตัวแปรตน ไดแก ระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบและความพึงพอใจของผู

ใชงานระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

3.  ระยะเวลาและพ้ืนท่ีศึกษา วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 – วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564  

พ้ืนท่ีศึกษาไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขอ

อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

2. สามารถนําระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. คณะ สํานัก สถาบัน สามารถตรวจติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการได

อยางรวดเร็ว ทราบไดเองวาการอนุมัติโครงการ พิจารณาอยูข้ันตอนใด 

4. สามารถนําสารสนเทศท่ีไดรับจากระบบไปใชในการสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

ผูบริหาร ไดตรงตามความตองการ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

1. งบประมาณ หมายถึง แผนงานของผูบริหารท่ีจัดทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร สําหรับ

งวดเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยการจัดทําในสวนท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนตัวเงินใหกับ

งานและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีกําหนดไว งบประมาณเปน

เครื่องมือในการวางแผนทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการประมาณการดานรายไดและรายจาย ตลอดจน

หนี้สินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือเปนนโยบายในการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไป

ตามแผนท่ีวางไว ผูบริหารใชงบประมาณนี้เปนเครื่องมือควบคุมการทํางานโดยการเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับแผนงบประมาณท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือดูวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือ

มีขอแตกตางอะไรบาง มากนอยเพียงไร และมีสาเหตุเกิดจากอะไร เพ่ือจะไดหาทางแกไขการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนตอไป ดังนั้นงบประมาณจึงมีความหมาย 2 สวนดวยกันคือการจัดทํา

แผนงบประมาณเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน อีกสวนหนึ่งหมายถึงการควบคุมการทํางาน

ใหเปนไปตามแผนงบประมาณ ดังนั้นงบประมาณจะเปนเครื่องแสดงถึงนโยบายหรือแนวโนมของ

ผูบริหารวา เนนหนักไปในทิศทางใด  

2. กระแสงาน หมายถึง การกําหนดการทํางานรวมกันของกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหได

เปาหมายของงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถติดตาม ตรวจสอบ และเรียกดูรายงานใน

แตละข้ันตอนได 

3. โครงการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีไดจัดทําข้ึน โดยแตละกิจกรรม

จะมีวันเริ่มตนและสิ้นสุด เพ่ือบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ภายใตระยะเวลา 

ทรัพยากร และงบประมาณท่ีกําหนด 

4. ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันและถูกนํามาจัดเก็บในท่ี

เดียวกัน โดยขอมูลอาจจัดเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟมขอมูล แตตองมีการ

สรางความสัมพันธระหวางขอมูลเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการขอมูล 

5. ระบบ หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ท่ีอยูในเครือขายเดียวกันและมีความสัมพันธกัน

ระหวางกระบวนการเหลานั้นและเชื่อมตอกันเพ่ือทํางานใดงานหนึ่งใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

6. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีทําใหเกิดผลในการทํางาน 

7. ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จ ผลท่ีเกิดข้ึน 

 

 



บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

รายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) 

2. สภาพปญหาของหนวยงาน 

3. หลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. การปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) 

กองนโยบายและแผน เปนหนวยยุทธศาสตรในการวิเคราะหกลั่นกรองนโยบาย และ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และพัฒนาแผนงาน/ โครงการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบ

วงเงินงบประมาณตอมหาวิทยาลัย กําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและ

รายได ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ศึกษาวิจัย   

เชิงนโยบาย วิเคราะหและจัดทํากรอบอัตรากําลัง ประกอบดวย 3 งาน ไดแก งานบริหารท่ัวไป             

งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ และงานยุทธศาสตร สารสนเทศและการประเมินผล ดัง 

ภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 โครงการสรางกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
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มีภาระหนาท่ีของสวนงานในกองกองนโยบายและแผน ดังนี้ 

1) งานบริหารท่ัวไป ประกอบดวย หนวยธุรการและประชาสัมพันธ หนวยบริหารงานบุคคล 

งบประมาณ การเงิน พัสดุ หนวยประกันคุณภาพการศึกษา หนวยประสานงานและบริการ และหนวย

ประสานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

2) งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ประกอบดวย หนวยวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ

เงินรายได หนวยวิเคราะหและการจัดทํางบประมาณแผนดิน 

 3) งานยุทธศาสตร สารสนเทศและการประเมินผล ประกอบดวย หนวยวิเคราะหนโยบาย

และยุทธศาสตร หนวยติดตามและประเมินผล/ แผน/ โครงการ หนวยวิจัยสถาบัน หนวยขอมูลและ

สารสนเทศ และหนวยวิเคราะหอัตรากําลัง 

2. สภาพปญหาของหนวยงาน 

 ดวยงานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีมีหนาท่ี

ในการพิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ในปจจุบันการดําเนินการขอ

อนุมัติโครงการจะตองมีผูพิจารณาหลายหนวยงาน ซ่ึงการติดตามโครงการ ทางคณะ สํานัก สถาบัน 

จะตองคอยโทรศัพท หรือ เขามาสอบถามกับหนวยงานผูพิจารณา เพ่ือสอบถามความกาวหนาของ

โครงการ วาผานการพิจารณาถึงข้ันตอนใด ซ่ึงบางครั้งตองตามทุกหนวยงานท่ีพิจารณา จึงจะพบ

เอกสาร ในการพิจารณาขออนุมัติโครงการ ทางหนวยงานผูพิจารณาอนุมัติ ไมมีการเก็บขอมูลของ

โครงการ ท่ีผานการอนุมัติของผูพิจารณาแตละหนวยงาน จึงทําใหเกิดความยุงยาก และใชเวลานาน 

ในการคนหา ซ่ึงอาจเกิดความสับสนระหวางการทํางานและการสื่อสารท่ีอาจเกิดความคลาดเคลื่อน 

หรือกรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการเสนอพิจารณาอนุมัติไมไดมาปฏิบัติงานหรือติดราชการ ทําให

ไมสามารถตอบไดทันตามความตองการ 
 

3. หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 3.1 หลักการและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ 

 3.1.1 ความหมายของงบประมาณ 

 ก่ิงกนก พิทยาคุณ (2543, หนา 210-212) กลาวไววา งบประมาณ (Budget) 

หมายถึงแผนสําหรับการใชเงินของผูบริหารท่ีจัดทําข้ึนเปนลายลักษณอักษรสําหรับงวดเวลาใดเวลา

หนึ่งในอนาคต อาจจะเปนแผนระยะยาวซ่ึงครอบคลุมมีระยะเวลา 3 ปหรือ 5 ป หรือ 10 ปขางหนา 

หรืออาจจะเปนแผนระยะสั้น ซ่ึงโดยปกติจะเปนแผนการดําเนินงานสําหรับระยะเวลา 1 ปหรือ 6 

เดือนขางหนา โดยการจัดทําในสวนท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนตัวเงินใหกับงานและ 

หนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานและขององคการธุรกิจตามท่ี

กําหนดไว งบประมาณเปนเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการประมาณการดาน
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รายไดและรายจาย ตลอดจนหนี้สินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือเปนนโยบายในการปฏิบัติงาน ของ

หนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว ผูบริหารใชงบประมาณนี้เปนเครื่องมือควบคุมการทํางาน

โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับแผนงบประมาณท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือดูวาการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือมีขอแตกตางอะไรบาง มากนอยเพียงไร และมีสาเหตุเกิดจากอะไร 

เพ่ือจะไดหาทางแกไขการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนตอไป ดังนั้น งบประมาณจึงมีความหมาย 2 

สวนดวยกันคือการจัดทําแผนงบประมาณเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานอีกสวนหนึ่งหมายถึง

การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนงบประมาณ ดังนั้นงบประมาณจะเปนเครื่องมือท่ีแสดงถึง

นโยบายหรือแนวโนมของผูบริหารวา เนนหนักไปในทิศทางใด 

 3.1.2 ข้ันตอนของการจัดทํางบประมาณ 
 ก่ิงกนก พิทยาคุณ (2543, หนา 235-238) กลาวไววา การท่ีจะจัดทํางบประมาณ

ประเภทตาง ๆไดนั้น นอกจากจะตองไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีทุกฝายของกิจการ การทํา

งบประมาณจะตองทําตามลําดับข้ันดวย เพ่ือใหงบประมาณแตละประเภทสัมพันธและประสานงาน

กันเม่ือนําไปใช ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณจะปรากฏตามภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 การทํางบประมาณ             การบริหารงบประมาณ 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 

 

การกําหนดวัตถุประสงคการ

ดําเนินงาน 

การประมาณการความตองการและการ

จัดทํางบประมาณ 

การพิจารณางบประมาณ 

การเสนองบประมาณ 

การอนุมัติงบประมาณ 

การดําเนินการตามแผน

งบประมาณ 

การควบคุมงบประมาณ 

การประเมินผล 

การส่ังการเพื่อการแกไข 
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3.1.3  การบริหารงบประมาณ 

 ธนภร เอกเผาพันธุ (2543, หนา 74-75) กลาวไววา หลังจากงบประมาณไดรับการ

อนุมัติแลว กองแผนงานก็จะแจกจายงบประมาณท่ีไดรับอนุมัตินี้ไปยังหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน

เพ่ือ นําไปปฏิบัติในสวนท่ีตนรับผิดชอบ ซ่ึงการนํางบประมาณท่ีไดรับอนุมัติแลวไปใชเปนแนวทาง 

ปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ เรียกวาการบริหารงบประมาณ ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.1.3.1 การดําเนินการตามแผนงบประมาณ ซ่ึงเปนหนาท่ีของหนวยปฏิบัติการ 

(Line) ทุกหนวยจะตองรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามงบประมาณในสวนท่ีเก่ียวกับหนวยงาน

ของ ตน ถาผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามงบประมาณเกิดผลแตกตางท่ีไมดี และสาเหตุเกิดจาก

ความ บกพรองหรือการไมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแลว หนวยงานนั้นๆจะตองเปน

ผูรับผิดชอบ 

3.1.3.2 การควบคุมงบประมาณ บางกิจการมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่อง

งบประมาณโดยตรง อาจจะเปนฝายการงบประมาณ ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตางๆ ใหเปนไปตามงบประมาณ ควบคุมโดยใหหนวยงานสงรายงานผลการปฏิบัติงานมาเปนระยะ ๆ 

ตามแตจะ กําหนดเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอยางใกลชิดนอกเหนือจากหัวหนาหนวยงาน

ท่ีเปน ผูปฏิบัติงานซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมการทํางานของเจาหนาท่ีในหนวยงานอยูแลว 

3.1.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองบประมาณ

โดยตรงคือ ฝายการงบประมาณจะรับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ใน

กิจการ โดยรับ รายงานผลการปฏบิัติงานจริงจากหนวยปฏิบัติการแลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

งบประมาณ ของหนวยงานนั้น ๆ ท่ีตั้งไว 

3.1.3.4 การสั่งการเพ่ือการแกไข การบริหารงบประมาณในข้ันนี้เปนข้ันสุดทาย เม่ือ

ผานการ ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ แลว เชน เกิดผลแตกตางในทางไมดี ฝาย

บริหารตองดําเนินการแกไข โดยเสนอทางเลือกท่ีจะใชในการแกไขขอบกพรองในการทํางานตาง ๆ 

พรอมท้ังขอไดเปรียบเสียเปรียบในแตละวิธี เพ่ือนําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจเลือกหนทางแกไข และ

สั่งการไปยังหนวยงานนั้นๆ การตัดสินใจเลือกทางแกไขนี้ฝายบริหารสมควรจะรับฟงแนวทางแกไข

จากหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงฝายปฏิบัติการมาประกอบการพิจารณาดวย เนื่องจากฝายปฏิบัติการใกลชิด 

ในการปฏิบัติงานและมีประสบการณจากขอเท็จจริงมากกวาผูบริหาร ซ่ึงแมจะมีความรูความชํานาญ

และมีประสบการณในการบริหารมากกวาแตก็ขาดประสบการณตรง การปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานไดผลดีข้ึนเปนไปตามเปาหมายนี้ จะตองมีการติดตามดวยวาการแกไขนั้น ไดผลมากนอย

เพียงไร และนําไปเปนขอมูลในการวางแผนงบประมาณในโอกาสตอไปได 
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3.1.4 ประโยชนของงบประมาณ 

 ธนภร เอกเผาพันธุ (2543, หนา 77-78) กลาวไววาประโยชนของการใชงบประมาณ

ไดแก 

3.1.4.1 งบประมาณมีประโยชนโดยเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการวางแผนของฝาย

บริหาร การวางแผนดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดซ่ึงเปนแผนท่ีสามารถกระทําไดและ

เปนผลดี ภายใตสถานการณท่ีคาดไว แผนงานนี้จะนํามากําหนดเปนแผนการดําเนินงานโดยละเอียด 

ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอน การดําเนินงานและจะตองจัดทําแผนปริมาณงานและปริมาณทรัพยากร ท่ี

ตองใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย แผนปริมาณงานและแผนการจัดสรรทรัพยากรนี้ก็คือแผน งบประมาณ

นั่นเอง ซ่ึงชวยใหการปฏิบัติงานสําเร็จไดตามเปาหมาย 

3.1.4.2 งบประมาณมีประโยชนในการสงเสริมใหมีการประสานงานระหวาง

หนวยงานในกิจการ เริ่มตั้งแตมีการวางแผนโดยการนําแผนงานของแตละหนวยงานมาพิจารณา

รวมกันเพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ สอดคลองกันและใหบรรลุเปาหมายของกิจการซ่ึง

จะชวยใหหัวหนาหนวยงานมีการประสานงานกันอยางใกลชิดเพราะแตละหนวยงานมีโอกาสทราบถึง

การดําเนินงานในสวนงานอ่ืนของกิจการ และทําใหมีความเขาใจวาการดําเนินงานของทุกหนวยงาน 

เปนสวนประกอบใหการดําเนินงานในสวนรวมของกิจการบรรลุเปาหมาย การดําเนินงานของ 

หนวยงานหนึ่งอาจจะมีผลกระทบไปยังหนวยงานอ่ืนและกระทบถึงกิจการไดในท่ีสุด 

3.1.4.3 งบประมาณมีประโยชนในการควบคุมการดําเนินงาน ฝายบริหารสามารถ

นํางบประมาณไปเปนเครื่องมือติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

โดยใชงบประมาณเปนตัววัด ถาผลการปฏิบัติงานเปนไปตามงบประมาณหรือดีกวา แสดงวาการ

ทํางานมีประสิทธิภาพ ถาผลการปฏิบัติงานแตกตางจากงบประมาณในทางไมดีก็จะไดรีบหาทางแกไข

ไดทันทวงที ถากิจการไมไดใชแผนงบประมาณมาควบคุมก็จะไมทราบวาผลการ ดําเนินงานท่ีปฏิบัติได

จริงนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือยัง ซ่ึงจะไมสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการ ทํางานของตนเองใหดีข้ึน 

3.1.4.4 ทําใหเกิดการจัดระบบการทํางานท่ีดีมีการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับ

งาน แผนงบประมาณแตละแผนตองระบุถึงปริมาณงาน ปริมาณเงินทุนท่ีใชบุคลากร วัตถุดิบหรือ 

ทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปนอยางละเอียดและแบงความรับผิดชอบตามหนาท่ี 

3.1.4.5 สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีความคิดสรางสรรคเ พ่ือนํามากําหนด

เปาหมายงานของตนเองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกิจการโดยพิจารณาเลือกวิธีการหรือกลยุทธท่ี

ประหยัดคาใชจาย 

3.1.4.6 สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับพัฒนาการทํางานของตนเอง และมีการ

ประเมินผลงานท่ีตนเองรับผิดชอบเปนระยะ ๆ โดยใชงบประมาณเปนเครื่องมือประเมินผลงานท่ี

ปฏิบัติไดจริง 
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3.1.4.7 ขจัดความไมแนนอนตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการกําหนด

เหตุการณลวงหนาไวกอนดวยการจัดทํางบประมาณ ซ่ึงตองผานขบวนการวิเคราะหสถานการณและ

กําหนด ทรัพยากรท่ีจะใชรวมท้ังผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับอยางชัดเจน 

3.1.4.8 สามารถทราบอัตราความกาวหนาหรือลมเหลวของกิจการจากการท่ีทําการ

วางแผนงบประมาณไว ทําใหสามารถเตรียมหาทางแกไขไดทัน และพนักงานทุกคนสามารถรูอนาคต

ในการทํางานของตนเองไดจากการวางแผนดําเนินงานโดยงบประมาณของกิจการ 

3.1.4.9 งบประมาณท่ีจัดทําข้ึนนี้สามารถเปนฐานขอมูลในการวางแผนในปตอ ๆ ไป

ของกิจการได ซ่ึงอาจจะเปนบทเรียนขอเตือนใจหรือเครื่องชี้แนะในการวางแผนไดอีกดวย 

3.1.4.10 งบประมาณเปนแผนงานท่ีมีรูปแบบเดียวกันในองคการ ซ่ึงเปนรูปแบบท่ี

เขาใจตรงกัน สามารถนําไปสูความเขาใจและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน งบประมาณยังสามารถแยก

หนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพตางกันออกมาใหเห็นไดโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับ

งบประมาณท่ีทําไว 
 

3.1.5 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทํางบประมาณ 

 ก่ิงกนก พิทยาคุณ (2543, หนา 238-239) กลาวไววา ในการจัดทํางบประมาณของ

บริษัทแตละปจะประหยัดการใชทรัพยากรใหนอยท่ีสุดและกอใหเกิดผลกําไรมากท่ีสุดเพียงใดนั้นจะ

ข้ึนอยูกับหนวยงานท่ีจัดทําและปฏิบัติตามงบประมาณเปนสําคัญ เพราะหนวยปฏิบัติเปนผูใกลชิดกับ

เหตุการณและปญหา ดังนั้นถาหากหนวยปฏิบัติจัดทํางบประมาณในลักษณะท่ีไมตรงกับความเปน

จริงยอมจะกอใหเกิดปญหาท้ังในข้ันการพิจารณาของคณะกรรมการแลว ยังจะกอใหเกิดปญหา 

ในทางปฏิบัติท่ีมิอาจจะใชงบประมาณนั้นเปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมกําไรของกิจการใน

อนาคตดวยเรื่องท่ีควรพิจารณาในการจัดทํางบประมาณอาจสรุปไดดังนี้ 

3.1.5.1 การจัดทํางบประมาณนั้นไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของงานไวแนนอน

แลวหรือยัง และวัตถุประสงคนั้นสัมพันธกับแผนการดําเนินงานอยางไร 

3.1.5.2 มีกําลังคน อุปกรณ และเครื่องใชพรอมและสมดุลกับงานท่ีจะตองทําตาม

งบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

3.1.5.3 การประมาณการท้ังรายไดและรายจายท่ีคํานวณไวนั้นเหมาะสมและ

ใกลเคียงกับความเปนจริงหรือไม 

3.1.5.4 ไดมีการนําเทคนิคเฉพาะอยางท่ีจําเปนมาใชในการประมาณการรายได 

และรายจายบางหรือยัง 

3.1.5.5 งานหรือโครงการท่ีเสนอมานั้นไดมีการคํานวณคาใชจายทุกประเภทโดย

ครบถวนแลวหรือยัง และไดมีการพิจาณาการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานระดับราคาและเทคโนโลยีของสิ่ง

เหลานั้นในชวงระยะเวลาท่ีดําเนินงานหรือไม 
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3.1.5.6 แบบฟอรมท่ีใชในการจัดทํางบประมาณนั้นงายตอการกรอกขอมูล งายตอ

การพิจารณา และงายตอการควบคุมและประเมินผลหรือไม 

3.1.5.7 ปจจัยท่ีจะทําใหการงบประมาณขาดประสิทธิภาพ 

3.1.5.8 ขาดการวางแผนการดําเนินงาน บางกิจการใหความสนใจนอยมากในการท่ี

จะวางแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณแตละปใหสัมพันธและสอดคลองกัน 

3.1.5.9 ขาดขาวสารและขอมูลในการจัดทํางบประมาณ การเตรียมและจัดทํา

งบประมาณจะสมบูรณครบถวนหรือไมนั้นจะข้ึนอยูกับขอมูลขาวสาร ตัวเลข ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับงานหรือโครงการนั้น ๆ 

3.1.5.10 ขาดหนวยงานและเจาหนาท่ีรับผิดชอบจากขอเท็จจริงท่ีปรากฏคือ การทํา

งบประมาณจะมอบหมายใหหนวยงานการเงินและบัญชีทําท้ังหมด ซ่ึงหนวยงานลักษณะนี้จะขาด

ความรูและประสบการณเก่ียวกับการวางแผนและเทคนิคในการวิเคราะหงบประมาณ จึงทําใหการ

จัดทํางบประมาณของกิจการใหญ ๆ เปนลักษณะของการรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณเทานั้น 

3.1.5.11 ขาดการกลั่นกรองและการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายหนวยงานของ

กิจการท่ีผูบริหารไมไดใหความสนใจในการจัดทํางบประมาณวาจะเนนการดําเนินงานในเรื่องใดและ 

เพียงใด การขาดความสนใจอยางจริงจังนี้จะเปนผลทําใหขาดจุดมุงหมายท่ีแนนอน และขาดการ 

ระดมทรัพยากรไปใชในดานท่ีจําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

3.1.5.12 ขาดการศึกษาขอมูลอยางละเอียดเก่ียวกับความเปนไปไดและความคุมคา

ของงาน หรือโครงการสําหรับแผนงานหรือโครงการท่ีตองใชเงินเปนจํานวนมากท้ังในระยะเริ่มตนและ

เวลาตอ ๆ ไปควรจะไดมีการวิเคราะหความเปนไปไดและพิจารณาความเหมาะสมและเปนประโยชน

ตอกิจการไดท้ังในดานการตลาด การเงิน การเศรษฐกิจ การบริหารและทางเทคนิค กอนท่ีจะขอ

งบประมาณไมควรจะใชหลักท่ีวานโยบายยอมเหนือเหตุผล เพราะจะทําใหเกิดความลําบากใจตอการ

พิจารณาของหนวยงานในระดับเหนือ และจะประสบความลมเหลวในท่ีสุด 

3.2  แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ 

 3.2.1 ความหมายของโครงการ 

 มยุรี อนุมานราชธน (2546, หนา 6) กลาววา โครงการ หมายถึง กลุมของกิจกรรมท่ี

สัมพันธกันซ่ึงเปนความพยายามจัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษอยางเปนระบบ เพ่ือใหสามารถใช

ทรัพยากรอยางฉลาดท่ีสุด ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว ไดแก ผลประโยชน

ตอบแทนหรือผลท่ีไดอยางใดอยางหนึ่งในอนาคต กิจกรรมดังกลาวตองมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด 

 ประสิทธิ์ คงยิ่งศิริ (2540, หนา 15) ใหคําจํากัดความ “โครงการ” วาคือ “กิจกรรม

หรืองานท่ีเก่ียวกับการใชทรัพยากร เพ่ือหวังผลประโยชนตอบแทน กิจกรรมหรืองานดังกลาวจะตอง

เปนหนวยอิสระหนวยหนึ่งท่ีสามารถทําการวิเคราะห วางแผน และนําไปปฏิบัติ พรอมท้ังมีลักษณะ
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แจงชัดถึงจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดเม่ือวัตถุประสงคท่ีมุงหวังไวไดสําเร็จสิ้นลง โครงการจึงเก่ียวของกับ

การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร และแผนปฏิบัติอยางมีระเบียบ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีตั้งของ

