
บทท่ี 3 
การวิเคราะหและออกแบบระบบจัดเก็บ และติดตามเอกสาร 

 
การพัฒนาระบบจัดเก็บ และติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนเคร่ืองจัดเก็บ
เอกสารอิเลคทรอนิคสเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ถูกตองยิ่งข้ึน และมี
ความยืดหยุนมากข้ึน ซ่ึงเจาหนาท่ีสารบรรณ และผูบริหารสามารถ คนหา และเรียกดูเอกสารได
ทันที โดยระบบเอกสารจะเกี่ยวของกับเอกสารหลักในการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานภายใน 
หรือ ระหวางหนวยงานภายนอก และภายใน ซ่ึงเอกสารซ่ึงใชติดตอกันเปนประจําจะแบงประเภท
เอกสารได 5 ชนิด คือ หนังสือเขา หนังสือออก คําส่ัง ประกาศ และบันทึกขอความ โดยมีการ
วิเคราะหและออกแบบระบบดังนี้  

3.1  การวิเคราะหระบบงานเดิม 
1)  ลักษณะของระบบงานเดิม 
2)  ปญหาของระบบงานเดิม 

3.2  การออกแบบระบบงานใหม 
1)  ระบบงานใหม 
2)  แผนผังบริบท 
3)  แผนผังกระแสขอมูล 

   
3.1  การวิเคราะหระบบงานเดิม 

กองกลางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนหนวยงานที่ เปน
ศูนยกลางของการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภายนอกกับหนวยงานภายใน และ
หนวยงานภายในกับหนวยงานภายใน  ซ่ึงงานหลักอยางหนึ่งนั่นก็คืองานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัย โดยในแตละวันจะเกี่ยวของกับเอกสารราชการเขามาติดตอ เปนจํานวนมาก ซ่ึง
สามารถวิเคราหระบบงานเดิม ของการดําเนินงานดานสารบรรณ ไดดังนี้ 

3.1.1  ลักษณะของระบบงานเดิม 
  ระบบการจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับกองกลางสํานักงานอธิการบดี เกี่ยวของกับ
เอกสาร 5 ประเภทเปนหลักอันไดแก 
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1) เอกสารหนังสือเขา  
2) เอกสารหนังสือออก 
3) เอกสารหนังสือประกาศ 
4) เอกสารหนังสือคําส่ัง 
5) เอกสารหนังสือบันทึกขอความ 
ซ่ึง ณ ปจจุบันการจัดเก็บเอกสาร ดังกลาวข้ันตนจะใชการทําสําเนาเอกสารจัดเก็บไวใน

แฟมเอกสาร และจัดเก็บสําเนาเอกสารไวในเคร่ืองจัดเก็บเอกสารเฉพาะอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นจึง
สงเอกสารตนฉบับไปยังหนวยงานภายใน หรือภายนอกตอไป  โดยมีกระบวนการจัดการดังนี้ 

1) เอกสารหนังสือเขา 
 กระบวนการทาํงานในการจดัการเอกสารหนังสือเขา มีดังนี ้ 

- หนังสือเขาจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจะเขาสู สํานักงานอธิการบดี 
ตอมาเจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการใหเลขเอกสารหนังสือเขา โดยเร่ิมใหเลขจาก “0001” เปนตนไป 
และเร่ิมตนเลขเดิมใหมทุกๆ ป อุปกรณท่ีประทับตราเลข คือตราปมเลขหมุนเวียน 

- เ ม่ือ ผู อํ านวยการกองกลางได รับ เอกสารหนัง สือเข าแลว  ก็จะทําการ
เกษียณหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยสงผานไปยังเจาหนาท่ีสารบรรณ 

- เจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการถายสําเนาเอกสารหนังสือหนึ่งชุดจัดเก็บไวใน
แฟมเอกสาร และนําไปทําสําเนาเอกสารยังเคร่ืองจัดเก็บเอกสาร 

- เจาหนาท่ีสารบรรณทําการสงเอกสารหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

รูป 3.1 รูปกระบวนการเอกสารหนังสือเขา 
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2) เอกสารหนังสือออก 
 กระบวนการทาํงานในการจดัการเอกสารหนังสือออก มีดังนี ้ 

- หนังสือออกจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจะเขาสู สํานักงานอธิการบดี 
ตอมาเจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการใหเลขเอกสารหนังสือออก โดยเร่ิมใหเลขจาก “0001” เปนตน
ไป และเร่ิมตนเลขเดิมใหมทุก ๆ ป อุปกรณท่ีประทับตราเลข คือตราปมเลขหมุนเวียน 

- ผูอํานวยการกองกลาง จะทําการเกษียณหนังสือออกไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
โดยสงผานไปยังเจาหนาท่ีสารบรรณ 

- เจาหนาท่ีสารบรรณจะนําจะทําการถายสําเนาเอกสารหนังสือหนึ่งชุดจัดเก็บไว
ในแฟมเอกสาร และนําไปทําสําเนาเอกสารยังเคร่ืองจัดเก็บเอกสาร 

- เจาหนาท่ีสารบรรณทําการสงเอกสารหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

เจาหนาที่สารบรรณ

ฐานขอมูล
เอกสารหนังสืออก

ผูอํานวยการกองกลาง

สิ้นสุด

เริ่ม

แฟมเอกสารหนังสือออก

เอกสารหนังสือออก

สําเนาเอกสารหนังสือออก

สําเนาเอกสารออก

เอกสารหนังสือออก

เอกสารหนังสือออก

เอกสารหนังสือออก

 
 

รูป 3.2 รูปกระบวนการเอกสารหนังสือออก 
 

3) เอกสารหนังสือคําส่ัง 
 กระบวนการทาํงานในการจดัการเอกสารหนังสือคําส่ัง มีดังนี ้ 

- เอกสารหนังสือคําส่ังจากอธิการบดีจะเขาสู สํานักงานอธิการบดี ตอมาเจาหนาท่ี
สารบรรณจะทําการใหเลขเอกสารหนังสือคําส่ัง โดยเร่ิมใหเลขจาก “0001” เปนตนไป และเร่ิมตน
เลขเดิมใหมทุก ๆ ป อุปกรณท่ีประทับตราเลข คือตราปมเลขหมุนเวียน 

- ผูอํานวยการกองกลาง จะทําการเกษียณหนังสือคําส่