โครงการชวงระยะเวลาของโครงการ การผลิต การลงทุน ผลตอบแทน และรวมตลอดถึงการจัดรูป

องคการและการบริหารโครงการเปนตน” 

 สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2544, หนา 5) กลาววา โครงการมีลักษณะเฉพาะเจาะจง มีงาน

ท่ีตองทําชัดเจน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไมวาจะเปนโครงการขนาดใหญหรือขนาดเล็กก็ตาม และจะ

เปนโครงการระยะยาวหรือระยะสั้นก็มิใชประเด็นสําคัญ สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญ คือ “โครงการ” จะถูก

พิจารณาในฐานะท่ีเปน “หนวย” (unit) ของงาน 
 

3.3 ระบบกระแสงาน (Workflow System) 

3.3.1  ความหมายของระบบกระแสงาน  

 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2549, หนา 113) ไดนิยามไววา กระแสงาน หรือเรียกวา สาย

ทางเดินของงาน เปนการเคลื่อนไหวของขอมูลในแนวต้ังระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา

และในแนวนอนระหวางพนักงานในระดับเดียวกันท้ังในและนอกแผนก 

 ธวัชชัย  ศิริกุล (2557, หนา 6) ไดนิยามไววา ระบบการจัดการอัตโนมัติสําหรับ

กระบวนงานทางธุรกิจ (Business Process) เพ่ือประหยัดเวลาท่ีตองเสียไปในการทํางาน ชวยลด

คาใชจายในกระบวนการทํางานและทําใหการปฏิบัติภารกิจไดราบรื่น กระแสงาน (Workflow) คือ 

กระบวนงานทางธุรกิจท่ีมีความเปนอัตโนมัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน และขอกําหนดท่ีวางไว 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามเปาหมาย ดังนั้น ระบบกระแสงาน (Workflow System) คือ ระบบ

ท่ีเขามาชวยจัดการหรือควบคุมกระบวนการทํางานของกระแสงานใหเปนไปโดยอัตโนมัติตามลําดับ

ข้ันตอนของการทํางานภายใตขอกําหนดหรือกฎหมายท่ีวางไว หนาท่ีของระบบกระแสงาน ไดแก 1) 

การสงเอกสารโดยอัตโนมัติ สามารถสงขอความ เอกสาร งาน ไปตามเสนทางตาง ๆ ไดอยางอัตโนมัติ 

ตามท่ีไดกําหนดไวระหวางการเขียนแผนภูมิกระแสงาน (Workflow Diagram) ซ่ึงผูใชระบบจะตอง

วิเคราะหออกแบบกระบวนการทํางาน และกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ขององคประกอบของระบบ

การจัดการกระแสงาน 2) การกําหนดคาตัวแปร ระบบสามารถกําหนดคาตัวแปรท่ีใชกําหนดกฎการ

ทํากิจกรรม หรือกฎทางธุรกิจ 3) การควบคุมกิจกรรม ระบบสามารถกําหนดควบคุมการทํากิจกรรม

วาไดถูกกระทํา และรับการยืนยันการสําเร็จของงาน โดยอาจใหมีขอยกเวนไดสําหรับกรณีฉุกเฉิน 4) 

การนําเขาและสงออก ระบบควรมีความสามารถในการนําแฟมเขา (Import) และสงแฟมออก 

(Export) เพ่ือเปดโอกาสใหมีการติดตอกันกับระบบงานขางเคียง 5) การบันทึกงานแตละข้ันตอน 

ระบบจะชวยเก็บรายละเอียดของเวลาแตละข้ันตอนไวท้ังหมด เพ่ือนําไปประเมิน พัฒนา และ

ปรับปรุงกระแสงานตอไป   
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 จากนิยามขางตนผูวิจัยขอสรุปวา กระแสงาน คือ กระบวนการทางธุรกิจท่ีมีความเปน

อัตโนมัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน และขอกําหนดท่ีวางไว เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตาม

เปาหมาย ดังนั้น ระบบกระแสงาน คือ ระบบท่ีเขามาชวยจัดการหรือควบคุมกระบวนการทํางานของ

กระแสงานใหเปนไปโดยอัตโนมัติตามลําดับ ข้ันตอนของการทํางานภายใตขอกําหนดหรือกฎเกณฑท่ี

วางไว 

3.3.2 ประเภทของการจัดการกระแสงาน  

 การจัดการกระแสงานสามารถจัดแบ งออกเปน 4 ประเภท หลัก ๆ ดังนี้  

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2545) 

3.3.2.1 กระแสงานดานสายการผลิต (Production Workflow) เปนกระแสงานท่ี

เนนงานท่ีมีความยุงยากซับซอน มีโครงสรางของกระบวนการท่ีชัดเจนเก่ียวของกับกิจกรรมหลาย ๆ 

อยาง มีผูรับผิดชอบแยกกันไป เอกสารและงานจะถูกสงตอ ๆ ไป ตามลําดับข้ันการพิจารณา 

3.3.2.2 กระแสงานเพ่ืองานเฉพาะกิจ (Ad hoc Workflow) เปนกระแสงานท่ี

เก่ียวของกับงานท่ีเกิดข้ึนไมบอย มีรายละเอียดแตกตางกันไปในแตละเหตุการณ ซ่ึงจะมีข้ันตอนการ

ทํางานท่ีไมซํ้ากับงานท่ีทําประจําวัน มักเก่ียวของกับผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในแตละดานมา 

ประสานงานกันเพ่ือการทําโครงการรวมกัน 

3.3.2.3 กระแสงานดานธุรการ (Administrator Workflow) เปนกระแสงานท่ี

เก่ียวของกับงานท่ีไมยุงยากซับซอน เปนลักษณะงานท่ีทําซํ้ากันเปนประจําทุกวัน มีการใชแบบฟอรม

ท่ีมีใชอยูเดิม รวมถึงงานดานธุรการท่ัวไปมักเก่ียวของกับผูปฏิบัติงานภายในสํานักงาน 

3.3.2.4 กระแสงานเพ่ืองานท่ีตองการความรวมมือ (Collaborative Workflow) 

เปนกระแสงานท่ีเนนการทํางานท่ีมีการประสานและทํางานรวมกันจากหลาย ๆ หนวยงาน ระบบ

กระแสงานนี้สามารถเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศเดิมหลาย ๆ ระบบใหสามารถติดตอ สงขอมูล หรือ

เอกสารกันไดโดยอัตโนมัติ 

3.3.3 สวนประกอบของระบบกระแสงาน  

  เพ่ือชวยใหกระบวนการทํางานเปนไปตามลําดับข้ันตอน บรรลุตามวัตถุประสงคของ

กระบวนการทํางาน ประกอบดวยสวนประกอบท่ี สําคัญ 4 สวน (พิเชษฐ อํานวยกาญจนสิน, 2547, 

หนา 10-12) 

3.3.3.1 ขอกําหนดกระแสงาน (Workflow Specification) คือมาตรฐานสําหรับ

การกําหนดรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางงานยอยตาง ๆ ซ่ึงระบบจัดการกระแสงานแตละระบบ

จะทําการกําหนดรูปแบบของขอกําหนดข้ึนมา และผูใชจะทําการเขียนเอกสารกระแสงาน (Workflow 

Document) ตามขอกําหนดเพ่ือใหระบบจัดการกระแสงานทํางานตามความตองการ ขอกําหนด
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กระแสงานของแตละระบบ เชน การจัดการความผิดพลาด การควบคุมการไหลของขอมูล หรือการ

ทํางานแบบมีเง่ือนไข เปนตน 

3.3.3.2 ทํางานกระแสงาน (Workflow Engine) ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานท่ี 

กําหนดในเอกสารกระแสงาน เม่ือผูใชทําการสงเอกสารกระแสงานเขามายังระบบ ระบบจะทํางาน 

ตามท่ีผูใชกําหนดเขามาในเอกสารกระแสงาน เม่ือระบบทํางานเสร็จ หรือเกิดความผิดพลาด จะมี 

การสงสถานการณทํางานท่ีเกิดข้ึนใหกับผูใชทราบ 

3.3.3.3 ตัวสรางกระแสงาน (Workflow Editor) เปนตัวท่ีชวยใหผูใชสามารถสราง 

และแกไขเอกสารกระแสงานได บริษัทตาง ๆ ไดพัฒนาตัวสรางกระแสงานตาง ๆ กันไปตาม 

ขอกําหนดกระแสงานของแตละระบบ เชน ตัวชวยสรางกระแสงานในรูปแบบวิชวล (Visual 

Workflow Editor) ท่ีผูใชสามารถออกแบบกระบวนการกระแสงานแบบลากแลวปลอย (Drag and 

Drop) 

3.3.3.4 เครื่องมือตรวจสอบกระแสงาน (Workflow Monitoring Tools) สําหรับ

การตรวจสอบสถานะการทํางานของกระบวนการกระแสงานตาง ๆ ท่ีกําลังทํางานอยู จะแสดง

ข้ันตอนท่ีกระแสงานนั้นกําลังทํางานอยู และหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนเครื่องมือก็จะแสดงปญหา

และสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 5 สวนประกอบของการจัดการกระแสงาน (พิเชษฐ อํานวยกาญจนสิน, 2547) 
 

3.3.4  การออกแบบกระแสงาน (Workflow Pattern) ประกอบดวยสวนควบคุมการ 

ดําเนินงาน (Control Flow) เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามลําดับข้ันตอนของแตละกิจกรรมท่ี 
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ปฏิบัติ จากการศึกษาพบวาตัวควบคุมการดําเนินงานมีอยูท้ังหมด 21 รูปแบบ จัดแบงออกเปนกลุม  

6 กลุม ดังนี้ 

1. Basic Control Flow Patterns 

2. Advance Branching and Synchronization Patterns 

3. Structural Patterns 

4. Patterns with Multiple Instances 

5. State-based Patterns 

6. Cancellation Patterns 

สําหรับงานวิจัยนี้ไดศึกษาในกลุม Basic Control Flow Patterns ซ่ึงเปนตัวควบคุม

การดําเนินงานข้ันพ้ืนฐานสําหรับควบคุมการดําเนินงาน ประกอบดวย 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 

3.3.4.1  เสนทางกระแสงานแบบตามลําดับ (Sequence Workflow) การทํางาน
ในลักษณะตามลําดับข้ันตอน เม่ือทํากิจกรรมกอนหนาเสร็จเรียบรอย จึงสามารถทํากิจกรรมตอไปได 

ดังภาพท่ี 6  

 

 

 

ภาพท่ี 6 เสนทางกระแสงานแบบตามลําดับ (Sequence Workflow) 

3.3.4.2  เสนทางกระแสงานแบบขนาน (Parallel Split Workflow) การทํางาน

ในลักษณะท่ีเม่ือทํากิจกรรมหนึ่งเสร็จเรียบรอยไดมีการแยกการทํางานออกเปนสองทางหรือมากกวา 

และแตละทางนั้นจะทํางานไปพรอม ๆ กันจนกระท่ังทํางานเสร็จ ดังภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 เสนทางกระแสงานแบบขนาน (Parallel Split Workflow) 

 
3.3.4.3  เสนทางกระแสงานแบบพรอมกัน (Synchronization Workflow) การ

ทํางานในลักษณะท่ีงานสองเสนทางหรือมากกวามาบรรจบกันเพ่ือรวมกันแลวจึงทํากิจกรรมตอไป ดัง

ภาพท่ี 8 

ภาพท่ี 8 เสนทางกระแสงานแบบพรอมกัน (Synchronization Workflow)  
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3.3.4.4  เ ส น ท า ง ก ร ะ แ ส ง า น แ บบ มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  ( Exclusive Choice 

Workflow)  การทํางานในลักษณะท่ีตองมีการตัดสินใจเลือกเสนทางใดเสนทางหนึ่ง เพ่ือทํางานใน

กิจกรรมตอไป ดังภาพท่ี 9 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 เสนทางกระแสงานแบบมีการตัดสินใจ (Exclusive Choice Workflow)  

3.3.4.5  เสนทางกระแสงานแบบซิมเพิลเมิรจ (Simple Merge Workflow)  

การทํางานในลักษณะท่ีกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนหลังมาจากกิจกรรมกอนหนา ซ่ึงมาจากเสนทางการ

ทํางานสองเสนทางหรือมากกวา โดยการทํางานในแตละเสนทางนั้นไมตองรอทํางานพรอมกัน ดังภาพ

ท่ี 10 

ภาพท่ี 10 เสนทางกระแสงานแบบซิมเพิลเมิรจ (Simple Merge Workflow) 

จากการศึกษาซอฟตแวรดานระบบกระแสงาน สวนใหญสนับสนุนตัวควบคุมการ 

ดําเนินงานในกลุม Basic Control Flow Patterns ท้ัง 5 รูปแบบ สําหรับในรูปแบบอ่ืน ๆ นั้นอาจจะ

มีหรือไมมีก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการออกแบบของผูผลิตซอฟตแวรนั้น ๆ 
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ระบบกระแสงาน (Workflow System) เปนระบบท่ีเขามาชวยปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การทํางานภายในองคกรใหเปนไปอยางมีลําดับข้ันตอน และตามเวลาท่ีกําหนดเพ่ือใหงานสามารถ

ดําเนินไปอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และมีความถูกตอง อีกท้ังสามารถติดตามการทํางาน และสามารถ 

ตรวจสอบยอนหลังเพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงในปจจุบันซอฟตแวรจัดการกระแส

งานมีอยูมากมาย ท้ังท่ีเปนซอฟตแวรท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชในองคกร หรือซอฟตแวรท่ีมีอยูใน

ทองตลาด สามารถนํามาใชงานไดทันที หรือนํามาประยุกตใหเขากับระบบงานในองคกร 
 

3.4 วงจรการพัฒนาระบบ (SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE : SDLC) 

โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ (2549) กลาววาวงจรการพัฒนาระบบ เปนวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมตาง 

ๆ ในแตละข้ันตอนของการพัฒนาท่ีจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐานและรายละเอียดตาง ๆ ในการ

พัฒนาระบบ โดยข้ันตอนของการพัฒนาระบบถูกแบงออกเปน 7 ข้ันตอนดวยกัน คือ 

3.4.1 การกําหนดปญหา (Problem Definition) 

การกําหนดปญหา เปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหา 

สาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การกําหนด

ความตองการระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ การ

รวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือทําการสรุปเปนขอกําหนดท่ีชัดเจน ในข้ันตอนนี้หากเปน

โครงการท่ีมีขนาดใหญ อาจเรียกข้ันตอนนี้วา ข้ันตอนของการศึกษาความเปนไปได 
 

3.4.2  การวิเคราะห (Analysis) 

การวิเคราะหเปนข้ันตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานของระบบปจจุบันโดยการ

นําขอกําหนดความตองการท่ีไดมาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด เพ่ือทําการพัฒนาเปน

แบบจําลองตรรกะ ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล คําอธิบายการประมวลผลขอมูลและ

แบบจําลองขอมูล ในรูปแบบของ ER-Diagram ทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานใน

ระบบวาประกอบดวยอะไรบาง มีความเก่ียวของหรือมีความสัมพันธกับสิ่งใด 
 

3.4.3 การออกแบบ (Design) 

การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหของตรรกะมาทํา

การออกแบบระบบ โดยการออกแบบจะเริ่มจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ และโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนาการออกแบบจําลองขอมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบจอภาพ

ในสวนตอประสานกับผูใช การจัดทําพจนานุกรมขอมูล 
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3.4.4 การพัฒนา (Development) 

การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดวยการสรางชุดคําสั่งหรือเขียน

โปรแกรมเพ่ือการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม

กับเทคโนโลยีท่ีใชงานอยู ซ่ึงในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL ซ่ึงชวย

อํานวยความสะดวกตอการพัฒนา รวมท้ังการมีวิศวกรรมซอฟตแวรใชคอมพิวเตอรชวยตาง ๆ 

มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม 
 

3.4.5 การทดสอบ (Testing) 

การทดสอบระบบ เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการใชงาน

จริง ทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบื้องตนกอน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการทํางาน

ของระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะยอนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม โดยการ

ทดสอบระบบนี้ จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ การตรวจสอบรปูแบบภาษาเขียน (Syntax) 

และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 
 

3.4.6 การติดตั้ง (Implementation) 

ข้ันตอนตอมาหลังจากท่ีไดทําการทดสอบ จนมีความม่ันใจแลววาระบบสามารถ

ทํางานไดจริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใชงานจริง 
 

3.4.7 การบํารุงรักษา (Maintenance) 

เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีไดมีการติดต้ังและใชงานแลวใน

ข้ันตอนนี้อาจเกิดจากจุดบกพรองของโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตอง หรือเกิด

จากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพ่ิมโมดูลในการทํางานอ่ืน ๆ ซ่ึงท้ังนี้ก็จะเก่ียวของกับ

ขอกําหนดความตองการท่ีเคยตกลงกันกอนหนาดวย ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิดคาใชจายเพ่ิมหรือ

อยางไรเปนเรื่องของรายละเอียดท่ีผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบจะตองดําเนินการกับผูวาจาง 
 

3.5 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 

3.5.1  โปรแกรมประยุกตบนเว็บ 

โปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Web Application) หมายถึง โปรแกรมท่ีอยูในเครื่องแม

ขายบริการเว็บ (Web Server) ท่ีคอยใหบริการสิ่งท่ีรองขอ (Request) จากทางคอมพิวเตอรฝง

ผูใชบริการ (Client) ผานหนาเว็บดวยรูปแบบการติดตอสื่อสารหรือโปรโตคอล (Protocol) ท่ีเรียกวา 

HyperText Transfer Protocol: HTTP ซ่ึงจะแสดงผลในรูปของเอกสาร “เอชทีเอ็มแอล” (HTML) 

ผานทางหนาจอภาพของโปรแกรมประเภทบราวเซอร ซ่ึงก็คือ เว็บไซตตาง ๆ ท่ีเราใชบริการอยูนั่นเอง 

ซ่ึงโปรแกรมประยุกตบนเว็บสามารถตอบสนองความคิดเรื่องการกระจายการประมวลผล
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(Distributed Processing) ไดในระดับหนึ่ง ก็คือ การแบงการประมวลผลไวท่ีฝงเครื่องผูใชบริการ

(Client) และฝงแมขายใหบริการ (Server) และมักจะมีการใชฐานขอมูล (Database) ควบคูกับการ

ทํางานของโปรแกรมประยุกตบนเว็บไปดวย 
 

3.5.2  ภาษา PHP 

PHP ยอมาจาก Hypertext Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal Home Page 

PHP เปนภาษาคอมพิวเตอรแบบ Open Source และเปนภาษาจําพวก Scripting Language คําสั่ง

ตาง ๆ จะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา สคริปต (Script)  และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําสั่ง 

ตัวอยางของภาษาสคริปตเชน JavaScript Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ท่ีแตกตางจากภาษา

สคริปตแบบอ่ืน ๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมาเพ่ือใชงานในการสรางเอกสารแบบ 

HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษาท่ี

เรียกวา Server-Side หรือ HTML-Embedded Scripting Language เปนเครื่องมือท่ีสําคญชนิด

หนึ่งท่ีชวยใหเราสามารถสรางเอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเครื่องมือ

ใหใชมากข้ึน 

เนื่องจากวา PHP ไมไดเปนสวนหนึ่งของเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) ดังนั้นถาจะใช 

PHP ก็จะตองศึกษากอนวา เว็บเซิรฟเวอรนั้นสามารถใชสครปิต PHP ไดหรือไม ยกตวัอยางเชน PHP 

สามารถใชไดกับ Apache Web Server และ Personal Web Server (PWS) สําหรับระบบปฏิบัติการ 

Windows 95/ 98/ NT ในกรณีของ Apache สามารถใช PHP ไดสองรูปแบบคือในลกัษณะของ CGI 

และ Apache Module ความแตกตางอยูตรงท่ีวาถาใช PHP เปนแบบโมดูล PHP จะเปนสวนหนึ่ง

ของ Apache หรือเปนสวนขยายในการทํางาน ซ่ึงจะทํางานไดเร็วกวาแบบท่ีเปน CGI เพราะวา ถา

เปน CGI แลว ตัวแปลชุดคําสั่งของ PHP ถือวาเปนแคโปรแกรมภายนอก ซ่ึง Apache จะตองเรียก

ข้ึนมาทํางานทุกครั้ง ท่ีตองการใช PHP ดังนั้นถาดูในเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานการใช PHP 

แบบท่ีเปนโมดูลหนึ่งของ Apache จะทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวา 

PHP ยังสามารถรองรับการสื่อสารกับการบริการในโปรโตคอลอ่ืนๆ เชน LDAP, 

IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (บน Windows) และอ่ืนๆ อีกมากมาย ผูใชสามารถเปด 

Socket บนเครือขายโดยตรงและตอบโตโดยใชโปรโตคอลใด ๆ ได PHP มีการรองรับสําหรับการ

แลก เปลี่ ย นข อ มู ลแบบ  WDDX Complex กับ  Web Programming ท่ั ว ไป ได  ใ นส วนของ

Interconnection นั้น PHP มีการรองรับสําหรับ Java Objects ใหเปลี่ยนเปน PHP Object แลวใช 

งาน ผูใชสามารถใชรูปแบบ CORBA เพ่ือเขาสู Remote Object ไดเชนกัน 

PHP เปนภาษาจําพวก Scripting Language คําสั่งตาง ๆ จะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา

สคริปต (Script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชนJavaScript, 

Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ท่ีแตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืน ๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและ
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ออกแบบมา เพ่ือใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาได

โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษาท่ีเรียกวา Server-Side หรือ HTML-Embedded 

Scripting Language เปนเครื่องมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่ ง ท่ีชวยใหเราสามารถสรางเอกสารแบบ 

Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากข้ึน 

PHP:  Professional Home Page ห รื อ  PHP Hypertext Preprocessor ซ่ึ ง เ ป น

ภาษาสคริปตสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บแบบหนึ่ง ติดตั้งฝงเครื่องแมขาย ท่ีเรียกวา 

Server Side Script ท่ีประมวลผลฝงเซิรฟเวอรแลวสงผลลัพธในรูปแบบเอกสาร HTML ไปยังฝง

ไคลเอ็นตหรือผูใชบริการผานเว็บบราวเซอร นอกจากนี้ยังเปน Script ท่ีเขียนฝงไวบนเอกสาร HTML

ปจจุบัน PHP ไดรับความนิยมอยางมาก เปนเครื่องมือนํามาพัฒนาโปรแกรมบนเว็บท่ีเรียกวา Web 

Development หรือ Web Programming 
 

3.5.3  ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 

MySQL เปนซอฟตแวรระบบบริหารจัดการฐานขอมูลบนเครือขายประเภท RDBMS 

(Relational Database Management System) ประสิทธิภาพสูง สามารถดาวนโหลดมาใชงานเอง

ไดโดยไมเสียคาใชจายดานลิขสิทธิ์ (ยกเวนรุนเพ่ือการคา) โดยโครงสรางของฐานขอมูลประกอบดวย

ตารางตาง ๆ ท่ีมีการออกแบบใหมีความสัมพันธกันระหวางตาราง ในแตละตารางออกแบบโครงสราง

ใหเก็บขอมูลท่ีมีความสัมพันธและเก่ียวของ 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ณรงค  ล่ําดี (2560) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาระบบติดตามความกาวหนางานวิจัย โดย

พัฒนาในลักษณะ Web Application เ พ่ือเปนสิ่ ง อํานวยความสะดวก ท่ีสามารถสนับสนุน

กระบวนการดําเนินการวิจัย ซ่ึงผูใชระบบอาจมีท้ังระดับบุคลากรท่ีทําวิจัย และบุคลากรปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับการติดตามงานวิจัย โดยผูใชสามารถติดตามข้ันตอนหรือกระบวนการงานวิจัยของตนได 

เชน ผลการอนุมัติงบประมาณงานวิจัย การติดตามข้ันตอนตาง ๆ ของการทํางานวิจัย 

ธวัชชัย ศิริกุล (2557) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาระบบกระแสงานเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของหนวยงานภาครัฐ 

โดยพัฒนาโปรแกรมตนแบบในลักษณะ Web Application และ Web Service โดยระบบสามารถ

ตรวจสอบสถานะของข้ันตอนการพิจารณาของหนวยงานท่ีสงเรื่องเขามา บันทึกผลการพิจารณา

บริหารจัดการไฟลเอกสาร และระบบสงเรื่องตอใหผูเก่ียวของดําเนินการในข้ันตอนตอไปโดยอัตโนมัติ 

วริศรา ชนะกิจ (2551) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาระบบกระแสงานสํานวนคดีแรงงาน 

กรณีศึกษาศาลแรงงานกลาง โดยพัฒนาโปรแกรมท่ีทํางานในลักษณะ Web Application สามารถ

จัดเก็บขอมูลคดีแรงงานนับแตคดีเขามาสูศาลจนกระท่ังคดีเสร็จการพิจารณามีคําตัดสิน มีการจัดเก็บ
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คําพิพากษาคดีแรงงานในระบบ และสามารถตรวจสอบสถานะคดีและคนหาขอมูลคดีเพ่ือบริการ

ประชาชนไดถูกตอง ครบถวน ชวยลดการคนหาและเคลื่อนยายสํานวน 

รวิพล พุทธชาติกุล และ ภุชงค อุทโยภาศ (2548) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาซอฟตแวร 

บริหารการประมวลผลแบบกระแสงานสําหรับระบบกริด ไดนําเสนอแนวคิดในการ พัฒนาระบบ

กระแสงานอยางงายชื่อ Simple Workflow Management System (SWMS) เปนระบบท่ีสนับสนนุ

การทํางานท้ังในสภาวะแวดลอมระบบเซิรฟเวอรเดี่ยว คลัสเตอร และระบบกริด และสามารถใชระบบ

กระแสงานท่ีประมวลผลแบบขนานกันเพ่ือลดเวลาท่ีใชในการประมวลผลงาน ท้ังยังควบคุมการ

เชื่อมตอขอมูลนําเขาและขอมูลสงออกของแตละงาน เพ่ือนําผลลัพธท่ีไดจากการทํางานกลับมาใหผูใช

โดยอัตโนมัติ และภาษาท่ีใชในการบรรยายคุณลักษณะงาน และสนับสนุนการบรรยายความสัมพันธ

ระหวางแตละงานก็เปนสิ่งสําคัญท่ีงานวิจัยนี้นําเสนอ ซ่ึงภาษาท่ีใชคือ ภาษา Simple Workflow 

Language (SWL) เปนภาษาสําหรับการอธิบายกระแสงานอยางงายท่ีไดพัฒนาข้ึน โดยใชโครงสราง

ภาษา XML และไดทําการทดลองโดยนําโปรแกรมประยุกตดาน Quantum Chemistry Simulation 

มาทดสอบการทํางานของซอฟตแวร SWMS ซ่ึงประยุกตใชกับการออกแบบยา โดยไดทดสอบการใช

งาน SWMS ผานระบบกริดไปยังเครื่องคลัสเตอรซ่ึงจะเลือกงานจากลําดับของงานท่ีถูกจัดสงใหกับ

หนวยจัดลําดับงาน และเลือกเครื่องคลัสเตอรท่ีมีภาระงานนอยท่ีสุด ผลสรุปคือซอฟตแวร SWMS 

สามารถทํางานบนระบบกริดได และจากการทดสอบใชงานรวมกับการออกแบบคนควายา ซ่ึงมี

ข้ันตอนการทํางานหลายข้ัน และตองการระบบคํานวณ สมรรถนะสูง พบวาซอฟตแวร SWMS 

สามารถลดความซับซอนในการใชงานลงได 

สุวิทย วัฒนสินพานิช (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบกระแสงานโดยใช

แนวทางเอกสารเชิงปญหา เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบกระแสงานท่ีสามารถนําไปใชกับธุรกิจตาง ๆ 

ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทํางานใหไปในแนวทางเดียวกัน โดยใชแนวคิดเอกสารเชิงปญหา ซ่ึง

แนวคิดนี้เปนการมองรูปแบบของฟอรมหรือลักษณะของงานตาง ๆ เปนลักษณะของเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Document) และใชหลักการของแนวทางปญญาประดิษฐ ในการกําหนด

กฎเกณฑ การทํางาน หรือการคนหาเสนทางจากฐานขอมูล โดยมีองคประกอบ 2 สวนหลัก ๆ คือ 

สวนของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสในการบันทึกขอมูลและแสดงผล

ในรูปเอกสารผานเครื่องคอมพิวเตอร และใชการสําเนาเอกสารภาพลักษณ (Image Document) เพ่ือ

สําเนาเอกสารท่ีเปนกระดาษ หรือภาพถาย และสวนท่ีสอง เปนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ โดยใช

หลักของแนวทางปญญาประดิษฐ ซ่ึงเปนการสรางความฉลาดใหกับระบบ ผลการวิจัยนี้สามารถนําไป

ประยุกตใชงานไดจริง โดยไดทดสอบกับบริษัทไมดาแอสเซส จํากัด ใชกับระบบจัดซ้ือผานระบบ

เครือขายท่ัวประเทศไทย เพ่ือติดตามกระบวนการจัดซ้ือท้ังระบบ และการสงสินคาไปยังสาขาตาง ๆ 

ไดอยางถูกตอง สามารถตรวจสอบไตและมีผูรับผิดชอบกับกิจกรรมนั้น ๆ 
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Yang and Li (2004, p. 433-438) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง Workflow Modeling: A Structured 

Approach ไดนําเสนอโปรแกรมสรางกระแสงานสําหรับกระบวนการธุรกิจท่ัวไปจึงถึงกระบวนการ

ธุรกิจท่ีมีความซับซอน มีกิจกรรมจํานวนมาก และมีขอจํากัดตาง ๆ ไดนําเสนอมุมมองดานโมเดล

กระแสงาน 4 มุมมอง คือ มุมมองดานวิธีปฏิบัติ  ดานขอมูล  ดานทรัพยากร และดานการปฏิบัติงาน 

และไดกลาวถึงปจจัยสําคัญในการสรางโมเดลกระแสงาน 2 สวนท่ีสําคัญ คือ Node และ Links โดย

แบง Node ออกเปน 3 ประเภท คือ Task Node แสดงใหเห็นถึงงานท่ีปฏิบัติจริง Synchronizer 

Node เพ่ือสรางทางแยก (Fork) หรือ ทางเลือก (Choice) ในกระบวนการกระแสงาน Signal Nodes 

แสดงสิทธิในการเขาใชงาน ออกจากการใชงาน และขอบเขตท้ังหมดของกระบวนการกระแสงานและ

ในการเชื่อม Nodes กับ Links (Flows) ตองอยูบนพ้ืนฐานของโครงสรางการสรางโมเดลข้ันพ้ืนฐาน 4 

รูปแบบ คือ โครงสรางแบบลําดับข้ัน (Sequential) โครงสรางแบบทางเลือก (Choice)  โครงสราง

แบบแยกออก (Fork) และโครงสรางแบบทําซํ้า (Repetition) งานวิจัยนี้ไดสรางโมเดลกระแสงานและ

เครื่องมือตรวจสอบความถูกตอง โดยใช StructFlow กับฐานขอมูลเชิงสัมพันธและทําการสรางโมเดล

ท้ังหมด กําหนดขอจํากัด และตรวจสอบความถูกตองของแนวคิดกับความเปนจริง ดวยการจัดเก็บ 

เรียกใช และการปรับปรุงตามขอมูลความตองการของโมเดลกระแสงาน ซ่ึงไดผลครบถวน และ

บทสรุปของงานวิจัยนี้คือการสรางโมเดลมีความถูกตอง ไมมีความบกพรองของกระบวนการกระแส

งาน ซ่ึงถือเปนหัวใจของการพัฒนาระบบกระแสงาน จากการทดลองทําใหไดโมเดลกระบวนการ

กระแสงานท่ีมีความสมบูรณ และโครงสรางของการสรางโมเดลข้ันพ้ืนฐานนั้นสงเสริมและสนับสนุน

การใชประโยชนของรูปแบบกระแสงาน ดังนั้นโมเดลกระแสงานท่ีถูกสรางข้ึนควรอยูบนพ้ืนฐานของ 

โครงสรางข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหสามารถสรางกระบวนการธุรกิจท่ีซับซอนไดอยางสะดวก ชัดเจน และมี

ความถูกตอง 

Yan, Yang and Raikundalia (2006, p. 922-935) งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาระบบบริหาร

จัดการกระแสงานแบบกระจายศูนยบน P2P ซ่ึงไดนําเสนอเทคนิคใหมท่ีเรียกวา Swinburne 

Decentralized Workflow หรือ SwinDeW เปนการนําเสนอระบบซ่ึงมี พ้ืนฐานโครงสรางบน 

สถาปตยกรรมแบบ Peer-to-Peer (P2P) แทนสถาปตยกรรมแบบ Client-Server สิ่งท่ีงานวิจัยนี้ 

นําเสนอคือลักษณะเฉพาะของการออกแบบระบบกระแสงานท่ีไมตองมี Centralized Servers ท้ังนี้ 

เพ่ือขจัดปญหาการทํางานท่ีหนักเกินไปของ Server และปญหาความหนาแนนในการติดตอสื่อสาร 

เม่ือระบบถูกเรียกใชเพ่ิมมากข้ึน ท่ีจะทําใหเกิดปญหาคอขวด (Bottleneck) และประสิทธิภาพของ 

ระบบลดลง และเสี่ยงตอการลมเหลวของระบบ (Single Point of Failure) ทําใหเกิดการพัฒนา 

ออกแบบระบบใหมบน P2P ท่ีรองรับการขยายระบบไดดีกวา และรองรับในสวนของ Load Balance 

สําหรับองคกรขนาดใหญ รวมท้ังรองรับสําหรับ Service-Oriented Application เชน Web Service 

ระบบนี้ ไดพัฒนาตัวตนแบบบน SUN Microsystem โดยใชภาษา JAVA และพัฒนาระบบบน 
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โปรโตคอล JXTA และจากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เรื่องการลงทะเบียนเรียน สะทอน 

ใหเห็นความสามารถในการประมวลผลและจัดเก็บท่ีสามารถแชร และเพ่ิมสมรรถนะในการทํางาน 

ของระบบได การติดตอกันโดยตรงระหวางงานในระบบทําใหการติดตอสื่อสารเกิดการเสียเวลานอยลง 

จึงทําใหสมรรถนะในการทํางานดีข้ึน ระบบมีความทนทานเพ่ิมข้ึน และสามารถรองรับการขยายขนาด

ระบบ เพราะระบบกระแสงาน P2P สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงระบบไดดี 

 

 



บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4. วิธีการสรางเครื่องมือ 

5. ข้ันตอนการวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 
 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาการทํางานดวยระบบกระแสงานดิจิทัล (Digital Workflow) 

สําหรับระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตามการขออนุมัติโครงการของคณะ 

สํานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานดาน

งบประมาณ โครงการ ของคณะ สํานัก สถาบัน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จํานวน 40 คน แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

1. กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ โครงการ ของคณะ จํานวน 10 คน 

2. กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ โครงการ ของสํานัก จํานวน 20 คน 

3. กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ โครงการ ของสถาบัน จํานวน 4 คน 

4. กลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ โครงการ ของโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 1 คน 

5. กลุมเจาหนาท่ีท่ีพิจารณาอนุมัติโครงการ จํานวน 5 คน 

 



27 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. ระบบกระแสงานเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

4. วิธีการสรางเครื่องมือ 

วิธีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

 4.1 ศึกษาข้ันตอนการจัดทําคําขออนุมัติโครงการ และระบบกระแสงาน 

4.1.1 ศึกษาข้ันตอนการจัดทําคําขออนุมัติโครงการ 

 ศึกษาจากกระบวนการการทํางานของผูปฏิบัติงานจริง รวมถึงสอบถามขอมูล

การทํางาน ปญหาจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และศึกษาระบบกระแสงานดิจิทัลชวยใหกระบวนการ

ทํางานเปนไปโดยอัตโนมัติ ตามลําดับข้ันตอน โดยระบบกระแสงานดิจิทัลสามารถสงงานตอใหผูท่ี

เก่ียวของในกระบวนการทํางานถัดไปได โดยอัตโนมัติตามเง่ือนไขหรือขอกําหนดของงาน ท้ังสามารถ

ดึงงานในสวนท่ีเก่ียวของใหผูใชงาน เพ่ือผูใชงานสามารถทํางานในข้ันตอนตอไปได เชน การกรอก

ขอมูลเพ่ิมเติม หรือแคสั่งอนุมัติแลวสงตอไปข้ันตอนถัดไป สามารถตรวจสอบติดตามการทํางานได 

และผูใชงานแตละคนจะเห็นขอมูลท่ีไมเหมือนกัน ผูใชงานจะเห็นเฉพาะขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของตาม

บทบาทหนาท่ีเทานั้น 

 การศึกษาระบบงานเดิม มีข้ันตอนการจัดทําคําขออนุมัติโครงการ ดังตอไปนี้ 

1. คณะ/ สํานัก/ สถาบัน จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม โดย

เสนอใหคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน พิจารณาอนุมัติ 

2. เม่ือคณบดี/ ผูอํานวยการสํานัก/ ผูอํานวยการสถาบัน พิจารณาอนุมัติแลว

ทางคณะ/ สํานัก/ สถาบัน จะสงบันทึกขอความใหงานบริหารคลังและทรัพยสินพิจารณาตรวจสอบ

รายละเอียดระเบียบการเบิกจาย หากบันทึกขอความมีการแกไขจะสงคืนคณะ/ สํานัก/ สถาบัน เพ่ือ

ปรับปรุงแกไข 

3. เม่ืองานบริหารคลังและทรัพยสิน พิจารณาอนุมัติแลว จะสงบันทึกขอความ

ใหงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบพัสดุ หาก

บันทึกขอความมีการแกไขจะสงคืนคณะ/ สํานัก/ สถาบัน เพ่ือปรับปรุงแกไข 

4. เม่ือพิจารณาอนุมัติแลว จะสงบันทึกขอความใหกองนโยบายและแผน

พิจารณาตรวจสอบแผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ หากบันทึก

ขอความมีการแกไขจะสงคืนคณะ/ สํานัก/ สถาบัน เพ่ือปรับปรุงแกไข 
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5. เม่ือกองนโยบายและแผน พิจารณาอนุมัติแลว จะสงบันทึกขอความใหงาน

บริหารงานท่ัวไปลงทะเบียนรับเอกสารเขาระบบรับเอกสาร เพ่ือเสนอรองอธิการบดีท่ีดูแลรับผิดชอบ

พิจารณาอนุมัติ จากนั้นจะนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ หากบันทึกขอความมีการแกไขจะสงคืน

คณะ/ สํานัก/ สถาบัน เพ่ือปรับปรุงแกไข 

 
 

ภาพท่ี 11 ผังงานข้ันตอนระบบงานเดิม 
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4.1.2 ศึกษาระบบกระแสงาน 

ระบบกระแสงานชวยใหกระบวนการทํางานเปนไปโดยอัตโนมัติ ตามลําดับ

ข้ันตอน โดยระบบกระแสงานสามารถสงงานตอใหผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการทํางาน (Process) 

ถัดไปได โดยอัตโนมัติตามเง่ือนไขหรือขอกําหนดของงาน ท้ังสามารถดึงงานในสวนท่ีเก่ียวของให

ผูใชงาน เพ่ือผูใชงานสามารถทํางานในข้ันตอนตอไปได เชน การกรอกขอมูลเพ่ิมเติม หรือแคสั่งอนุมัติ 

แลวสงตอไปข้ันตอนถัดไป สามารถตรวจสอบติดตามการทํางานได และผูใชงานแตละคนจะเห็น 

ขอมูลท่ีไมเหมือนกัน ผูใชงานจะเห็นเฉพาะขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของตามบทบาทหนาท่ีเทานั้น 
 

4.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

การวิเคราะหจะเก่ียวของกับการออกแบบผังการทํางานตางๆ ไดแก แผนภาพบริบท 

(Context Diagram) ซ่ึงแสดงถึงกระบวนการ และขอมูลท่ีเขาและออกของการพัฒนาระบบ จากกลุม

ผูใชงานท่ีเก่ียวของตอระบบ  แผนผัง ER-Diagram เพ่ือแสดงความสัมพันธของขอมูล และออกแบบ

โครงสรางฐานขอมูล  และออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface) การออกแบบหนาจอโดยรวม

ของระบบเปนการจัดแบงสวนการใชงานหรือกําหนดแตละสวนวาใชทําอะไร ซ่ึงลักษณะในการออก

แบบการใชงานของแตละหนาจะมีลักษณะการใชงานท่ีเหมือนกัน เพ่ืองายในการใชงานของผูใชงาน 

 4.2.1 การวิเคราะหระบบ 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของระบบงานใหม ศึกษาความตองการของผูใช

ระบบ ดังนี ้

4.2.1.1 ปญหาของระบบงานปจจุบัน การตรวจสอบ ติดตามการพิจารณา

อนุมัติโครงการทําไดยาก เพราะเจาของโครงการไมทราบวาโครงการไดรับการพิจารณาถึงข้ันตอนไหน 

4.2.1.2 กําหนดความตองการของระบบใหม ระบบสามารถสงงานตอให

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติโครงการไดโดยอัตโนมัติ ตามลําดับข้ันตอนและเง่ือนไขท่ี

กําหนด และสามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลังได 

4.2.2 การออกแบบระบบ 

4.2.2.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)  แสดงถึงกระบวนการ 

(Process) และขอมูล (Data) ท่ีเขาและออกของการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จาก

กลุมผูใชงานท่ีเก่ียวของตอระบบ ในระดับบนสุด ซ่ึงในระบบนี้มีกลุมผูใชงานท่ีเก่ียวของตอระบบ คือ 
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1. ผูดูแลระบบ 

2. คณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

3. งานบริหารคลังและทรัพยสิน 

4. งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

5. กองนโยบายและแผน 

6. งานบริหารงานท่ัวไป 

โดยแตละกลุมผูใชงานท้ัง 6  กลุม จะมีการรับ/ สงขอมูลระหวางกระบวนการ 

(Process) ตาง ๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นดังภาพท่ี 12 

 

 
ภาพท่ี 12 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบ 
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ภาพท่ี 13 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 0  (Data Flow Diagram Level-0) ของระบบ 

จากภาพท่ี 13 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 0  (Data Flow 

Diagram Level-0) ของระบบ แสดงใหเห็นถึงการไหลของขอมูลท้ังหมดท่ีแบงออกเปนสวนยอยของ

การทํางานในระบบ ซ่ึงประกอบดวย 4 กระบวนการ (Process) คือ 

1. กระบวนการการจัดการขอมูลสิทธิ์การใชงาน เปนสวนสําหรับการ

จัดการขอมูลสวนตัวของกลุมผูใชท่ีอยูในระบบ  

2. กระบวนการการจัดการขอมูลขออนุมัติโครงการ เปนสวนสําหรับ

การบันทึก คนหา แกไข และลบ ขอมูลโครงการ รวมท้ังกระบวนการจัดการการอนุมัติโครงการ 

3. กระบวนการตรวจสอบสถานะโครงการ เปนสวนสําหรับการคนหา

สถานะโครงการวาโครงการนั้นดําเนินการถึงข้ันตอนใด  

4. กระบวนการรายงานสรุปผลการอนุมัติโครงการ เปนสวนสําหรับ

การรายงานขอมูลท่ีไดจากระบบ แสดงออกมาเปนรายงานตาง ๆ 
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4.2.2.2 ER-Diagram 

 
ภาพท่ี 14 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล 

 

4.2.2.3 โครงสรางฐานขอมูล 

 การออกแบบฐานขอมูลการระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี

โครงสรางตารางขอมูลดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 โครงสรางตาราง User 

ชื่อตาราง : User 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลผูใช 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 User_id รหัสผูใช CHAR 5 PK 

2 Name ชื่อผูใช VARCHAR 50  

3 Username รหัสล็อคอินผูใช VARCHAR 5  

4 Password รหัสผานผูใช VARCHAR 4  

5 Inst_id รหัสหนวยงาน CHAR 2 FK 

6 Status_id รหัสสถานะผูใช CHAR 1  

 

ตารางท่ี 2 โครงสรางตาราง Years 

ชื่อตาราง : Years 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลปงบประมาณ 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Year ปงบประมาณ CHAR 4 PK 

 

ตารางท่ี 3 โครงสรางตาราง Institute 

ชื่อตาราง : Institute 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลหนวยงาน 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Inst_id รหัสหนวยงาน CHAR 2 PK 

2 Inst_code เลขท่ีหนวยงาน CHAR 2  

3 Inst_name ชื่อหนวยงาน VARCHAR 50  

 

ตารางท่ี 4 โครงสรางตาราง Typebudget 

ชื่อตาราง : Typebudget 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลแหลงเงิน 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Tb_id รหัสแหลงเงิน CHAR 2 PK 
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ตารางท่ี 4 โครงสรางตาราง Typebudget (ตอ) 

ชื่อตาราง : Typebudget 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลแหลงเงิน 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

2 Tb_code เลขท่ีแหลงเงิน CHAR 2  

3 Tb_name ชื่อแหลงเงิน VARCHAR 50  

 

ตารางท่ี 5 โครงสรางตาราง Strategy 

ชื่อตาราง : Strategy 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลยุทธศาสตร 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Str_id รหัสยุทธศาสตร CHAR 1 PK 

2 Str_code เลขท่ียุทธศาสตร CHAR 1  

3 Str_name ชื่อยุทธศาสตร VARCHAR 100  

 

ตารางท่ี 6 โครงสรางตาราง Mainproject 

ชื่อตาราง : Mainproject 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลโครงการหลัก 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Mp_id รหัสโครงการหลัก CHAR 5 PK 

2 Mp_code เลขท่ีโครงการหลัก CHAR 2  

3 Mp_name ชื่อโครงการหลัก VARCHAR 254  

4 Str_id รหัสยุทธศาสตร CHAR 1 FK 

5 Mp_year ปงบประมาณ CHAR 4 FK 

 

ตารางท่ี 7 โครงสรางตาราง Activity 

ชื่อตาราง : Activity 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลโครงการ 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Act_id รหัสโครงการ CHAR 5 PK 



35 

 

ตารางท่ี 7 โครงสรางตาราง Activity (ตอ) 

ชื่อตาราง : Activity 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลโครงการ 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

2 Project_id เลขท่ีโครงการ CHAR 12  

3 Act_name ชื่อโครงการ VARCHAR 150  

4 Budget_amt งบประมาณโครงการ DOUBLE -  

5 Tb_id รหัสแหลงเงิน CHAR 4 FK 

6 Inst_id รหัสหนวยงาน CHAR 2 FK 

7 Mp_id รหัสโครงการหลัก CHAR 5 FK 

 

ตารางท่ี 8 โครงสรางตาราง Act_approve 

ชื่อตาราง : Act_approve 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลโครงการท่ีขออนุมัต ิ

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Ap_id รหัสโครงการท่ีขอ

อนุมัติ 

Int 6 PK 

2 Ap_code เลขท่ีโครงการท่ีขอ

อนุมัติ 

CHAR 6 FK 

3 Date_key วันท่ีบันทึกโครงการ VARCHAR 19  

4 Project_id เลขท่ีโครงการ CHAR 12 FK 

5 Ap_name ชื่อโครงการท่ีขออนุมัติ VARCHAR 250  

6 Ap_budget งบประมาณโครงการท่ี

ขออนุมัติ 

DOUBLE -  

7 Ap_person ชื่อผูเสนอโครงการท่ี

ขออนุมัติ 

VARCHAR 150  

8 Ap_startdate วันท่ีเริ่มตนโครงการ VARCHAR 19  

9 Ap_enddate วันท่ีสิ้นสุดโครงการ VARCHAR 19  

10 Ap_year ปงบประมาณ CHAR 4 FK 

11 Inst_id รหัสหนวยงาน CHAR 2 FK 
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ตารางท่ี 8 โครงสรางตาราง Act_approve (ตอ) 

ชื่อตาราง : Act_approve 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลโครงการท่ีขออนุมัต ิ

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

12 Chk_status รหัสสถานะอนุมัติ

โครงการ 

CHAR 2 FK 

13 Vp_approve รหัสรองอธิการบดีท่ี

พิจารณาอนุมัติ 

CHAR 1  

 

ตารางท่ี 9 โครงสรางตาราง Chk_approve_status 

ชื่อตาราง : Chk_approve_status 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลสถานะอนุมัติโครงการ 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Chk_id เลขท่ีสถานะอนุมัติ

โครงการ 

INT 1 PK 

2 Chk_status รหัสสถานะอนุมัติ

โครงการ 

CHAR 2  

3 Cs_date_key วันท่ีพิจารณาอนุมัติ

โครงการ 

VARCHAR 19  

4 Ap_code เลขท่ีโครงการท่ีขอ

อนุมัติ 

CHAR 6 FK 

 

ตารางท่ี 10 โครงสรางตาราง Act_comment 

ชื่อตาราง : Act_comment 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลความคิดเห็นผูอนุมัติโครงการ 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Cm_id รหัสสถานะอนุมัติ

โครงการ 

INT 1 PK 

2 Cm_comment รายละเอียดการ

พิจารณาปรับแก

โครงการ 

VARCHAR 250  
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ตารางท่ี 10 โครงสรางตาราง Act_comment (ตอ) 

ชื่อตาราง : Act_comment 

รายละเอียดตาราง : แสดงรายละเอียดขอมูลความคิดเห็นผูอนุมัติโครงการ 

ลําดับท่ี ชื่อแอททริบิวต คําอธิบาย ชนิดขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

3 User_status รหัสสถานะผูใช CHAR 2  

4 Ap_code เลขท่ีโครงการท่ีขอ

อนุมัติ 

CHAR 6 FK 

 

4.2.2.4 การออกแบบหนาระบบ ในการออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User 

Interface) การออกแบบหนาจอโดยรวมของระบบเปนการจัดแบงสวนการใชงานหรือกําหนดแตละ

สวนวาใชทําอะไร ซ่ึงลักษณะในการออกแบบการใชงานของแตละหนาจะมีลักษณะการใชงานท่ี

เหมือนกัน เพ่ืองายในการใชงานของผูใชงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 หนาจอสวนการติดตอกับผูใชงาน 
 

 จากภาพท่ี 15 แสดงการแบงหนาจอสวนการติดตอกับผูใชงาน โดยแบงออกเปน      

4 สวนหลัก คือ 

 

 

สวนแสดงช่ือระบบ 

สวนแสดงเมนูของระบบ 

สวนแสดงขอมูลผูใชงาน 

พ้ืนท่ีการใชงาน 
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1. สวนแสดงชื่อระบบ เพ่ือใหผูใชงานทราบวากําลังใชงานระบบอะไรอยู 

2. สวนแสดงเมนูของระบบ เพ่ือใหผูใชงานในแตละระดับเลือกเมนูการใชงานระบบ 

ตามสิทธิ์ของแตละคน 

3. สวนแสดงขอมูลผูใชงาน เพ่ือแสดงชื่อผูใชงานระบบ 

4. พ้ืนท่ีการใชงาน  เพ่ือแสดงรายละเอียดการทํางานของระบบท้ังหมด  
 

4.2.2.5 การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขอ

อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โปรแกรมท่ีใชในการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันประกอบดวย HTML, PHP, CSS, JavaScript , JQuery เพ่ือเรียกใชงานของ

ผูใชระบบ และใชภาษา SQL ในการบริหารจัดการฐานขอมูลของระบบ เนื่อหาในระบบเปนขอมูล

ยุทธศาสตร โครงการหลัก กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

4.2.2.6 การทดสอบและปรับปรุงระบบ 

ผูวิจัยไดดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญทดสอบระบบ เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองในรูปแบบของภาษา ลําดับข้ันตอนการประมวลผลและทดสอบดวยขอมูลแบบตาง ๆ วา

ทํางานถูกตองหรือไม จากนั้นผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบ ตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 

 

5. ข้ันตอนการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ คือ ระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือ

ติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

และแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ หนวยงานท่ีสังกัด ระยะเวลาในการทํางาน (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบ ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท (Likert)   

ประกอบดวย 

  1. การประเมินดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) เปนการทดสอบระบบ

ในภาพรวม โดยแบงประเภทของผูประเมิน ดังนี้ 

   1.1 ผูท่ีขออนุมัติโครงการ มีหัวขอท่ีประเมิน ดังนี้ 

    1.1.1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

    1.1.2 ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ 

กิจกรรม 
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    1.1.3 ความถูกตองในการลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

    1.1.4 ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลในระบบ 

    1.1.5 ระบบมีการตรวจสอบขอมูล และปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

   1.2 ผูท่ีพิจารณาอนุมัติโครงการ มีหัวขอท่ีประเมิน ดังนี้ 

    1.2.1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลการพิจารณาอนุมัติโครงการ/ 

กิจกรรม 

    1.2.2 ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลในระบบ 

    1.2.3 ระบบมีการตรวจสอบขอมูล และปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.3 การทํางานในการเขาสูระบบอยางถูกตอง 

1.4 การจัดการเก่ียวกับขอมูลการขออนุมัติโครงการอยางถูกตอง 

2.  การประเมินดานการใชงานของระบบ (Usability Test) เปนการทดสอบการ

ใชงานของระบบวามีความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด มีหัวขอท่ีประเมิน ดังนี้ 

2.1 ความงายตอการใชงานของระบบ 

2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 

2.3 ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ 

2.4 ความเหมาะสมในการใชขอความ สัญลักษณหรือรูปภาพ เพ่ืออธิบายสื่อ

ความหมาย 

2.5 ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอของระบบ 

2.6 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 

3. การประเมินดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test) เปน

การทดสอบระบบ เพ่ือพิจารณาถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบ มีหัวขอท่ีประเมิน ดังนี้ 

3.1 การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการตรวจสอบเขาใชงานระบบ 

3.2 การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ 

3.3 การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

สําหรับการวิเคราะหขอมูล กําหนดการใหคะแนนระดับการปฏิบัติ ดังนี้ แบบสอบถามมี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท (Likert) 

ดังนี้ 
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 5 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 

 3 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอย 

 1 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 
 

มีกําหนดเกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความคิดเห็นและความพึง

พอใจของกลุมตัวอยาง กําหนดเปนชวงคะแนน ดังตอไปนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับดี 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับนอยท่ีสุด 
 

นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาเพ่ือนํามาวิเคราะหหา

คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ปรับปรุงแบบประเมินตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ สูตรของ IOC มีดังนี้ 

    IOC  =  
∑R
N

 

 

เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค 

  Σ แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละขอ 

  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

เกณฑการใหคะแนน มีดังนี้ 

+1 หมายถึง คําถามนั้นสอดคลองกับจุดประสงคของการวิจัย 

  0 หมายถึง ไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับจุดประสงคของการวิจัย 

 -1 หมายถึง คําถามนั้นไมสอดคลองกับจุดประสงคของการวิจัย 

เกณฑการแปลความหมาย มีดังนี้ 

คา IOC ≥ 0.50 หมายถึง คําถามนั้นตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 

คา IOC < 0.50 หมายถึง คําถามนั้นไมตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการใหกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานดานงบประมาณ 

โครงการ ของคณะ สํานัก สถาบัน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 

40 คน ทดลองใชงานระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และทําแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบซ่ึงผูใชสามารถตอบ

แบบสอบถามออนไลนผานระบบ 

2. นําผลการประเมินท่ีไดจากแบบประเมินประสิทธิภาพของผูใชตอการใชงานของระบบ 

มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
 

7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 

ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. การหาคาสถิติพ้ืนฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีได

จากการทดสอบโดยใชสูตรดังนี้ 
 

1.1 คารอยละ (Percentage) ซ่ึงใชสูตรดังนี้   

 

P =
F
N

× 100 

          

 เม่ือ P   แทน    คารอยละ 

  F แทน    คาความถ่ีท่ีตองการแปลใหเปนรอยละ 

  N แทน    คาจํานวนความถ่ีท้ังหมด 
 

1.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใชสูตรดังนี้ 

    X  =  
∑x
N

 

เม่ือ X   แทน    คาคะแนนเฉลี่ย 

  ∑ x แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  N แทน    จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
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1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตรดังนี้ 

    S.D.  =  
�𝑁𝑁∑𝑋𝑋2−(∑𝑋𝑋2)

𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)
 

 

เม่ือ S.D.   แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  X แทน คะแนนแตละตัว 

  ∑ x แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  N แทน    จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 



บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบกระแสงาน

ดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฎ ดังนี้ 

การวิจัยครั้ง วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาการทํางานดวยระบบกระแสงานดิจิทัล (Digital Workflow) 

สําหรับระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตามการขออนุมัติโครงการของคณะ 

สํานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเปนลําดับ ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ผลจากการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งชื่อระบบสารสนเทศนี้วา 

“ระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี” ซ่ึงระบบสารสนเทศนี้ทํางานดวยโปรแกรมเว็บเบราเซอร ซ่ึงโปรแกรมท่ีรองรับการทํางาน

ไดดีท่ีสุดคือโปรแกรม Google Chrome โดยระบบสารสนเทศนี้ทํางานเปนไปโดยอัตโนมัติ ตามลําดับ

ข้ันตอนของการอนุมัติโครงการ โดยขอมูลการอนุมัติโครงการจะสงงานตอใหกับผูพิจารณาอนุมัติ

โครงการถัดไปโดยอัตโนมัติจนพิจารณาอนุมัติโครงการสําเร็จ ซ่ึงผูพิจารณาอนุมัติสามารถทราบถึง

ปริมาณงาน ตรวจสอบติดตามโครงการได และผูใชงานแตละกลุมจะเห็นขอมูลท่ีไมเหมือนกัน ผูใชงาน

แตละกลุมจะเห็นเฉพาะขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของตามหนาท่ีเทานั้น รองรับผูใชงานจํานวน 6 กลุม มี

การใชงานท่ีแตกตางกันตามคุณสมบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ระบบความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบนั้น ผูใชงานระบบ

สารสนเทศทุกกลุมจะตองกรอกขอมูลเขาสูระบบ คือชื่อผูใชและรหัสผานกอนเขาสูระบบทุกครั้ง   

เพ่ือเปนการปองกันไมใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของเขาถึงขอมูล และผูใชก็สามารถเขาถึงรายละเอียดของ

ขอมูลไดเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับตนเองเทานั้น 
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2. การบันทึกขอมูล ในการบันทึกขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลโครงการหลัก และกิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้นผูดูแลระบบจะเปนผูนําขอมูลเขาสูระบบ 

ซ่ึงหากไมมีขอมูลในสวนนี้กอนจะไมสามารถดึงขอมูลโครงการ/ กิจกรรม มาบันทึกคําขออนุมัติ

โครงการได ผูใชงานกลุมคณะ/ สํานัก/ สถาบัน จะเปนผูนําขอมูลโครงการท่ีตองการขออนุมัติ

โครงการเขาสูระบบ ผูใชงานกลุมงานบริหารคลังและทรัพยสิน กลุมงานบริหารพัสดุและบริการ

ยานพาหนะ กลุมกองนโยบายและแผน กลุมงานบริหารท่ัวไปจะเปนผูนําขอมูลการพิจารณาอนุมัติ

โครงการเขาสูระบบ ตามลําดับข้ันตอนโดยอัตโนมัติ กลาวคือ เม่ือผูใชงานกลุมงานบริหารคลังและ

ทรัพยสินพิจารณาอนุมัติโครงการแลว ระบบจะสงขอมูลโครงการใหกับกลุมงานบริหารพัสดุและ

บริการยานพาหนะโดยอัตโนมัติเพ่ือพิจารณาตอไป หากมีการปรับปรุงแกไขขอมูล ระบบจะสงขอมูล

โครงการใหกับผูใชงานกลุมคณะ/ สํานัก/ สถาบันโดยอัตโนมัติ เปนตน 

3. การปรับปรุงแกไขขอมูล ในกลุมผูดูแลระบบสามารถเลือกเมนูแกไขขอมูลผูใชงานระบบ 

ขอมูลโครงการหลัก ขอมูลกิจกรรม โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํา

รายการแกไข กลุมคณะ/ สํานัก/ สถาบัน สามารถเลือกเมนูแกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ       

โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํารายการแกไข 

4. การลบขอมูล ในกลุมผูดูแลระบบสามารถเลือกเมนูลบขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูล

โครงการหลัก ขอมูลกิจกรรม โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํารายการท่ี

จะลบ กลุมคณะ/ สํานัก/ สถาบัน สามารถเลือกเมนูลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ โดยคนหาขอมูล

ท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํารายการท่ีจะลบ 

5. การสืบคนขอมูล ในการสืบคนขอมูลนั้นสามารถสืบคนจากเมนูคนหา สําหรับผูใชงานใน

แตละกลุมจะมีเมนูสําหรับสืบคนขอมูลหลายดานครอบคลุมงานท่ีเก่ียวของและสิทธิการเขาถึงขอมูลท่ี

แตกตางกัน ในสวนของการสืบคนขอมูลโครงการท่ีขออนุมัติโครงการเพ่ือตรวจสอบสถานะของ

โครงการวาพิจารณาถึงข้ันตอนใด สามารถสืบคนไดเม่ือเขาสูระบบสารสนเทศนี้ โดยไมตองเขาสูระบบ 

6. การแสดงขอมูล ในการแสดงขอมูลนั้น จะแสดงขอมูลเมนูโครงการท่ีพิจารณาอนุมัติแลว 

เมนูโครงการท่ีกําลังพิจารณา และเมนูโครงการท่ีปรับแกไข เหมือนกันทุกกลุมผูใชงาน แตรายการท่ี

แสดงออกมาของแตละเมนูจะไมเหมือนกัน ตามแตละสิทธิการเขาถึงของแตละกลุม 

การออกแบบระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถแสดงหนาจอการทํางานของระบบ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 16 หนาจอการเขาระบบ 

 

 
ภาพท่ี 17 หนาจอล็อคอินเขาสูระบบ 

การเขาใชงานของผูใชงานระบบ มีผูใชอยู 6 กลุม ไดแก 
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1.1 กลุมของหนวยงานท่ีบันทึกการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม (คณะ/ สํานัก/ สถาบัน) 

 
ภาพท่ี 18 หนาจอหลักการเขาสูระบบของคณะ/สํานัก/สถาบัน 

 เม่ือเขาสูหนาหลัก ระบบจะแสดงเมนูการเพ่ิม/ แกไข/ ลบ โครงการท่ีขออนุมัติ

โครงการ แสดงรายการท่ีขออนุมัติโครงการ และแสดงแถบรายการท่ีอนุมัติโครงการแลว ท่ีกําลัง

พิจารณา และท่ีปรับแกไข ดังภาพท่ี 18 

 
ภาพท่ี 19 หนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 
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 เม่ือเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ หนวยงานจะทําการบันทึก

ขอมูลรหัสงบประมาณ ชื่อกิจกรรม งบประมาณ วันท่ีเริ่มกิจกรรม วันท่ีสิ้นสุดกิจกรรม และ

ผูรับผิดชอบกิจกรรม ดังภาพท่ี 19 

 
ภาพท่ี 20 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

  เม่ือเขาสูหนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระบบจะแสดงรายละเอียด

ของโครงการ/ กิจกรรมท่ีเลือก วามีรายละเอียดอะไรบาง พรอมท้ังแสดงสถานะของโครงการ/ 

กิจกรรม วาถึงข้ันตอนใด โดยสถานะของโครงการ/ กิจกรรมจะเริ่มจากข้ันตอนท่ี 1 หนวยงานเปนผู

บันทึกการขออนุมัติโครงการ ข้ันตอนท่ี 2 งานบริหารคลังและทรัพยสินเปนผูพิจารณาอนุมัติ ข้ันตอน

ท่ี 3 งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะเปนผูพิจารณาอนุมัติ ข้ันตอนท่ี 4 กองนโยบายและแผน

เปนผูพิจารณาอนุมัติ ข้ันตอนท่ี 5 รองอธิการบดีเปนผูอนุมัติ และข้ันตอนท่ี 6 อธิการบดีเปนผูอนุมัติ 

เม่ือมีการอนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของแตละข้ันตอน สถานะของโครงการ/กิจกรรม จะเปลี่ยนเปน   

สีเขียว แตหากยังไมมีการอนุมัติโครงการ/ กิจกรรมจะเปนสีเทา เพ่ือใหผูใชทราบวาตอนนี้โครงการถึง

ข้ันตอนใด ดังภาพท่ี 20 

1.2 กลุมของหัวหนางานบริหารคลังและทรัพยสิน 
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ภาพท่ี 21 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

  เม่ือเขาสูหนาหลัก ระบบจะแสดงรายการท่ีหนวยงานตาง ๆ บันทึกการขออนุมัติ

โครงการเขามาในระบบ และแสดงแถบรายการท่ีอนุมัติโครงการแลว ท่ีกําลังพิจารณา และท่ีปรับแก

ไข ดังภาพท่ี 21 

 

ภาพท่ี 22 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

  เม่ือเขาสูหนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระบบจะแสดงปุมในการ

พิจารณาอนุมัติหรือใหปรับปรุงแกไข หากพิจารณาอนุมัติใหกดปุมสีเขียว แตถาหากใหปรับปรุงแกไข 

ใหแสดงขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข และกดปุมสีแดง ดังภาพท่ี 22 
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1.3 กลุมของหัวหนางานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

 

ภาพท่ี 23 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

เม่ือเขาสูหนาหลัก ระบบจะแสดงรายการขออนุมัติโครงการท่ีผานการพิจารณา

อนุมัติจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน และแสดงแถบรายการท่ีอนุมัติโครงการแลว ท่ีกําลังพิจารณา 

และท่ีปรับแกไข ดังภาพท่ี 23 

 

ภาพท่ี 24 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

เม่ือเขาสูหนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระบบจะแสดงปุมในการ

พิจารณาอนุมัติหรือใหปรับปรุงแกไข หากพิจารณาอนุมัติใหกดปุมสีเขียว แตถาหากใหปรับปรุงแกไข 

ใหแสดงขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข และกดปุมสีแดง ดังภาพท่ี 24 
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1.4 กลุมของเจาหนาท่ีของกองนโยบายและแผน 

 

ภาพท่ี 25 หนาจอหลักการเขาสูระบบของกองนโยบายและแผน 

เม่ือเขาสูหนาหลัก ระบบจะแสดงรายการขออนุมัติโครงการท่ีผานการพิจารณา

อนุมัติจากงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ และแสดงแถบรายการท่ีอนุมัติโครงการแลว        

ท่ีกําลังพิจารณา และท่ีปรับแกไข ดังภาพท่ี 25 

 

ภาพท่ี 26 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผน 

 เม่ือเขาสูหนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระบบจะแสดงปุมในการ

พิจารณาอนุมัติหรือใหปรับปรุงแกไข หากพิจารณาอนุมัติใหกดปุมสีเขียว แตถาหากใหปรับปรุงแกไข 

ใหแสดงขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข และกดปุมสีแดง ดังภาพท่ี 26 
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1.5 กลุมของเจาหนาท่ีของงานบริหารท่ัวไป 

 

ภาพท่ี 27 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารท่ัวไป 

  เม่ือเขาสูหนาหลัก ระบบจะแสดงเมนูการขออนุมัติโครงการของรองอธิการบดี/ 

ผูชวยอธิการบดี และอธิการบดี ดังภาพท่ี 27 

 

ภาพท่ี 28 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารท่ัวไป ในสวนท่ีเปนการพิจารณาอนุมัติของรอง

อธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

เม่ือเขาสูหนาหลัก ระบบจะแสดงรายการขออนุมัติโครงการท่ีผานการพิจารณา

อนุมัติจากกองนโยบายและแผน และแสดงแถบรายการท่ีอนุมัติโครงการแลว ท่ีกําลังพิจารณา และ  

ท่ีปรับแกไข ดังภาพท่ี 28 
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ภาพท่ี 29 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

เม่ือเขาสูหนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระบบจะแสดงปุมในการ

พิจารณาอนุมัติหรือใหปรับปรุงแกไข หากพิจารณาอนุมัติใหกดปุมสีเขียว แตถาหากใหปรับปรุงแกไข 

ใหแสดงขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข และกดปุมสีแดง ดังภาพท่ี 29 

 

 

ภาพท่ี 30 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารท่ัวไป ในสวนท่ีเปนการพิจารณาอนุมัติของ

อธิการบดี 

เม่ือเขาสูหนาหลัก ระบบจะแสดงรายการขออนุมัติโครงการท่ีผานการพิจารณา

อนุมัติจากรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี และแสดงแถบรายการท่ีอนุมัติโครงการแลว ท่ีกําลัง

พิจารณา และท่ีปรับแกไข ดังภาพท่ี 30 
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ภาพท่ี 31 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดี 

เม่ือเขาสูหนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระบบจะแสดงปุมในการ

พิจารณาอนุมัติหรือใหปรับปรุงแกไข หากพิจารณาอนุมัติใหกดปุมสีเขียว แตถาหากใหปรับปรุงแกไข 

ใหแสดงขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข และกดปุมสีแดง ดังภาพท่ี 31 

 

1.6 กลุมของผูดูแลระบบ 

 

ภาพท่ี 32 หนาจอหลักการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ 

เม่ือเขาสูหนาหลัก ระบบจะแสดงเมนูการเพ่ิม/ แกไข/ ลบ ผูใชงานระบบ, เมนูการ

เพ่ิม/ แกไข/ ลบ โครงการหลัก, เมนูเพ่ิม/ แกไข/ ลบ กิจกรรม, เมนูการเพ่ิม/ แกไข/ ลบ โครงการท่ี
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ขออนุมัติโครงการ แสดงรายการท่ีขออนุมัติโครงการ และแสดงแถบรายการท่ีอนุมัติโครงการแลว    

ท่ีกําลังพิจารณา และท่ีปรับแกไข ดังภาพท่ี 32 

 

ภาพท่ี 33 หนาจอบันทึกขอมูลผูใชงานระบบ 

 เม่ือเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลผูใชงานระบบ ผูดูแลระบบจะบันทึกขอมูลผูใชงาน

ระบบ โดยจะบันทึกชื่อ-สกุล รหัสผูใชงาน (Username) รหัสผาน (Password) หนวยงานท่ีสังกัด 

สถานะผูใชงานระบบ ดังภาพท่ี 33 

 

ภาพท่ี 34 หนาจอบันทึกขอมูลโครงการหลัก 

 เม่ือเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลโครงการหลัก ผูดูแลระบบจะบันทึกขอมูลโครงการ

หลัก โดยจะบันทึกโครงการหลัก และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังภาพท่ี 34 

 

ภาพท่ี 35 หนาจอบันทึกขอมูลกิจกรรม 
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 เม่ือเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลกิจกรรม ผูดูแลระบบจะบันทึกขอมูลกิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยจะบันทึกรหัสงบประมาณ ชื่อกิจกรรม งบประมาณ 

โครงการหลัก ประเภทงบประมาณ และหนวยงานท่ีสังกัด ดังภาพท่ี 35 

 

ภาพท่ี 36 หนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของผูดูแลระบบ 

 เม่ือเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ หนวยงานจะทําการบันทึก

ขอมูลรหัสงบประมาณ ชื่อกิจกรรม งบประมาณ วันท่ีเริ่มกิจกรรม วันท่ีสิ้นสุดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม และหนวยงานท่ีสังกัด ดังภาพท่ี 36 

 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขอ

อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.1 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ 

2.1.1 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ ตอนท่ี 1 

ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลดังนี้ 

ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ ตอนท่ี 1 ขอมูล

เก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ 

ผลรวม 
ดัชนีความ

สอดคลอง 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. เพศ 1 1 1 3 1 ใชได 

2. หนวยงานท่ีสังกัด 1 1 1 3 1 ใชได 

3. ประสบการณทํางาน 1 1 1 3 1 ใชได 
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  จากตารางท่ี 11 พบวาขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 คน มีความสอดคลอง จากการประเมินประสิทธิภาพ      

คาดัชนีความสอดคลองอยูในชวง 0.50 - 1.00 ซ่ึงเปนคาท่ีสามารถนําไปใชได  
 

2.1.2 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ ตอนท่ี 2 

ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน ไดผลดังนี้ 

ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ ตอนท่ี 2 ขอมูล

เก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

รายการ 
ผูเช่ียวชาญ ผล 

รวม 

ดัชนีความ

สอดคลอง 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. การประเมินดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) 

   สวนของผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

   1.1 ความถูกตองในการจัดเก็บ

ขอมูลการขออนุ มัติโครงการ/ 

กิจกรรม 

1 1 1 3 1 ใชได 

   1 . 2  ค ว า ม ถู ก ต อ ง ใ น ก า ร

ปรับปรุงแกไขขอมูลการขออนุมัติ

โครงการ/ กิจกรรม 

1 1 1 3 1 ใชได 

   1.3 ความถูกตองในการลบ

ขอมูลการขออนุ มัติโครงการ/ 

กิจกรรม 

1 1 1 3 1 ใชได 

   1.4 ความถูกตองของผลลัพธท่ี

ไดจากการประมวลผลในระบบ 

1 1 1 3 1 ใชได 

   1 .5 ระบบมีการตรวจสอบ

ขอมูล และปองกันขอผิดพลาดท่ี

อาจเกิดข้ึน 

1 1 1 3 1 ใชได 

   สวนของผูท่ีพิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   1.1 ความถูกตองในการจัดเก็บ

ข อ มู ล ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ

โครงการ/ กิจกรรม 

1 1 1 3 1 ใชได 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ ตอนท่ี 2 ขอมูล

เก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน (ตอ) 

รายการ 
ผูเช่ียวชาญ ผล 

รวม 

ดัชนีความ

สอดคลอง 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

   1.2 ความถูกตองของผลลัพธท่ี

ไดจากการประมวลผลในระบบ 

1 1 1 3 1 ใชได 

   1 .3 ระบบมีการตรวจสอบ

ขอมูล และปองกันขอผิดพลาดท่ี

อาจเกิดข้ึน 

1 1 1 3 1 ใชได 

2. การประเมินดานการใชงานของระบบ (Usability Test) 

   2.1 ความงายตอการใชงาน

ของระบบ 

1 1 1 3 1 ใชได 

   2.2 ความเหมาะสมในการ

เลือกใชขนาดของตัวอักษรบน

จอภาพ 

1 0 1 2 0.67 ใชได 

   2.3 ความเหมาะสมในการใชสี

ของตัวอักษรและรูปภาพ 

1 0 1 2 0.67 ใชได 

   2.4 ความเหมาะสมในการใช

ขอความ สัญลักษณหรือรูปภาพ 

เพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 

1 0 1 2 0.67 ใชได 

   2 . 5  ค ว า ม เ ป น ม า ต ร ฐ าน

เดียวกันในการออกแบบหนาจอ

ของระบบ 

1 1 1 3 1 ใชได 

   2.6 ความเหมาะสมในการ

ปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 

1 1 1 3 1 ใชได 

3. การประเมินดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test) 

   3.1 การกําหนดรหัสผูใช และ

รหัสผานในการตรวจสอบเขาใช

งานระบบ 

1 1 1 3 1 ใชได 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ ตอนท่ี 2 ขอมูล

เก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน (ตอ) 

รายการ 
ผูเช่ียวชาญ ผล 

รวม 

ดัชนีความ

สอดคลอง 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

   3.2 การตรวจสอบสิทธิ์กอน

การใชงานของผูใชระบบในระดับ

ตาง ๆ 

1 1 1 3 1 ใชได 

   3.3 การควบคุมใหใชงานตาม

สิทธิ์ของผูใชไดอยางถูกตอง 

1 1 1 3 1 ใชได 

   จากตารางท่ี 12 พบวาขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

จากการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 คน มีความสอดคลอง จากการประเมินประสิทธิภาพคา

ดัชนีความสอดคลองอยูในชวง 0.50 - 1.00 ซ่ึงเปนคาท่ีสามารถนําไปใชได 

2.2 ผลการวิเคราะหการประเมินประสิทธิภาพของระบบกระแสงานดิจิทัลเ พ่ือติดตาม

ความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

   จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติงาน

ดานงบประมาณ โครงการ ของคณะ สํานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 40 คน โดย

แยกเปนผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ จํานวน 35 คน ผูท่ีพิจารณาโครงการ จํานวน 5 คน ดังรายละเอียด 

ดังนี้ 

2.2.1 ผลการวิเคราะหตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ตารางท่ี 13 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามโดยผูท่ียื่นขออนุมัติ 

โครงการ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ   

 ชาย 5 14.29 

 หญิง 30 85.71 
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ตารางท่ี 13 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามโดยผูท่ียื่นขออนุมัติ 

โครงการ (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

หนวยงานท่ีสังกัด   

 คณะครุศาสตร 1 2.86 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 5.71 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2.86 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 2.86 

 คณะวิทยาการจัดการ 1 2.86 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 5.71 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2.86 

 คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 1 2.86 

 สํานักงานอธิการบด ี 16 45.71 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 5.71 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 5.71 

 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4 

1 

11.43 

2.86 

ประสบการณทํางาน   

 ไมเกิน 1 ป 1 2.86 

 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 9 25.71 

 มากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป 8 22.86 

 มากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป 13 37.14 

 มากกวา 15 ป ข้ึนไป 4 11.43 

  จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยผูท่ียื่นขอ

อนุมัติโครงการ พบวาเปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29 เพศหญิง จํานวน 30 คน คิด

เปนรอยละ 85.71 โดยสวนใหญสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 45.71 

รองลงมาคือสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.43 และนอย

ท่ีสุดคือคณะครุศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการ

สุขภาพ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจํานวนหนวยงานละ 1 คน คิดเปนรอยละ 
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2.86 ประสบการณทํางานมากท่ีสุดอยูในชวงมากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป จํานวน 13 คน คิดเปน

รอยละ 37.14 รองลงมาอยูในชวงมากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 25.71 

และนอยท่ีสุดไมเกิน 1 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86   

ตารางท่ี 14 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามโดยผูท่ีพิจารณา

โครงการ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ   

 ชาย 1 20.00 

 หญิง 4 80.00 

หนวยงานท่ีสังกัด   

 คณะครุศาสตร 0 0.00 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 0.00 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0.00 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0.00 

 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0.00 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00 

 คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 0 0.00 

 สํานักงานอธิการบด ี 5 100.00 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0.00 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00 

 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

0 

0 

0.00 

0.00 

ประสบการณทํางาน   

 ไมเกิน 1 ป 0 0.00 

 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1 20.00 

 มากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป 0 0.00 

 มากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป 1 20.00 

 มากกวา 15 ป ข้ึนไป 3 60.00 
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  จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยผู ท่ี

พิจารณาโครงการ พบวาเปนเพศชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 เพศหญิง จํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 80.00 โดยสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

ประสบการณทํางานมากท่ีสุดอยูในชวงมากกวา 15 ป ข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 

รองลงมาอยูในชวงมากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และมากกวา 

1 ป แตไมเกิน 5 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 

2.2.2 ผลการวิเคราะหตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. การประเมินดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) 

1.1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลการขออนุมัติ

โครงการ/ กิจกรรม 

4.71 0.46 ดีมาก 

1.2 ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูลการขอ

อนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

4.69 0.47 ดีมาก 

1.3 ความถูกตองในการลบขอมูลการขออนุมัติ

โครงการ/ กิจกรรม 

4.66 0.48 ดีมาก 

1 .4  ความถูกตอ งของผลลัพธ ท่ี ได จ ากการ

ประมวลผลในระบบ 

4.60 0.55 ดีมาก 

1.5 ระบบมีการตรวจสอบขอมูล และปองกัน

ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

4.54 0.66 ดีมาก 

สรุปผล 4.64 0.52 ดีมาก 

2. การประเมินดานการใชงานของระบบ (Usability Test) 

2.1 ความงายตอการใชงานของระบบ  4.77 0.43 ดีมาก 

2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัว

อักษรบนจอภาพ 

4.83 0.38 ดีมาก 

2.3 ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและ

รูปภาพ 

4.83 0.38 ดีมาก 

2.4 ความเหมาะสมในการใชขอความ สัญลักษณ

หรือรูปภาพ เพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 

4.74 0.51 ดีมาก 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ (ตอ) 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ประสิทธิภาพ 

2.5 ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ

หนาจอของระบบ 

4.74 0.44 ดีมาก 

2.6 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับ

ผูใช 

4.57 0.50 ดีมาก 

สรุปผล 4.75 0.44 ดีมาก 

3. การประเมินดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test) 

3.1 การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการ

ตรวจสอบเขาใชงานระบบ 

4.74 0.44 ดีมาก 

3.2 การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใช

ระบบในระดับตาง ๆ 

4.69 0.47 ดีมาก 

3.3 การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ของผูใชไดอยาง

ถูกตอง 

4.74 0.44 ดีมาก 

สรุปผล 4.72 0.45 ดีมาก 

สรุปผลภาพรวม 4.70 0.47 ดีมาก 

 

  จากตารางท่ี 15 ผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ 

พบวาระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏเพชรบุรี ท้ัง 3 ดานมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.70) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.47)  

  เม่ือพิจารณาดานท่ีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือดานการใชงานของระบบ (Usability Test) 

โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.75) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.44) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ

ดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.64) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.=0.52)  

  เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.64) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.52) 

ดานการใชงานของระบบ (Usability Test) มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย ( X =4.75) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.44) ดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test) 

มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.72) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.45) 
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  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับระบบติดตามความกาวหนาการขอ

อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สรุปไดดังนี้ 

1. ระบบใชงานงาย สะดวก และรวดเร็ว 

2. ในข้ันตอนสุดทายท่ีโครงการพิจารณาอนุมัติแลว ควรแนบไฟลเอกสารการขอ

อนุมัติโครงการเขาสูระบบ 

3. ระบบควรแสดงขอมูลโครงการ/ กิจกรรม แยกตามยุทธศาสตรและผูรับผิดชอบ

โครงการ 

4. ในดานการออกแบบหนาจอ ควรปรับการแสดงผลของสถานะกิจกรรมใน

หนาจอแสดงรายการโครงการวาขณะนี้อยูในข้ันตอนใด และยังอยูในข้ันตอนพิจารณาอีกก่ีข้ันตอน  

5. ระบบควรเชื่อมโยงขอมูลโครงการรวมกับระบบบัญชีสามมิติ (3D) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองตรงกัน 

6. เปนระบบท่ีดี ซ่ึงสามารถนํามาใชในการติดตามโครงการไดจริง ควรนําเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือนําไปใชตอไป  

ตารางท่ี 16 แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ีพิจารณาโครงการ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. การประเมินดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) 

1.1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลการพิจารณา

อนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

4.40 0.55 ด ี

1 .2  ความถูกตองของผลลัพธ ท่ี ได จ ากการ

ประมวลผลในระบบ 

4.40 0.55 ด ี

1.3 ระบบมีการตรวจสอบขอมูล และปองกัน

ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

4.80 0.45 ดีมาก 

สรุปผล 4.53 0.51 ดีมาก 

2. การประเมินดานการใชงานของระบบ (Usability Test) 

2.1 ความงายตอการใชงานของระบบ  4.80 0.45 ดีมาก 

2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัว

อักษรบนจอภาพ 

4.80 0.45 ดีมาก 

2.3 ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและ

รูปภาพ 

4.80 0.45 ดีมาก 
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ตารางท่ี 16 แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ีพิจารณาโครงการ (ตอ) 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ประสิทธิภาพ 

2.4 ความเหมาะสมในการใชขอความ สัญลักษณ

หรือรูปภาพ เพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 

4.80 0.45 ดีมาก 

2.5 ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ

หนาจอของระบบ 

4.60 0.55 ดีมาก 

2.6 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับ

ผูใช 

4.80 0.45 ดีมาก 

สรุปผล 4.77 0.46 ดีมาก 

3. การประเมินดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test) 

3.1 การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการ

ตรวจสอบเขาใชงานระบบ 

4.80 0.45 ดีมาก 

3.2 การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใช

ระบบในระดับตาง ๆ 

4.80 0.45 ดีมาก 

3.3 การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ของผูใชไดอยาง

ถูกตอง 

4.80 0.45 ดีมาก 

สรุปผล 4.80 0.45 ดีมาก 

สรุปผลภาพรวม 4.72 0.47 ดีมาก 

 

  จากตารางท่ี 16 ผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ีพิจารณาโครงการ พบวา

ระบบติดตามความกาวหนาการขออนุ มัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏเพชรบุรี ท้ัง 3 ดานมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.72) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.47)  

  เม่ือพิจารณาดานท่ีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย 

(Security Test) โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.80) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.45) สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.53) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.51)  

  เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.53) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.51) 

ดานการใชงานของระบบ (Usability Test) มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย ( X =4.77) 
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และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.46) ดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test) 

มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.80) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.45) 

  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับระบบติดตามความกาวหนาการขอ

อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สรุปไดดังนี้ 

1. ควรแนบไฟลเอกสารการขออนุมัติโครงการเขาสูระบบ 

2. เปนระบบท่ีงายและสะดวกตอการติดตามโครงการท่ีขออนุมัติโครงการ และ

เพ่ิมความคลองตัวในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน 



บทท่ี 5  

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การปฏิบัติงานประจําสูการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ผลจากการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งชื่อระบบสารสนเทศนี้วา 

“ระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี” ซ่ึงระบบสารสนเทศนี้ทํางานดวยโปรแกรมเว็บเบราเซอร ซ่ึงโปรแกรมท่ีรองรับการทํางาน

ไดดีท่ีสุดคือโปรแกรม Google Chrome โดยระบบสารสนเทศนี้ทํางานเปนไปโดยอัตโนมัติ ตามลําดับ

ข้ันตอนของการอนุมัติโครงการ โดยขอมูลการอนุมัติโครงการจะสงงานตอใหกับผูพิจารณาอนุมัติ

โครงการถัดไปโดยอัตโนมัติจนพิจารณาอนุมัติโครงการสําเร็จ ซ่ึงผูพิจารณาอนุมัติสามารถทราบถึง

ปริมาณงาน ตรวจสอบติดตามโครงการได และผูใชงานแตละกลุมจะเห็นขอมูลท่ีไมเหมือนกัน ผูใชงาน

แตละกลุมจะเห็นเฉพาะขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของตามหนาท่ีเทานั้น รองรับผูใชงานจํานวน 6 กลุม มี

การใชงานท่ีแตกตางกันตามคุณสมบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ระบบความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบนั้น 

ผูใชงานระบบสารสนเทศทุกกลุมจะตองกรอกขอมูลเขาสูระบบ คือชื่อผูใชและรหัสผานกอนเขาสู

ระบบทุกครั้ง เพ่ือเปนการปองกันไมใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของเขาถึงขอมูล และผูใชก็สามารถเขาถึง

รายละเอียดของขอมูลไดเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับตนเองเทานั้น 

2. การบันทึกขอมูล ในการบันทึกขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลโครงการหลัก และ

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้นผูดูแลระบบจะเปนผูนําขอมูลเขา

สูระบบ ซ่ึงหากไมมีขอมูลในสวนนี้กอนจะไมสามารถดึงขอมูลโครงการ/ กิจกรรม มาบันทึกคําขอ

อนุมัติโครงการได ผูใชงานกลุมคณะ/ สํานัก/ สถาบัน จะเปนผูนําขอมูลโครงการท่ีตองการขออนุมัติ

โครงการเขาสูระบบ ผูใชงานกลุมงานบริหารคลังและทรัพยสิน กลุมงานบริหารพัสดุและบริการ



67 

 

ยานพาหนะ กลุมกองนโยบายและแผน กลุมงานบริหารท่ัวไปจะเปนผูนําขอมูลการพิจารณาอนุมัติ

โครงการเขาสูระบบ ตามลําดับข้ันตอนโดยอัตโนมัติ กลาวคือ เม่ือผูใชงานกลุมงานบริหารคลังและ

ทรัพยสินพิจารณาอนุมัติโครงการแลว ระบบจะสงขอมูลโครงการใหกับกลุมงานบริหารพัสดุและ

บริการยานพาหนะโดยอัตโนมัติเพ่ือพิจารณาตอไป หากมีการปรับปรุงแกไขขอมูล ระบบจะสงขอมูล

โครงการใหกับผูใชงานกลุมคณะ/ สํานัก/ สถาบันโดยอัตโนมัติ เปนตน 

3. การปรับปรุงแกไขขอมูล ในกลุมผูดูแลระบบสามารถเลือกเมนูแกไขขอมูล

ผูใชงานระบบ ขอมูลโครงการหลัก ขอมูลกิจกรรม โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมา

ใหเลือกทํารายการแกไข กลุมคณะ/ สํานัก/ สถาบัน สามารถเลือกเมนูแกไขขอมูลการขออนุมัติ

โครงการ โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํารายการแกไข 

4. การลบขอมูล ในกลุมผูดูแลระบบสามารถเลือกเมนูลบขอมูลผูใชงานระบบ 

ขอมูลโครงการหลัก ขอมูลกิจกรรม โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํา

รายการท่ีจะลบ กลุมคณะ/ สํานัก/ สถาบัน สามารถเลือกเมนูลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ โดย

คนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํารายการท่ีจะลบ 

5. การสืบคนขอมูล ในการสืบคนขอมูลนั้นสามารถสืบคนจากเมนูคนหา สําหรับ

ผูใชงานในแตละกลุมจะมีเมนูสําหรับสืบคนขอมูลหลายดานครอบคลุมงานท่ีเก่ียวของและสิทธิการ

เขาถึงขอมูลท่ีแตกตางกัน ในสวนของการสืบคนขอมูลโครงการท่ีขออนุมัติโครงการเพ่ือตรวจสอบ

สถานะของโครงการวาพิจารณาถึงข้ันตอนใด สามารถสืบคนไดเม่ือเขาสูระบบสารสนเทศนี้ โดยไม

ตองเขาสูระบบ 

6. การแสดงขอมูล ในการแสดงขอมูลนั้น จะแสดงขอมูลเมนูโครงการท่ีพิจารณา

อนุมัติแลว เมนูโครงการท่ีกําลังพิจารณา และเมนูโครงการท่ีปรับแกไขเหมือนกันทุกกลุมผูใชงาน แต

รายการท่ีแสดงออกมาของแตละเมนูจะไมเหมือนกัน ตามแตละสิทธิการเขาถึงของแตละกลุม 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนา

การขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.1 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ 

ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ ตอนท่ี 1 

ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวาขอมูลเก่ียวกับสถานภาพ

และขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม จากการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 คน มีความ

สอดคลอง จากการประเมินประสิทธิภาพคาดัชนีความสอดคลองอยูในชวง 0.50 - 1.00 ซ่ึงเปนคาท่ี

สามารถนําไปใชได ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน พบวาขอมูล

เก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน จากการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 คน มี
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ความสอดคลอง จากการประเมินประสิทธิภาพคาดัชนีความสอดคลองอยูในชวง 0.50 - 1.00 ซ่ึงเปน

คาท่ีสามารถนําไปใชได 

2.2 ผลการวิเคราะหการประเมินประสิทธิภาพของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ 

เปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29 เพศหญิง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 85.71 โดย

สวนใหญสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 45.71 รองลงมาคือสถาบันวิจัย

และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.43 และนอยท่ีสุดคือคณะครุศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ

วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ และโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจํานวนหนวยงานละ 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ประสบการณ

ทํางานมากท่ีสุดอยูในชวงมากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 37.14 

รองลงมาอยูในชวงมากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 25.71 และนอยท่ีสุดไม

เกิน 1 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 สวนของผูท่ีพิจารณาโครงการ พบวาเปนเพศชาย จํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 เพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 โดยสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ประสบการณทํางานมากท่ีสุดอยูในชวงมากกวา 15 

ป ข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาอยูในชวงมากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และมากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

20.00 

 ผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ พบวาระบบติดตาม

ความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท้ัง 3 ดาน

มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.70) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.47) 

 ผลการประเมินระบบสารสนเทศโดยผูท่ีพิจารณาโครงการ พบวาระบบติดตาม

ความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท้ัง 3 ดาน

มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.72) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.47) 

อภิปรายผล 

ผลการดําเนินงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนา

การขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ผูวิจัยขอ

นําไปสูการอภิปรายผลดังนี้ 
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1. ผลการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผลจากการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งชื่อระบบสารสนเทศนี้วา 

“ระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี” ซ่ึงระบบสารสนเทศนี้ทํางานดวยโปรแกรมเว็บเบราเซอร ซ่ึงโปรแกรมท่ีรองรับการทํางาน

ไดดีท่ีสุดคือโปรแกรม Google Chrome จุดเดนของระบบคือทํางานบนเครือขาย ผูใชงานระบบ

สามารถใชงานระบบไดทันที สอดคลองกับงานวิจัยของนภาพร  บุญศรี (2557, หนา 75) ไดทําวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิจัยพบวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนผูใชสามารถเปดหรือเขาถึงขอมูลผาน

เครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยไดโดยสะดวกตลอดเวลา ไมมีขอจํากัดดานระยะทาง เวลา 

สถานท่ี จึงทําใหผูใชสามารถเขามาคนหาและดาวนโหลดเอกสารบทความวิชาการ บทความวิจัยได

โดยสะดวก นอกจากนี้ระบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้มีคุณสมบัติในดานตาง ๆ คือ ดานการบันทึกขอมูล ใน

การบันทึกขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลโครงการหลัก และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้นผูดูแลระบบจะเปนผูนําขอมูลเขาสูระบบ ซ่ึงหากไมมีขอมูลในสวนนี้

กอนจะไมสามารถดึงขอมูลโครงการ/ กิจกรรม มาบันทึกคําขออนุมัติโครงการได ผูใชงานกลุมคณะ/ 

สํานัก/ สถาบัน จะเปนผูนําขอมูลโครงการท่ีตองการขออนุมัติโครงการเขาสูระบบ ผูใชงานกลุมงาน

บริหารคลังและทรัพยสิน กลุมงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ กลุมกองนโยบายและแผน 

กลุมงานบริหารท่ัวไปจะเปนผูนําขอมูลการพิจารณาอนุมัติโครงการเขาสูระบบ ดานการปรับปรุงแกไข

ขอมูล ในกลุมผูดูแลระบบสามารถเลือกเมนูแกไขขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลโครงการหลัก ขอมูล

กิจกรรม โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํารายการแกไข กลุมคณะ/ 

สํานัก/ สถาบัน สามารถเลือกเมนูแกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะ

ปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํารายการแกไข ดานการลบขอมูล ในกลุมผูดูแลระบบสามารถเลือกเมนู

ลบขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลโครงการหลัก ขอมูลกิจกรรม โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏ

ขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํารายการท่ีจะลบ กลุมคณะ/ สํานัก/ สถาบัน สามารถเลือกเมนูลบขอมูลการขอ

อนุมัติโครงการ โดยคนหาขอมูลท่ีตองการ ก็จะปรากฏขอมูลข้ึนมาใหเลือกทํารายการท่ีจะลบ ดาน

การสืบคนขอมูล ในการสืบคนขอมูลนั้นสามารถสืบคนจากเมนูคนหา สําหรับผูใชงานในแตละกลุมจะ

มีเมนูสําหรับสืบคนขอมูลหลายดานครอบคลุมงานท่ีเก่ียวของและสิทธิการเขาถึงขอมูลท่ีแตกตางกัน 

ในสวนของการสืบคนขอมูลโครงการท่ีขออนุมัติโครงการเพ่ือตรวจสอบสถานะของโครงการวา

พิจารณาถึงข้ันตอนใด สามารถสืบคนไดเม่ือเขาระบบสารสนเทศนี้ จุดเดนของการสืบคนขอมูล

สถานะการพิจารณาโครงการวาถึงข้ันตอนใดคือสามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็ว และใหขอมูลท่ี

ถูกตองเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา หากมีการพิจารณาอนุมัติหรือปรับปรุงแกไขโครงการ ขอมูล
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สถานะการพิจารณาโครงการของโครงการนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ ดานการแสดงขอมูล ในการ

แสดงขอมูลนั้น จะแสดงขอมูลเมนูโครงการท่ีพิจารณาอนุมัติแลว เมนูโครงการท่ีกําลังพิจารณา และ

เมนูโครงการท่ีปรับแกไข เหมือนกันทุกกลุมผูใชงาน แตรายการท่ีแสดงออกมาของแตละเมนูจะไม

เหมือนกัน ตามแตละสิทธิการเขาถึงของแตละกลุม คุณสมบัติของระบบดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย

ของณรงค  ล่ําดี (2560, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบติดตามความกาวหนางานวิจัย” 

ผลการวิจัยพบวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้ ผูใชสามารถติดตามข้ันตอนหรือกระบวนการงานวิจัยของตนได 

เชน ผลการอนุมัติงบประมาณงานวิจัย การติดตามข้ันตอนตาง ๆ ของการทํางานวิจัย เปนตน ซ่ึงจะ

ชวยสนับสนุนใหบุคลากรท่ีทํางานวิจัยสามารถติดตามกระบวนการวิจัยของตนไดอยางเหมาะสม และ

สอดคลองกับงานวิจัยของศันสนีย  ทารอน (2554, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “ระบบติดตามงาน

โครงการ กรณีศึกษา: กลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติ

แหงชาติ” ผลการวิจัยพบวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค โดยสามารถชวย

ในการบันทึกความกาวหนาของงาน แสดงผลการดําเนินงาน รวมถึงรายงานคงเหลือของแตละ

โครงการ ภายใตความรับผิดชอบของแตละกลุมงาน ในรูปแบบรอยละของงานท่ีทําสําเร็จ เพ่ือใหการ

บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนนี้ได

ดําเนินการพัฒนาตามหลักการและทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : System Development 

Life Cycle) ซ่ึงมีการดําเนินกิจกรรมเปนลําดับไดแก การกําหนดปญหา การวิเคราะห การออกแบบ 

การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้งและการใชงาน การบํารุงรักษา ข้ันตอนการดําเนินการดังกลาว

สอดคลองกับโอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2549) กลาววาวงจรการพัฒนาระบบ เปนวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรม

ตาง ๆ ในแตละข้ันตอนของการพัฒนาท่ีจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐานและรายละเอียดตาง ๆ ใน

การพัฒนาระบบ โดยข้ันตอนของการพัฒนาระบบถูกแบงออกเปน 7 ข้ันตอนดวยกัน คือ การกําหนด

ปญหา การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้ง และการบํารุงรักษา และ

พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใช

ฐานขอมูล MySQL เนื่องจากเปนฐานขอมูลท่ีสามารถใชงานไดฟรี และสามารถรองรับการใชงานท้ัง

ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux ใชเก็บตารางขอมูลท่ีเปนฐานขอมูลขนาดใหญได ผูใช

สามารถเขาถึงขอมูลพรอมกันไดหลายคน และทํางานไดเร็ว คุณสมบัติของฐานขอมูลดังกลาว

สอดคลองกับกิตติภูมิ วรฉัตร (2545, หนา 22-23) กลาววาฐานขอมูล MySQL มีคุณสมบัติท่ีเปน

ระบบการทํางานแบบมัลติเทรด (Multi-thread) คือทํางานแยกกัน ทําใหการทํางานเปนไปอยาง

รวดเร็ว และใชไดกับภาษาสคริปตไดหลายภาษา เชน ASP PHP VB JAVA สามารถรองรับฐานขอมูล

ขนาดใหญไดถึง 60,000 ตาราง รองรับภาษามาตรฐาน SQL นอกจากนั้นยังใชไดกับระบบปฏิบัติการ

ไดหลายระบบ เชน Windows Linux Unix และนําหลักการการทํางานดวยระบบกระแสงานดิจิทัล 

(Digital Workflow) ท่ีสามารถควบคุมกระบวนการทํางานไดตามลําดับข้ันตอน สามารถสงงานท่ี



71 

 

เก่ียวของมาใหผูใชไดโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถรูปริมาณงานของตนได และสามารถตรวจติดตาม

สถานะของงานไดวาดําเนินการไปถึงข้ันตอนใด คุณสมบัติของหลักการดังกลาวสอดคลองกับธวัชชัย  

ศิริกุล (2557, หนา 42) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบกระแสงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของหนวยงานภาครัฐ” ผลการวิจัย

พบวาไดทําการออกแบบโครงสรางขอมูลท่ีใชในการประกอบการวิจัย ไดแกสวนขอมูลพ้ืนฐานของ

หนวยงานภาครัฐท้ังหมดมากกวา 300 หนวยงาน เพ่ือเปนฐานขอมูลต้ังตนในระบบ ขอมูลสงการ

ทํางานดาน Workflow ท่ี เปนไปตามลํา ดับการทํางานการพิจารณาใหความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ ขอมูลของการนําสงเรื่องผานระบบ ท่ีสามารถสงไฟลเอกสาร รูปภาพ หรือไฟลอ่ืน ไป

กับระบบงานไดทันทีท่ีสงรายการนําสง และสามารถดาวนโหลดเพ่ือดูเอกสารประกอบการพิจารณาได

ผานระบบงาน 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนา

การขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ มีความคิดเห็นวาระบบท้ัง 3 ดานมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี

มาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.70) และผู ท่ีพิจารณาโครงการ มีความคิดเห็นวาระบบท้ัง 3 ดานมี

ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.72) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ี

พัฒนาข้ึน จะพบวาทุกกลุมท่ีทําการประเมินมีความเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 

ท้ังนี้เปนเพราะวาระบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนนี้ไดดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบตามหลักการและ

ทฤษฎีของการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเริ่มต้ังแตการศึกษาสภาพปญหาซ่ึงพบวาการขออนุมัติ

โครงการ จะตองมีผูพิจารณาหลายหนวยงาน ซ่ึงการติดตามโครงการ ผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการจะตอง

คอยโทรศัพท หรือเขามาสอบถามกับหนวยงานผูพิจารณา เพ่ือสอบถามความกาวหนาของโครงการ 

วาผานการพิจารณาถึงข้ันตอนใด ซ่ึงบางครั้งตองตามทุกหนวยงานท่ีพิจารณา จึงจะพบเอกสารในการ

พิจารณาขออนุมัติโครงการ ทางหนวยงานผูพิจารณาอนุมัติ ไมมีการเก็บขอมูลของโครงการท่ีผานการ

อนุมัติของผูพิจารณาแตละหนวยงาน จึงทําใหเกิดความยุงยาก และใชเวลานานในการคนหา ซ่ึงอาจ

เกิดความสับสนระหวางการทํางานและการสื่อสารท่ีอาจเกิดความคลาดเคลื่อน หรือกรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบในการเสนอพิจารณาอนุมัติไมไดมาปฏิบัติงานหรือติดราชการ ทําใหไมสามารถตอบไดทัน

ตามความตองการ ดังนั้นในการออกแบบและพัฒนาระบบจึงเปนไปเพ่ือแกปญหาและตอบสนองความ

ตองการของท้ังผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ และผูท่ีพิจารณาโครงการโดยเฉพาะ จึงทําใหระบบนี้สามารถ

แกปญหาการติดตามโครงการไดเปนอยางด ีและสอดคลองกับความตองการของผูใชงานมากท่ีสุด ใน

ดานการสืบคนขอมูลโครงการท่ีขออนุมัติโครงการ สามารถสืบคนและแสดงผลไดอยางรวดเร็ว 

ผูใชงานสามารถสืบคนและระบบสามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็ว มีความถูกตองเปนปจจุบันอยู
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ตลอดเวลา ทันตอความตองการในการตรวจสอบขอมูล ประสิทธิภาพของระบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้

สอดคลองกับงานวิจัยของไกรทพนธ  เติมวิทยขจร, ศิริชัย  นามบุรี และนิมารูนี  หะยีวาเงาะ (2559, 

หนา 32) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา ระยะท่ี 1” ผลการวิจัยพบวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนใชหลักการบูรณาการขอมูลจากระบบสารสนเทศ

ท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย ทําใหสารสนเทศท่ีถูกนําเสนอนั้นมีความถูกตองและนาเชื่อถือ และสอดคลอง

กับงานวิจัยของชัยรัตน  รอดเคราะห (2555, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ” ผลการวิจัยพบวาระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมสามารถนําไปใชงานไดจริงและตอบสนอง

การทํางานของผูใชไดถูกตองตามความตองการ 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.1 ในข้ันตอนของการบันทึกการขออนุมัติโครงการ ควรเพ่ิมการแนบไฟลเอกสารของ

โครงการท่ีขออนุมัติโครงการเขาไปในระบบ 

1.2 ในข้ันตอนการอนุมัติโครงการของผูพิจารณาโครงการ สามารถยกเลิกการอนุมัติ

โครงการของผูพิจารณาได 

 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

2.1 ควรพัฒนาระบบใหสามารถแจงเตือนผูขออนุมัติโครงการผานชองทางตาง ๆ เชน 

อีเมล หรือโทรศัพท โดยอัตโนมัติ เพ่ือลดข้ันตอนในการดําเนินการติดตามโดยตรงของเจาหนาท่ี และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามความกาวหนาของการอนุมัติโครงการ 

2.2 ควรพัฒนาระบบใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีสามมิติ (3D) ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือใหขอมูลโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมีความ

ถูกตองตรงกันและทันสมัยอยูตลอดเวลา 
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รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูล 

แบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขอ

อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  

จากการนําแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนา

การขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ ไดผลคะแนน

ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสภานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ 

ผลรวม 
ดัชนีความ

สอดคลอง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. เพศ 1 1 1 3 1 

2. หนวยงานท่ีสังกัด 1 1 1 3 1 

3. ประสบการณทํางาน 1 1 1 3 1 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ 

ผลรวม 
ดัชนีความ

สอดคลอง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. การประเมินดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) 

   สวนของผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

   1.1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลการ

ขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

1 1 1 3 1 

   1.2 ความถูกตองในการปรับปรุงแกไข

ขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

1 1 1 3 1 

   1.3 ความถูกตองในการลบขอมูลการขอ

อนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

1 1 1 3 1 

   1.4 ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการ

ประมวลผลในระบบ 

1 1 1 3 1 

   1.5 ระบบมีการตรวจสอบขอมูล และ

ปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

1 1 1 3 1 

   สวนของผูท่ีพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม 
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รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ 

ผลรวม 
ดัชนีความ

สอดคลอง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

   1.1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลการ

พิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

1 1 1 3 1 

   1.2 ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการ

ประมวลผลในระบบ 

1 1 1 3 1 

   1.3 ระบบมีการตรวจสอบขอมูล และ

ปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

1 1 1 3 1 

2. การประเมินดานการใชงานของระบบ (Usability Test) 

   2.1 ความงายตอการใชงานของระบบ 1 1 1 3 1 

   2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาด

ของตัวอักษรบนจอภาพ 

1 0 1 2 0.67 

   2.3 ความเหมาะสมในการใชสีของ

ตัวอักษรและรูปภาพ 

1 0 1 2 0.67 

   2.4 ความเหมาะสมในการใชขอความ 

สัญลักษณหรือรูปภาพ เ พ่ืออธิบายสื่ อ

ความหมาย 

1 0 1 2 0.67 

   2.5 ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการ

ออกแบบหนาจอของระบบ 

1 1 1 3 1 

   2.6 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ

โตตอบกับผูใช 

1 1 1 3 1 

3. การประเมินดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test) 

   3.1 การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานใน

การตรวจสอบเขาใชงานระบบ 

1 1 1 3 1 

   3.2 การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงาน

ของผูใชระบบในระดับตาง ๆ 

1 1 1 3 1 

   3.3 การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ของผู

ใชไดอยางถูกตอง 

1 1 1 3 1 
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 จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติงานดาน

งบประมาณ โครงการ ของคณะ สํานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแยกเปนผูท่ียื่นขอ

อนุมัติโครงการ จํานวน 35 คน ไดผลคะแนนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสภานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ   

 ชาย 5 14.29 

 หญิง 30 85.71 

หนวยงานท่ีสังกัด   

 คณะครุศาสตร 1 2.86 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 5.71 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2.86 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 2.86 

 คณะวิทยาการจัดการ 1 2.86 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 5.71 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2.86 

 คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 1 2.86 

 สํานักงานอธิการบด ี 16 45.71 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 5.71 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 5.71 

 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4 

1 

11.43 

2.86 

ประสบการณทํางาน   

 ไมเกิน 1 ป 1 2.86 

 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 9 25.71 

 มากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป 8 22.86 

 มากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป 13 37.14 

 มากกวา 15 ป ข้ึนไป 4 11.43 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. การประเมินดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) 

1.1 ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ 

กิจกรรม 

4.71 0.46 

1.2 ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูลการขออนุ มัติ

โครงการ/ กิจกรรม 

4.69 0.47 

1.3 ความถูกตองในการลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 4.66 0.48 

1.4 ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลในระบบ 4.60 0.55 

1.5 ระบบมีการตรวจสอบขอมูล และปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

4.54 0.66 

สรุปผล 4.64 0.52 

2. การประเมินดานการใชงานของระบบ (Usability Test) 

2.1 ความงายตอการใชงานของระบบ  4.77 0.43 

2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.83 0.38 

2.3 ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.83 0.38 

2.4 ความเหมาะสมในการใชขอความ สัญลักษณหรือรูปภาพ เพ่ือ

อธิบายสื่อความหมาย 

4.74 0.51 

2.5 ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอของระบบ 4.74 0.44 

2.6 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 4.57 0.50 

สรุปผล 4.75 0.44 

3. การประเมินดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test) 

3.1 การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการตรวจสอบเขาใชงาน

ระบบ 

4.74 0.44 

3.2 การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง 

ๆ 

4.69 0.47 

3.3 การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ของผูใชไดอยางถูกตอง 4.74 0.44 

สรุปผล 4.72 0.45 

สรุปผลภาพรวม 4.70 0.47 
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จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติงานดาน

งบประมาณ โครงการ ของคณะ สํานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแยกเปนผู ท่ี

พิจารณาโครงการ จํานวน 5 คน ไดผลคะแนนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสภานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ   

 ชาย 1 20.00 

 หญิง 4 80.00 

หนวยงานท่ีสังกัด   

 คณะครุศาสตร 0 0.00 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 0.00 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0.00 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0.00 

 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0.00 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00 

 คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 0 0.00 

 สํานักงานอธิการบด ี 5 100.00 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0.00 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00 

 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

0 

0 

0.00 

0.00 

ประสบการณทํางาน   

 ไมเกิน 1 ป 0 0.00 

 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1 20.00 

 มากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป 0 0.00 

 มากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป 1 20.00 

 มากกวา 15 ป ข้ึนไป 3 60.00 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. การประเมินดานหนาท่ีของระบบ (Functional Test) 

1.1 ความถูกตองในการจัดเ ก็บขอมูลการพิจารณาอนุ มัติ

โครงการ/ กิจกรรม 

4.40 0.55 

1.2 ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลในระบบ 4.40 0.55 

1.3 ระบบมีการตรวจสอบขอมูล และปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

4.80 0.45 

สรุปผล 4.53 0.51 

2. การประเมินดานการใชงานของระบบ (Usability Test) 

2.1 ความงายตอการใชงานของระบบ  4.80 0.45 

2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.80 0.45 

2.3 ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.80 0.45 

2.4 ความเหมาะสมในการใชขอความ สัญลักษณหรือรูปภาพ 

เพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 

4.80 0.45 

2.5 ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอของ

ระบบ 

4.60 0.55 

2.6 ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 4.80 0.45 

สรุปผล 4.77 0.46 

3. การประเมินดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Security Test) 

3.1 การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการตรวจสอบเขาใช

งานระบบ 

4.80 0.45 

3.2 การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง 

ๆ 

4.80 0.45 

3.3 การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ของผูใชไดอยางถูกตอง 4.80 0.45 

สรุปผล 4.80 0.45 

สรุปผลภาพรวม 4.72 0.47 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือราชการและรายนามผูเชี่ยวชาญ 
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หนังสือราชการและรายนามผูเช่ียวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

1. อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี 

ผูชวยอธิการบดีดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. นายสะอาด  เข็มสีดา 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

3. นายนเรนทร  อมรจุติ 

รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
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                                            บันทึกขอความ 
สวนราชการ กองนโยบายและแผน     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    โทร  ๘๖๐๓  ๑๖๐๓ 

ท่ี       กนผ.  ว ๐๐๐๒๘/๒๕๖๔         วันท่ี ๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

เรียน อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี 

ดวย นายธีรวัฒน  เสนะโห สังกัดกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย   

( R2R ) เรื่อง “การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการนี้ขาพเจา จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผู เชี่ยวชาญตรวจสอบ          

คุณภาพเครื่องมือวิจัยเรื่องดังกลาว โดยทานสามารถทดลองใชงานระบบติดตามความกาวหนา           

ก า รขออนุ มั ติ โ ค ร งกา รตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ  มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ เพชรบุ รี  ไ ด ท่ี  

http://plan.pbru.ac.th/WPA/index.php หรือคูมือการใชงานระบบตามท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

                       

 

(นายธีรวัฒน  เสนะโห) 

                          นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงาน 

                                                        กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

                QR Code ระบบงาน 

http://plan.pbru.ac.th/WPA/index.php
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                                            บันทึกขอความ 
สวนราชการ กองนโยบายและแผน     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    โทร  ๘๖๐๓  ๑๖๐๓ 

ท่ี       กนผ.  ว ๐๐๐๒๘/๒๕๖๔         วันท่ี ๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

เรียน นายสะอาด  เข็มสีดา 

ดวย นายธีรวัฒน  เสนะโห สังกัดกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย   

( R2R ) เรื่อง “การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการนี้ขาพเจา จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผู เชี่ยวชาญตรวจสอบ          

คุณภาพเครื่องมือวิจัยเรื่องดังกลาว โดยทานสามารถทดลองใชงานระบบติดตามความกาวหนา           

ก า รขออนุ มั ติ โ ค ร งกา รตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ  มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ เพชรบุ รี  ไ ด ท่ี  

http://plan.pbru.ac.th/WPA/index.php หรือคูมือการใชงานระบบตามท่ีแนบมาพรอมนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

                       

 

(นายธีรวัฒน  เสนะโห) 

                          นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงาน 

                                                        กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

                QR Code ระบบงาน 

http://plan.pbru.ac.th/WPA/index.php
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                                            บันทึกขอความ 
สวนราชการ กองนโยบายและแผน     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    โทร  ๘๖๐๓  ๑๖๐๓ 

ท่ี       กนผ.  ว ๐๐๐๒๘/๒๕๖๔         วันท่ี ๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

เรียน นายนเรนทร  อมรจุติ 

ดวย นายธีรวัฒน  เสนะโห สังกัดกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย   

( R2R ) เรื่อง “การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพ่ือติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการนี้ขาพเจา จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผู เชี่ยวชาญตรวจสอบ          

คุณภาพเครื่องมือวิจัยเรื่องดังกลาว โดยทานสามารถทดลองใชงานระบบติดตามความกาวหนา           

ก า รขออนุ มั ติ โ ค ร งกา รตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ  มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ เพชรบุ รี  ไ ด ท่ี  

http://plan.pbru.ac.th/WPA/index.php หรือคูมือการใชงานระบบตามท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

                       

 

(นายธีรวัฒน  เสนะโห) 

                          นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงาน 

                                                        กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

                QR Code ระบบงาน 

http://plan.pbru.ac.th/WPA/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

แบบสอบถามผานระบบออนไลนโดยผูท่ียื่นขออนุมัติโครงการ ดังนี้ 
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แบบสอบถามผานระบบออนไลนโดยผูท่ีพิจารณาโครงการ ดังนี้ 

 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คูมือการใชงานระบบ 
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คูมือการใชงานระบบ 

ระบบติดตามความกาวหนาการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

1. หนาจอการเขาระบบ

 
ภาพท่ี 1 หนาจอการเขาระบบ 

1. แสดงขอมูลขาวประชาสัมพันธ 

2. แสดงเมนูตรวจสอบสถานะโครงการ/กิจกรรม 

3. เมนู “เขาสูระบบ” 

 

1.1 กลุมผูใชงานระบบ 

การเขาใชงานของผูใชงานระบบ มีผูใชอยู 6 กลุม ไดแก 

1. ผูดูแลระบบ 

2. หนวยงานท่ีบันทึกการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม (คณะ/ สํานัก/ สถาบัน) 

3. หัวหนางานบริหารคลังและทรัพยสิน 

4. หัวหนางานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

5. เจาหนาท่ีของกองนโยบายและแผน 

6. เจาหนาท่ีของงานบริหารท่ัวไป 

1 

3 

2 
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ภาพท่ี 2 หนาจอล็อคอินเขาสูระบบ 

1. กรอกชื่อผูใช (Username) 

2. กรอกรหัสผาน (Password) 

3. กดปุม “เขาสูระบบ” 

4. หากไมตองการเขาสูระบบ ใหกดปุม “กลับ” 

 
ภาพท่ี 3 หนาจอแสดงขอความเตือนการล็อคอินเขาสูระบบไมผาน 

 กรณีท่ีผูใชงานระบบกรอกขอมูลชื่อผูใช หรือ รหัสผาน ไมถูกตอง ระบบจะแจงเตือน ดังภาพ

ท่ี 3 

 

 

1 
2 

3 
4 
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2. หนาจอหลักของระบบ 

2.1 ผูดูแลระบบ 

สวนของผูดูแลระบบ จะเปนสวนของการบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของระบบ เชน การบันทึก

ผูใชงานระบบ การบันทึก การบันทึกโครงการหลักของแตละปงบประมาณ การบันทึกกิจกรรมภายใต

โครงการหลักของแตละปงบประมาณ และสามารถบันทึกการขออนุมัติโครงการได และสามารถ

ตรวจสอบสถานะของการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมได 

 
ภาพท่ี 4 หนาจอหลักการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ 

1. สวนของชื่อ-สกุลผูใชงานระบบ 

2. เมนู “ออกจากระบบ” 

3. เมนูการใชงานระบบ ประกอบดวย  

3.1 หนาหลัก 

3.2 ขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

3.2.1 เมนูบันทึกผูใชงานระบบ  

3.2.2 เมนูบันทึกโครงการหลัก 

3.2.3 เมนูบันทึกกิจกรรม 

4. เมนูจัดการขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม ประกอบดวย  

4.1 เมนู  “เพ่ิมขอมูล”  

4.2 เมนู  “แกไขขอมูล” 

4.3 เมนู  “ลบขอมูล”  

5. เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา ประกอบดวย 

1 2 

4 

5 

6 

3 
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5.1 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ผานการอนุมัติแลว 

5.2 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณาจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

กองนโยบายและแผน รองอธิการบด/ี ผูชวยอธิการบดี อธิการบดี 

5.3 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ถูกปรับแกไขจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ กองนโยบาย

และแผน รองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี อธิการบดี 

6. สวนของรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีบันทึกในระบบ พรอมระบุสถานะของโครงการ/ 

กิจกรรม 

 

3.1.1 เมนูขอมูลพ้ืนฐาน 

3.1.1.1 เมนูบันทึกผูใชงานระบบ 

 
ภาพท่ี 5 หนาจอรายการขอมูลผูใชงานระบบ 

1. เมนูบันทึกผูใชงานระบบ 

1.1 เมนู  “เพ่ิมขอมูลผูใชงานระบบ” 

1.2 เมนู  “แกไขขอมูลผูใชงานระบบ” 

1.3 เมนู  “ลบขอมูลผูใชงานระบบ” 

2. คนหารายการผูใชงานระบบ จําแนกตามชื่อ-สกุล และหนวยงาน 

3. รายการผูใชงานระบบ 

 

 

 

1 
2 

3 
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3.1.1.1.1 บันทึกขอมูลผูใชงานระบบ 

 
ภาพท่ี 6 หนาจอบันทึกขอมูลผูใชงานระบบ 

   1.  กรอกชื่อ-สกุล ผูใชงานระบบ 

   2.  กรอกรหัสผูใชงาน 

   3.  กรอกรหัสผาน 

   4.  เลือกหนวยงาน 

   5. เลือกสถานะผูใชงานระบบ 

   6. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

3.1.1.1.2 แกไขขอมูลผูใชงานระบบ 

 
ภาพท่ี 7 หนาจอรายการแกไขขอมูลผูใชงานระบบ 

   1. เลือกรายการท่ีตองการแกไข 

   2. กดปุม   เพ่ือแกไ้ขขอ้มลู 

 

 

 

1 
2 3 

4 5 
6 

1 2 
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ภาพท่ี 8 หนาจอแกไขขอมูลผูใชงานระบบ 

1. เลือกขอมูลท่ีตองการแกไข 

2. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 
 

3.1.1.1.3 ลบขอมูลผูใชงานระบบ 

 
ภาพท่ี 9 หนาจอรายการลบขอมูลผูใชงานระบบ 

1. เลือกรายการท่ีตองการลบ โดยกดท่ีปุม  

2. กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 
 

3.1.1.2 เมนูบันทึกโครงการหลัก 

 
ภาพท่ี 10 หนาจอรายการขอมูลโครงการหลัก 

1 

2 

1 

2 

1 
2 

3 
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1. เมนูบันทึกโครงการหลัก 

1.1 เมนู  “เพ่ิมขอมูลโครงการหลัก” 

1.2 เมนู  “แกไขขอมูลโครงการหลัก” 

1.3 เมนู  “ลบขอมูลโครงการหลัก” 

2. คนหารายการโครงการหลัก จําแนกตามชื่อโครงการหลัก และ

ยุทธศาสตร 

3. รายการโครงการหลัก 
 

3.1.1.2.1 บันทึกขอมูลโครงการหลัก 

 
ภาพท่ี 11 หนาจอบันทึกขอมูลโครงการหลัก 

   1.  เลือกลําดับโครงการหลัก 

   2.  กรอกชื่อโครงการหลัก 

   3.  เลือกยุทธศาสตร 

   4. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

3.1.1.2.2 แกไขขอมูลโครงการหลัก 

 
ภาพท่ี 12 หนาจอรายการแกไขขอมูลโครงการหลัก 

1 
2 3 

4 

1 2 
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   1. เลือกรายการท่ีตองการแกไข 

   2. กดปุม   เพ่ือแกไ้ขขอ้มลู 

 
ภาพท่ี 13 หนาจอแกไขขอมูลโครงการหลัก 

1. เลือกขอมูลท่ีตองการแกไข 

2. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

3.1.1.2.3 ลบขอมูลโครงการหลัก 

 
ภาพท่ี 14 หนาจอรายการลบขอมูลโครงการหลัก 

1. เลือกรายการท่ีตองการลบ โดยกดท่ีปุม  

2. กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 

 

 

 

1 

2 

1 

2 
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3.1.1.3 เมนูบันทึกกิจกรรม 

 
ภาพท่ี 15 หนาจอรายการขอมูลกิจกรรม 

1. เมนูบันทึกกิจกรรม 

1.1 เมนู  “เพ่ิมขอมูลกิจกรรม” 

1.2 เมนู  “แกไขขอมูลกิจกรรม” 

1.3 เมนู  “ลบขอมูลกิจกรรม” 

2. คนหารายการกิจกรรม จําแนกตามชื่อกิจกรรม รหัสงบประมาณ 

โครงการหลัก ประเภทงบประมาณ และหนวยงาน 

3. รายการกิจกรรม 
 

3.1.1.3.1 บันทึกขอมูลกิจกรรม 

 
ภาพท่ี 16 หนาจอบันทึกขอมูลกิจกรรม 

1 
2 

3 

1 
2 3 
4 5 
6 

7 
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   1.  กรอกรหัสงบประมาณ 

   2.  กรอกชื่อกิจกรรม 

   3.  กรอกงบประมาณของกิจกรรม 

   4.  เลือกโครงการหลัก 

   5.  เลือกประเภทงบประมาณ 

   6.  เลือกหนวยงาน  

   7.  กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

3.1.1.3.2 แกไขขอมูลกิจกรรม 

 
ภาพท่ี 17 หนาจอรายการแกไขขอมูลกิจกรรม 

   1. เลือกรายการท่ีตองการแกไข 

   2. กดปุม   เพ่ือแกไขขอมูล 

 
ภาพท่ี 18 หนาจอแกไขขอมูลกิจกรรม 

1 2 

1 

2 
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1. เลือกขอมูลท่ีตองการแกไข 

2. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

3.1.1.3.3 ลบขอมูลกิจกรรม 

 
ภาพท่ี 19 หนาจอรายการลบขอมูลกิจกรรม 

1. เลือกรายการท่ีตองการลบ โดยกดท่ีปุม  

2. กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 

 

3.1.2 เมนูจัดการขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

3.1.2.1 เมนู  เพ่ิมขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 20 หนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

1 

2 

1 2 

3 4 
5 6 
7 8 

9 
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1. กดปุม  เพ่ือเลือกรหัสงบประมาณท่ีใชในโครงการ/ กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 21 หนาจอรายการรหัสงบประมาณในการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

1.1 เม่ือเขาสูหนาจอรายการรหัสงบประมาณ ใหผูใชคลิ๊กรายการท่ี

ตองการ 

1.2 สามารถคนหารหัสงบประมาณ จําแนกตามรหัสงบประมาณ ชื่อ

กิจกรรม และหนวยงาน 

1.3 หากไมตองการเลือกรายการ ใหกดปุม “ปด” 

2. กดเลอืก  หากโครงการ/กิจกรรมท่ีขออนุมัติ ใชรหัสงบประมาณ 2 

รหัส เม่ือกดเลือกแลว ระบบจะแสดงขอความยืนยัน ดังภาพท่ี 22 หากตองการใชรหัสงบประมาณ 2 

รหัส ใหกด “OK” หากไมตองการ ใหกด “Cancel” 

 
ภาพท่ี 22 ขอความยืนยันการเพ่ิมรหัสงบประมาณ 

3. ชื่อกิจกรรมจะข้ึนมาใหอัตโนมัติ จากท่ีเราไดเลือกรายการในขอ 1.1 

4. งบประมาณจะข้ึนมาใหอัตโนมัติ จากท่ีเราไดเลือกรายการในขอ 1.1 

5. กดเลือกวันท่ีเริ่มจัดกิจกรรมท่ีชอง ระบบจะแสดงวันท่ีใหเลือก ดัง

ภาพท่ี 23 

1 

2 
3 
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ภาพท่ี 23 แสดงวันท่ีในการจัดกิจกรรม 

6. กดเลือกวันท่ีสิ้นสุดจัดกิจกรรมท่ีชอง ระบบจะแสดงวันท่ีใหเลือก ดัง

ภาพท่ี 23 

7. กรอกชื่อ-สกุล ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

8. เลือกหนวยงานท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

9. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 
ภาพท่ี 24 หนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม กรณีใชรหัสงบประมาณมากกวา 1 

รหัส 

 เม่ือกดปุมบันทึกแลว หากกิจกรรมท่ีใชรหัสงบประมาณมากกวา 1 รหัส 

ระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพท่ี 24 

10. เลือกรหัสงบประมาณเหมือนข้ันตอนท่ี 1 

11. หากตองการเพ่ิมรหัสงบประมาณท่ีใชในกิจกรรม ใหกดเลือก เหมือน

ข้ันตอนท่ี 2 

12. งบประมาณจะข้ึนมาใหอัตโนมัติ จากท่ีเราไดเลือกรายการในขอ 1.1 

13. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

10 
12 

11 

13 
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3.1.2.2 เมนู  แกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 25 หนาจอรายการแกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

1. เลือกขอมูลท่ีตองการแกไข 

2. สามารถคนหาขอมูล จําแนกเลขท่ีการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม และหนวยงาน 

3. กดปุม   เ พ่ือแกไขขอมูล หากกิจกรรมใดไดรับการ

พิจารณาอนุมัติแลว ปุม  จะเปลี่ยนเปนสีเทา และไมสามารถกดได 

4. สถานะโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว หากมี  อยู

ดานหนา หมายความวา พิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี หากไมมีหมายความวา พิจารณาอนุมัติจาก

รองอธิการบดี 

 
ภาพท่ี 26 หนาจอแกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

1. เลือกขอมูลท่ีตองการแกไข 

2. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

3. หากตองการเพ่ิมรหัสงบประมาณ ใหกดปุม  เพ่ือเพ่ิม

รหัสงบประมาณ จะเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 24 

 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 
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3.1.2.3 เมนู  ลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 27 หนาจอรายการลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

1. เลือกรายการท่ีตองการลบ โดยกดท่ีปุม หากกิจกรรมใดมีรหัส

งบประมาณมากกวา 1 รหัส ระบบจะแสดงปุม  หากกิจกรรมใดไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว 

ปุม และ จะเปลี่ยนเปนสีเทา และไมสามารถกดได 

2. กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 

 
ภาพท่ี 28 หนาจอรายการลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม กรณีใชรหสังบประมาณมากกวา 

1 รหัสงบประมาณ 

1. แสดงรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม 

2. เลือกรายการท่ีตองการลบ โดยกดท่ีปุม  

3. กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 

 

 

1 

2 

1 

3 
2 
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3.1.3 เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรม 

3.1.3.1 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว 

 
ภาพท่ี 29 เมนูโครงการ/ กิจกรรมท่ีอนุมัติแลว 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติ

แลว 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีอนุมัติ

แลว ดังภาพท่ี 30 

 
ภาพท่ี 30 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีอนุมัติแลว 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการ

พิจารณาอนุมัติ 

2. สถานะโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว หากมี  อยู

ดานหนา หมายความวา พิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี หากไมมีหมายความวา พิจารณาอนุมัติจาก

รองอธิการบดี 
 

3.1.3.2 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา 

 
ภาพท่ี 31 เมนูโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลังพิจารณา 

1 

1 2 

1 
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1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลังพิจารณาจากงาน

บริหารคลังและทรัพยสิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ กองนโยบายและแผน รอง

อธิการบดี และอธิการบดี 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลัง

พิจารณา ดังภาพท่ี 32 

 
ภาพท่ี 32 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลังพิจารณา 

1. สามารถดูสถานะโครงการวาโครงการ/ กิจกรรมกําลังพิจารณาอยูใน

ข้ันตอนใด 

2. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลังพิจารณา 

 

3.1.3.3 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 33 เมนูโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไข 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไขจากงานบริหาร

คลังและทรัพยสิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ กองนโยบายและแผน รองอธิการบดี และ

อธิการบดี 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแก

ไข ดังภาพท่ี 34 

 

 

2 1 

1 
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ภาพท่ี 34 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไข 

1. สามารถดูสถานะโครงการวาโครงการ/ กิจกรรมถูกปรับแกไขจากใคร 

2. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 35 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไข 

1. แสดงขอคิดเห็นในการปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม จากหนวยงานท่ี

พิจารณาอนุมัติโครงการ  

2. เ ม่ือปรับแกไขในเอกสารการขออนุ มัติโครงการแลว ใหกดปุม 

 เพ่ือบันทึกขอมูลการปรับแกไขและสงเอกสารการขออนุมัติโครงการใหกับหนวยงานท่ี

พิจารณาโครงการอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

2 1 

1 

2 
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ภาพท่ี 36 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม 

1. แสดงสถานะของโครงการ/ กิจกรรมวาอยูในข้ันตอนใด 

 

ภาพท่ี 37 แสดงสถานะโครงการ/ กิจกรรมในแตละข้ันตอน กรณีท่ีอธิการบดีอนุมัติโครงการ และ

กรณีท่ีรองอธิการบดีอนุมัติโครงการ 

1.1 กรณีท่ีงบประมาณท่ีใชในโครงการเกิน 100,000 บาท สถานะ

ของโครงการ/ กิจกรรม มี 6 ข้ันตอน โดยเริ่มจาก 1) หนวยงานเจาของโครงการ 2) งานบริหารคลัง

และทรัพยสิน 3) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 4) กองนโยบายและแผน 5) รองอธิการบดี 

6) อธิการบดี 

1.2 กรณีท่ีงบประมาณท่ีใชในโครงการไมเกิน 100,000 บาท สถานะ

ของโครงการ/ กิจกรรม มี 5 ข้ันตอน โดยเริ่มจาก 1) หนวยงานเจาของโครงการ 2) งานบริหารคลัง

และทรัพยสิน 3) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 4) กองนโยบายและแผน 5) รองอธิการบดี 

ดังภาพท่ี 37 

1.3 เม่ือบันทึกโครงการ/ กิจกรรม สถานะของโครงการในข้ันตอนท่ี 

1 ของหนวยงานจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และแสดงวันท่ีบันทึกโครงการ 

1.4 หากข้ันตอนใดผานการพิจารณาแลว ข้ันตอนนั้นจะเปลี่ยนเปนสี

เขียว พรอมแสดงวันท่ีพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 36 

1 

2 
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2. แสดงรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม 

3. แสดงรายชื่อรองอธิการบดีท่ีพิจารณาอนุมัติ โดยในสวนนี้จะแสดง

ตอเม่ือรองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

2.2 คณะ/ สํานัก/ สถาบัน  

สวนของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน จะเปนสวนของการบันทึกการขออนุมัติโครงการ และสามารถ

ตรวจสอบสถานะของการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมได 

 

 
ภาพท่ี 38 หนาจอหลักการเขาสูระบบของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

1. สวนของชื่อ-สกุล ผูใชงานระบบ 

2. เมนู “ออกจากระบบ” 

3. เมนูจัดการขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม ประกอบดวย  

3.1 เมนู  “เพ่ิมขอมูล”  

3.2 เมนู  “แกไขขอมูล” 

3.3 เมนู  “ลบขอมูล”  

4. เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา ประกอบดวย 

4.1 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ผานการอนุมัติแลว 

1 2 

4 

5 

3 
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4.2 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณาจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

กองนโยบายและแผน รองอธิการบด/ี ผูชวยอธิการบดี อธิการบดี 

4.3 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ถูกปรับแกไขจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ กองนโยบาย

และแผน รองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี อธิการบดี 

5. สวนของรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีบันทึกในระบบ พรอมระบุสถานะของโครงการ/ 

กิจกรรม 

 

2.2.1 เมนูจัดการขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

2.2.1.1 เมนู  เพ่ิมขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 39 หนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

1. กดปุม  เพ่ือเลือกรหัสงบประมาณท่ีใชในโครงการ/ กิจกรรม 

 

1 2 

3 4 
5 6 
7 

8 
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ภาพท่ี 40 หนาจอรายการรหัสงบประมาณในการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ 

สถาบัน 

1.1 เม่ือเขาสูหนาจอรายการรหัสงบประมาณ ใหผูใชคลิ๊กรายการท่ี

ตองการ 

1.2 สามารถคนหารหัสงบประมาณ จําแนกตามรหัสงบประมาณ ชื่อ

กิจกรรม 

1.3 หากไมตองการเลือกรายการ ใหกดปุม “ปด” 

2. กดเลือก  หากโครงการ/ กิจกรรมท่ีขออนุมัติ ใชรหัสงบประมาณ 

2 รหัส เม่ือกดเลือกแลว ระบบจะแสดงขอความยืนยัน ดังภาพท่ี 41 หากตองการใชรหัสงบประมาณ 

2 รหัส ใหกด “OK” หากไมตองการ ใหกด “Cancel” 

 
ภาพท่ี 41 ขอความยืนยันการเพ่ิมรหัสงบประมาณของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

3. กรอกชื่อชื่อกิจกรรมท่ีขออนุมัติ 

4. กรอกงบประมาณจากรหัสงบประมาณท่ีเลือก 

5. กดเลือกวันท่ีเริ่มจัดกิจกรรมท่ีชอง ระบบจะแสดงวันท่ีใหเลือก ดัง

ภาพท่ี 42 

1 

2 
3 



114 

 

 
ภาพท่ี 42 แสดงวันท่ีในการจัดกิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

6. กดเลือกวันท่ีสิ้นสุดจัดกิจกรรมท่ีชอง ระบบจะแสดงวันท่ีใหเลือก ดัง

ภาพท่ี 42 

7. กรอกชื่อ-สกุล ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

8. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 
ภาพท่ี 43 หนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม กรณีใชรหัสงบประมาณมากกวา 1 

รหัสของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

 เม่ือกดปุมบันทึกแลว หากกิจกรรมท่ีใชรหัสงบประมาณมากกวา 1 

รหัส ระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพท่ี 43 

9. เลือกรหัสงบประมาณเหมือนข้ันตอนท่ี 1 

10. หากตองการเพ่ิมรหัสงบประมาณท่ีใชในกิจกรรม ใหกดเลือก เหมือน

ข้ันตอนท่ี 2 

11. กรอกงบประมาณจากรหัสงบประมาณท่ีเลือก 

12. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

 

9 
11 

10 

12 
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2.2.1.2 เมนู  แกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 44 หนาจอรายการแกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

1. เลือกขอมูลท่ีตองการแกไข 

2. สามารถคนหาขอมูล จําแนกเลขท่ีการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 

3. กดปุม   เ พ่ือแกไขขอมูล หากกิจกรรมใดไดรับการ

พิจารณาอนุมัติแลว ปุม  จะเปลี่ยนเปนสีเทา และไมสามารถกดได 

4. สถานะโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว หากมี  อยู

ดานหนา หมายความวา พิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี หากไมมีหมายความวา พิจารณาอนุมัติจาก

รองอธิการบดี 

 
ภาพท่ี 45 หนาจอรายการแกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

กรณีใชรหัสงบประมาณมากกวา 1 รหัสงบประมาณ 

 

 

 

1 

2 

3 4 

1 

2 

4 

3 
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1. แสดงรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม 

2. แสดงรายการรหัสงบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนินโครงการ/ 

กิจกรรม 

3. กดปุม   เพ่ือแกไขขอมูล 

4. หากตองการเพ่ิมรหัสงบประมาณ ใหกดปุม  เพ่ือ

เพ่ิมรหัสงบประมาณ จะเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 43 

 
ภาพท่ี 46 หนาจอแกไขขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน กรณีใชรหัส

งบประมาณ รหัสเดียว 

1. เลือกขอมูลท่ีตองการแกไข 

2. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

3. หากตองการเพ่ิมรหัสงบประมาณ ใหกดปุม  เพ่ือ

เพ่ิมรหัสงบประมาณ จะเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 43 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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2.2.1.3 เมนู  ลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 47 หนาจอรายการลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

1. เลือกรายการท่ีตองการลบ โดยกดท่ีปุม หากกิจกรรมใดมีรหัส

งบประมาณมากกวา 1 รหัส ระบบจะแสดงปุม  หากกิจกรรมใดไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว 

ปุม และ จะเปลี่ยนเปนสีเทา และไมสามารถกดได 

2. กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 

 
ภาพท่ี 48 หนาจอรายการลบขอมูลการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน กรณี

ใชรหัสงบประมาณมากกวา 1 รหัสงบประมาณ 

1. แสดงรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม 

2. เลือกรายการท่ีตองการลบ โดยกดท่ีปุม  

3. กดปุม  เพ่ือลบขอมูล 

 

 

1 

2 

1 

2 
3 
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2.2.2 เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรม 

2.2.2.1 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว 

 
ภาพท่ี 49 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบันท่ีอนุมัติแลว 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติ

แลว 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีอนุมัติ

แลว ดังภาพท่ี 50 

 
ภาพท่ี 50 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบันท่ีอนุมัติแลว 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการ

พิจารณาอนุมัติ 

2. สถานะโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว หากมี  อยู

ดานหนา หมายความวา พิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี หากไมมีหมายความวา พิจารณาอนุมัติจาก

รองอธิการบดี 

 

2.2.2.2 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา 

 
ภาพท่ี 51 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบันท่ีกําลังพิจารณา 

1 

1 2 

1 
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1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลังพิจารณาจากงาน

บริหารคลังและทรัพยสิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ กองนโยบายและแผน รอง

อธิการบดี และอธิการบดี 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/กิจกรรมท่ีกําลัง

พิจารณา ดังภาพท่ี 52 

 
ภาพท่ี 52 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบันท่ีกําลังพิจารณา 

1. สามารถดูสถานะโครงการวาโครงการ/ กิจกรรมกําลังพิจารณาอยูใน

ข้ันตอนใด 

2. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลังพิจารณา 

 

2.2.2.3 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 53 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบันท่ีปรับแกไข 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไขจากงานบริหาร

คลังและทรัพยสิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ กองนโยบายและแผน รองอธิการบดี และ

อธิการบดี 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแก

ไข ดังภาพท่ี 54 

 

 

2 1 

1 
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ภาพท่ี 54 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบันท่ีปรับแกไข 

1. สามารถดูสถานะโครงการวาโครงการ/ กิจกรรมถูกปรับแกไขจากใคร 

2. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 55 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบันท่ีปรับแกไข 

1. แสดงขอคิดเห็นในการปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม จากหนวยงานท่ี

พิจารณาอนุมัติโครงการ  

2. เ ม่ือปรับแกไขในเอกสารการขออนุ มัติโครงการแลว ใหกดปุม 

 เพ่ือบันทึกขอมูลการปรับแกไข และสงเอกสารการขออนุมัติโครงการใหกับหนวยงานท่ี

พิจารณาโครงการอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

2 1 

1 

2 
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ภาพท่ี 56 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

1. แสดงสถานะของโครงการ/ กิจกรรมวาอยูในข้ันตอนใด 

 

 
ภาพท่ี 57 แสดงสถานะโครงการ/ กิจกรรมของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน ในแตละข้ันตอน กรณีท่ี

อธิการบดีอนุมัติโครงการ และกรณีท่ีรองอธิการบดีอนุมัติโครงการ 

1.1 กรณีท่ีงบประมาณท่ีใชในโครงการเกิน 100,000 บาท สถานะ

ของโครงการ/ กิจกรรม มี 6 ข้ันตอน โดยเริ่มจาก 1) หนวยงานเจาของโครงการ 2) งานบริหารคลัง

และทรัพยสิน 3) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 4) กองนโยบายและแผน 5) รองอธิการบดี 

6) อธิการบดี 

1.2 กรณีท่ีงบประมาณท่ีใชในโครงการไมเกิน 100,000 บาท สถานะ

ของโครงการ/ กิจกรรม มี 5 ข้ันตอน โดยเริ่มจาก 1) หนวยงานเจาของโครงการ 2) งานบริหารคลัง

และทรัพยสิน 3) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 4) กองนโยบายและแผน 5) รองอธิการบดี 

ดังภาพท่ี 57 

1.3 เม่ือบันทึกโครงการ/ กิจกรรม สถานะของโครงการในข้ันตอนท่ี 

1 ของหนวยงานจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และแสดงวันท่ีบันทึกโครงการ 

1.4 หากข้ันตอนใดผานการพิจารณาแลว ข้ันตอนนั้นจะเปลี่ยนเปนสี

เขียว พรอมแสดงวันท่ีพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 56 

1 

2 
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2. แสดงรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม 

3. แสดงรายชื่อรองอธิการบดีท่ีพิจารณาอนุมัติ โดยในสวนนี้จะแสดง

ตอเม่ือรองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

2.3 งานบริหารคลังและทรัพยสิน 

สวนของงานบริหารคลังและทรัพยสิน จะเปนสวนของการตรวจสอบระเบียบการเบิกจายการ

ขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม และสามารถตรวจสอบสถานะของการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมได 

 
ภาพท่ี 58 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

1. สวนของชื่อ-สกุล ผูใชงานระบบ 

2. เมนู “ออกจากระบบ”  

3. เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา ประกอบดวย 

3.1 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ผานการอนุมัติจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

3.2 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีรอการพิจารณาจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

3.3 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ถูกปรับแกไขจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

1 2 

3 

4 
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4. สวนของรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณาจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

โดยจะมีรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีสงมาพิจารณา และโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับปรุงแกไขแลวสง

มาพิจารณา 

 

2.3.1 เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรม 

2.3.1.1 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว 

 
ภาพท่ี 59 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสินท่ีอนุมัติแลว 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาจากงาน

บริหารคลังและทรัพยสินแลว 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา

จากงานบริหารคลังและทรัพยสินแลว ดังภาพท่ี 60 

 
ภาพท่ี 60 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสินท่ีอนุมัติแลว 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการ

พิจารณาอนุมัติจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

2. สถานะโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว หากมี  อยู

ดานหนา หมายความวา พิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี หากไมมีหมายความวา พิจารณาอนุมัติจาก

รองอธิการบดี 

 

 

1 

1 2 
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2.3.1.2 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา 

 
ภาพท่ี 61 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสินท่ีกําลังพิจารณา 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณาจากงาน

บริหารคลังและทรัพยสิน 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลัง

พิจารณา ดังภาพท่ี 62 

 
ภาพท่ี 62 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสินท่ีกําลังพิจารณา 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลังพิจารณา 

 

 

1 

1 
3 2 

1 



125 

 

ภาพท่ี 63 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

1. หากพิจารณาปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ใหกรอกขอคิดเห็น โดยกด

ปุม  ระบบจะแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็น ดังภาพท่ี 64 

 
ภาพท่ี 64 หนาจอแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็นของงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

2. กดปุม  เพ่ือแกไขโครงการ/ กิจกรรม 

3. กดปุม  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 หากโครงการ/ กิจกรรมท่ีทางคณะ/ สํานัก/ สถาบัน ไดปรับแกไข และ

สงกลับมาใหงานบริหารคลังและทรัพยสินพิจารณาใหม ระบบจะแสดงขอคิดเห็นท่ีงานบริหารคลัง

และทรัพยสินไดแจงใหกับทางคณะ/ สํานัก/ สถาบันดวย เพ่ือตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติ

โครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 65 

 
ภาพท่ี 65 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสิน หลังจากการ

ปรับแกไขของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 
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2.3.1.3 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 66 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสินท่ีปรับแกไข 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไขจากงานบริหาร

คลังและทรัพยสิน 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแก

ไข ดังภาพท่ี 67 

 
ภาพท่ี 67 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสินท่ีปรับแกไข 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 68 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารคลังและทรัพยสินท่ีปรบัแกไข 

1. แสดงขอคิดเห็นในการปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ท่ีงานบริหาร

คลังและทรัพยสินพิจารณาใหปรับแกไข  

1 

1 

1 
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เม่ืองานบริหารคลังและทรัพยสินพิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรมแลว สถานะของ

โครงการ/ กิจกรรมในข้ันตอนท่ี 2 ของงานบริหารคลังและทรัพยสินจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และแสดง

วันท่ีพิจารณาอนุมัติ 

 
ภาพท่ี 69 หนาจอแสดงสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติจากงานบริหารคลัง

และทรัพยสิน 

2.4 งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

สวนของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ จะเปนสวนของการตรวจสอบตามระเบียบ

พัสดุการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม และสามารถตรวจสอบสถานะของการพิจารณาโครงการ/ 

กิจกรรมได 

 
ภาพท่ี 70 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

1. สวนของชื่อ-สกุล ผูใชงานระบบ 

2. เมนู “ออกจากระบบ”  

3. เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา ประกอบดวย 

3.1 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ผานการอนุมัติจากงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

3.2 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีรอการพิจารณาจากงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

3.3 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ถูกปรับแกไขจากงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

1 2 

3 

4 
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4. สวนของรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณาจากงานบริหารพัสดุและบริการ

ยานพาหนะ โดยจะมีรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีสงมาพิจารณา และโครงการ/กิจกรรมท่ีปรับปรุง

แกไขแลวสงมาพิจารณา 

 

2.4.1 เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรม 

2.4.1.1 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว 

 
ภาพท่ี 71 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะท่ีอนุมัติแลว 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาจากงาน

บริหารพัสดุและบริการยานพาหนะแลว 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา

จากงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะแลว ดังภาพท่ี 72 

 
ภาพท่ี 72 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะท่ีอนุมัติแลว 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการ

พิจารณาอนุมัติจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

2. สถานะโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว หากมี  อยูดานหนา 

หมายความวา พิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี หากไมมีหมายความวา พิจารณาอนุมัติจากรอง

อธิการบดี 

 

 

1 

1 2 
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2.4.1.2 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา 

 
ภาพท่ี 73 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะท่ีกําลังพิจารณา 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณาจากงาน

บริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลัง

พิจารณา ดังภาพท่ี 74 

 
ภาพท่ี 74 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะท่ีกําลัง

พิจารณา 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลังพิจารณา 

 
ภาพท่ี 75 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

1 

1 

3 2 

1 
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1. หากพิจารณาปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ใหกรอกขอคิดเห็น โดยกด

ปุม  ระบบจะแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็น ดังภาพท่ี 76 

 
ภาพท่ี 76 หนาจอแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็นของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

2. กดปุม  เพ่ือแกไขโครงการ/ กิจกรรม 

3. กดปุม  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 หากโครงการ/ กิจกรรมท่ีทางคณะ/ สํานัก/ สถาบัน ไดปรับแกไข และ

สงกลับมาใหงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะพิจารณาใหม ระบบจะแสดงขอคิดเห็นท่ีงาน

บริหารพัสดุและบริการยานพาหนะไดแจงใหกับทางคณะ/ สํานัก/ สถาบันดวย เพ่ือตรวจสอบเอกสาร

การขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 77 

 
ภาพท่ี 77 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

หลังจากการปรับแกไขของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 
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2.4.1.3 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 78 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะท่ีปรับแกไข 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไขจากงานบริหาร

พัสดุและบริการยานพาหนะ 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแก

ไข ดังภาพท่ี 79 

 
ภาพท่ี 79 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะท่ีปรับแกไข 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 80 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะท่ี

ปรับแกไข 

 

1 

1 

1 
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1. แสดงขอคิดเห็นในการปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ท่ีงานบริหารพัสดุ

และบริการยานพาหนะพิจารณาใหปรับแกไข  

เม่ืองานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะพิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรมแลว 

สถานะของโครงการ/ กิจกรรมในข้ันตอนท่ี 3 ของงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะจะ

เปลี่ยนเปนสีเขียว และแสดงวันท่ีพิจารณาอนุมัติ 

 
ภาพท่ี 81 หนาจอแสดงสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติจากงานบริหารพัสดุ

และบริการยานพาหนะ 

2.5 กองนโยบายและแผน 

สวนของกองนโยบายและแผน จะเปนสวนของการตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการในการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม และสามารถตรวจสอบสถานะ

ของการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมได 

 
ภาพท่ี 82 หนาจอหลักการเขาสูระบบของกองนโยบายและแผน 

1. สวนของชื่อ-สกุล ผูใชงานระบบ 

2. เมนู “ออกจากระบบ”  

3. เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา ประกอบดวย 

3.1 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ผานการอนุมัติจากกองนโยบายและแผน 

1 2 

3 

4 
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3.2 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีรอการพิจารณาจากกองนโยบายและแผน 

3.3 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

ถูกปรับแกไขจากกองนโยบายและแผน 

4. สวนของรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณาจากกองนโยบายและแผน โดยจะมี

รายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีสงมาพิจารณา และโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับปรุงแกไขแลวสงมา

พิจารณา 
 

2.5.1 เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรม 

2.5.1.1 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว 

 
ภาพท่ี 83 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผนท่ีอนุมัติแลว 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาจากกอง

นโยบายและแผนแลว 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา

จากกองนโยบายและแผนแลว ดังภาพท่ี 84 

 
ภาพท่ี 84 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผนท่ีอนุมัติแลว 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการ

พิจารณาอนุมัติจากกองนโยบายและแผน 

2. สถานะโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว หากมี  อยูดานหนา 

หมายความวา พิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี หากไมมีหมายความวา พิจารณาอนุมัติจากรอง

อธิการบดี 

1 

1 2 
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2.5.1.2 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา 

 
ภาพท่ี 85 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผนท่ีกําลังพิจารณา 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณาจากกอง

นโยบายและแผน 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลัง

พิจารณา ดังภาพท่ี 86 

 
ภาพท่ี 86 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผนท่ีกําลังพิจารณา 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลังพิจารณา 

 
ภาพท่ี 87 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผน 

 

1 

1 
3 2 
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1. หากพิจารณาปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ใหกรอกขอคิดเห็น โดยกด

ปุม  ระบบจะแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็น ดังภาพท่ี 88 

 
ภาพท่ี 88 หนาจอแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็นของกองนโยบายและแผน 

2. กดปุม  เพ่ือแกไขโครงการ/ กิจกรรม 

3. กดปุม  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 หากโครงการ/ กิจกรรมท่ีทางคณะ/ สํานัก/ สถาบัน ไดปรับแกไข และ

สงกลับมาใหกองนโยบายและแผนพิจารณาใหม ระบบจะแสดงขอคิดเห็นท่ีกองนโยบายและแผนได

แจงใหกับทางคณะ/ สํานัก/ สถาบันดวย เพ่ือตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม ดัง

ภาพท่ี 89 

 
ภาพท่ี 89 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผน หลังจากการปรับแกไข

ของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 
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2.5.1.3 เมนูโครงการ/กิจกรรม ท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 90 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผนท่ีปรับแกไข 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไขจากกองนโยบาย

และแผน 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแก

ไข ดังภาพท่ี 91 

 
ภาพท่ี 91 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผนท่ีปรับแกไข 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 92 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมของกองนโยบายและแผนท่ีปรับแกไข 

1. แสดงขอคิดเห็นในการปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ท่ีกองนโยบาย

และแผนพิจารณาใหปรับแกไข  

1 

1 

1 
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เม่ือกองนโยบายและแผนพิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรมแลว สถานะของ

โครงการ/ กิจกรรมในข้ันตอนท่ี 4 ของกองนโยบายและแผนจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และแสดงวันท่ี

พิจารณาอนุมัติ 

 
ภาพท่ี 93 หนาจอแสดงสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติจากกองนโยบาย

และแผน 

 

2.6 งานบริหารท่ัวไป 

สวนของงานบริหารงานท่ัวไป จะเปนสวนของการบันทึกการพิจารณาการขออนุมัตโิครงการ/ 

กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี และอธิการบดี และสามารถตรวจสอบสถานะของการ

พิจารณาโครงการ/ กิจกรรมได 

 
ภาพท่ี 94 หนาจอหลักการเขาสูระบบของงานบริหารท่ัวไป 

1. สวนของชื่อ-สกุล ผูใชงานระบบ 

2. เมนู “ออกจากระบบ”  

3. เมนูการพิจารณาอนุมัติ 

3.1 เมนู “รองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ” 

3.2 เมนู “อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ” 

 

 

 

 

1 2 

3 
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2.6.1 เมนูรองอธิการบด/ี ผูชวยอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

 
ภาพท่ี 95 หนาจอการขออนุมัติโครงการของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

1. เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา ประกอบดวย 

1.1 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีผานการอนุมัติจากรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

1.2 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีรอการพิจารณาจากรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

1.3 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีถูกปรับแกไขจากรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

2. สวนของรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณาจากรองอธิการบดี/ ผูชวย

อธิการบดีโดยจะมีรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีสงมาพิจารณา และโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับปรุง

แกไขแลวสงมาพิจารณา 

 

2.6.1.1 เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรม 

 2.6.1.1.1 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว 

 
ภาพท่ี 96 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ีอนุมัติแลว 

  

1 

2 

1 
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1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณา

จากรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีแลว 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ี

พิจารณาจากรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีแลว ดังภาพท่ี 97 

 
ภาพท่ี 97 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ีอนุมัติแลว 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับ

การพิจารณาอนุมัติจากรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

2. สถานะโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว หากมี  อยู

ดานหนา หมายความวา พิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี หากไมมีหมายความวา พิจารณาอนุมัติจาก

รองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

 

2.6.1.1.2  เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา 

 
ภาพท่ี 98 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดีท่ีกําลังพิจารณา 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณา

จากรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ี

กําลังพิจารณา ดังภาพท่ี 99 

 

1 2 

1 
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ภาพท่ี 99 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ีกําลังพิจารณา 

1. กดปุม    เพ่ือเลือกรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี

พิจารณาโครงการ/ กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 100 หนาจอการเลือกรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ีพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม 

1. กดปุม หนาชื่อรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ีพิจารณา

โครงการ 

 
ภาพท่ี 101 ขอความยืนยันการเลือกรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ีพิจารณา 

1.1 ยืนยันเลือก ใหกดปุม “OK” 

1.2 ไมตองการเลือก ใหกดปุม “Cancel” 

2. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีกําลัง

พิจารณา 

 

1 

1 

2 
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ภาพท่ี 102 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

1. หากพิจารณาปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ใหกรอก

ขอคิดเห็น โดยกดปุม  ระบบจะแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็น ดังภาพท่ี 103 

 
ภาพท่ี 103 หนาจอแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็นของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

2. กดปุม  เพ่ือแกไขโครงการ/ กิจกรรม 

3. กดปุม  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 หากโครงการ/ กิจกรรมท่ีทางคณะ/ สํานัก/ สถาบัน ไดปรับแก

ไข และสงกลับมาใหรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีพิจารณาใหม ระบบจะแสดงขอคิดเห็นท่ีรอง

อธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีไดแจงใหกับทางคณะ/ สํานัก/ สถาบันดวย เพ่ือตรวจสอบเอกสารการขอ

อนุมัติโครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 104 

 

 

1 
3 2 
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ภาพท่ี 104 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี หลังจากการ

ปรับแกไขของคณะ/ สํานัก/ สถาบัน 

 

2.6.1.1.3 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 105 เมนโูครงการ/กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ีปรับแกไข 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไขจาก

รองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรม

ท่ีปรับแกไข ดังภาพท่ี 106 

 
ภาพท่ี 106 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ีปรับแกไข 

1 

1 
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1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ี

ปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 107 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมของรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ี

ปรับแกไข 

1. แสดงขอคิดเห็นในการปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ท่ีรอง

อธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีพิจารณาใหปรับแกไข 

2. หากตองการแกไขรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี ท่ี

พิจารณาโครงการ/ กิจกรรม ใหกดปุม  เพ่ือเขาสูหนาจอแกไขการเลือกรองอธิการบดี/ ผูชวย

อธิการบดีท่ีพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 108 

 
ภาพท่ี 108 หนาจอแกไขการเลือกรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีท่ีพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม 

1. ดูข้ันตอนการเลือกรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี ขอ 

2.6.1.1.2 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา 

1 

2 

1 

2 
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2. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

เม่ือรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแลว สถานะของ

โครงการ/กิจกรรมในข้ันตอนท่ี 5 ของรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และแสดง

วันท่ีพิจารณาอนุมัติ 

 
ภาพท่ี 109 หนาจอแสดงสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติจากรองอธิการบดี/ 

ผูชวยอธิการบดี 

 

2.6.2 เมนูอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ  

 
ภาพท่ี 110 หนาจอการขออนุมัติโครงการของอธิการบดี 

1. เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีพิจารณา ประกอบดวย 

1.1 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีผานการอนุมัติจากอธิการบดี 

1.2 เมนู “โครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีรอการพิจารณาจากอธิการบดี 

1.3 เมนู “โครงการ/กิจกรรม ท่ีปรับแกไข” โดยจะแสดงรายการโครงการ/ 

กิจกรรม ท่ีถูกปรับแกไขจากอธิการบดี 

2. สวนของรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณาจากอธิการบดี โดยจะมี

รายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีสงมาพิจารณา และโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับปรุงแกไขแลวสงมา

พิจารณา 

 

1 

2 
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2.6.2.1 เมนูสถานะของโครงการ/ กิจกรรม 

 2.6.2.1.1 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีอนุมัติแลว 

 
ภาพท่ี 111 เมนโูครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดีท่ีอนุมัติแลว 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณา

จากอธิการบดีแลว 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ี

พิจารณาจากอธิการบดีแลว ดังภาพท่ี 112 

 
ภาพท่ี 112 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดีท่ีอนุมัติแลว 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับ

การพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี 

2. สถานะโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว 

 

2.6.2.1.2 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีกําลังพิจารณา 

 
ภาพท่ี 113 เมนโูครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดีท่ีกําลังพิจารณา 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีรอการพิจารณา

จากอธิการบดี 

1 

1 2 

1 



146 

 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ี

กําลังพิจารณา ดังภาพท่ี 114 

 
ภาพท่ี 114 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดีท่ีกําลังพิจารณา 

1. กดปุม    เ พ่ือเลือกอธิการบดีพิจารณาโครงการ/ 

กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 115 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดี 

1. หากพิจารณาปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ใหกรอก

ขอคิดเห็น โดยกดปุม  ระบบจะแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็น ดังภาพท่ี 116 

 
ภาพท่ี 116 หนาจอแสดงชองใหกรอกขอคิดเห็นของอธิการบดี 

 

1 

1 
3 2 
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2. กดปุม  เพ่ือแกไขโครงการ/ กิจกรรม 

3. กดปุม  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรม 

 หากโครงการ/ กิจกรรมท่ีทางคณะ/ สํานัก/ สถาบัน ไดปรับแก

ไข และสงกลับมาใหอธิการบดีพิจารณาใหม ระบบจะแสดงขอคิดเห็นท่ีอธิการบดีไดแจงใหกับทาง

คณะ/ สํานัก/ สถาบันดวย เพ่ือตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม ดังภาพท่ี 117 

 
ภาพท่ี 117 หนาจอการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดี หลังจากการปรับแกไขของคณะ/ 

สํานัก/ สถาบัน 

 

2.6.2.1.3 เมนูโครงการ/ กิจกรรม ท่ีปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 118 เมนูโครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดีท่ีปรับแกไข 

1. แสดงจํานวนรายการโครงการ/ กิจกรรมท่ีปรับแกไขจาก

อธิการบดี 

2. เม่ือกดปุมเมนูนี้ จะเขาสูหนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรม

ท่ีปรับแกไข ดังภาพท่ี 119 

1 
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ภาพท่ี 119 หนาจอรายการโครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดีท่ีปรับแกไข 

1. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมท่ี

ปรับแกไข 

 
ภาพท่ี 120 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมของอธิการบดีท่ีปรับแกไข 

1. แสดงขอคิดเห็นในการปรับแกไขโครงการ/ กิจกรรม ท่ี

อธิการบดีพิจารณาใหปรับแกไข 

2. แสดงรายละเอียดขอมูลโครงการ/ กิจกรรม  

 

เม่ืออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ/ กิจกรรมแลว สถานะของโครงการ/ 

กิจกรรมในข้ันตอนท่ี 6 ของอธิการบดีจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และแสดงวันท่ีพิจารณาอนุมัติ 

 
ภาพท่ี 121 หนาจอแสดงสถานะของโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี 

 

1 

1 

2 
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3. หนาจอการตรวจสอบสถานะโครงการ/ กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 122 หนาจอเมนูตรวจสอบสถานะโครงการ/ กิจกรรม 

1. เมนู “ตรวจสอบสถานะโครงการ/ กิจกรรม”  

  

 
ภาพท่ี 123 หนาจอการตรวจสอบสถานะโครงการ/ กิจกรรม 

1 

1 

2 3 

4 
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1. คนหาตรวจสอบสถานะโครงการ/ กิจกรรม โดยพิมพคําคน เลขท่ีโครงการ/ กิจกรรม หรือ

ชื่อกิจกรรม  หรือหนวยงาน 

2. เม่ือคนหาพบกิจกรรมแลว สามารถตรวจสอบสถานะของโครงการ/ กิจกรรมไดจากชอง

สถานะโครงการท่ีระบบแสดงข้ึนมา 

3. กดปุม    เพ่ือดูรายละเอียดโครงการ 

4. กดปุม  เพ่ือออกสูหนาจอหลักของระบบ 

 
ภาพท่ี 124 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม 

1. เม่ือเขาสูหนาแสดงรายละเอียดโครงการ ระบบจะแสดงสถานะโครงการวาผานการ

พิจารณาถึงข้ันตอนใด และยังเหลืออยูอีกก่ีข้ันตอน และแสดงรายละเอียดขอมูลของโครงการท่ีขอ

อนุมัติโครงการ 

 

 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย  

 

ช่ือ – นามสกุล  นายธีรวัฒน  เสนะโห 

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

พ.ศ. 2548 

สถานท่ีทํางาน กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประสบการณ 2550 – 2564 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผลงานทางวิชาการ - 
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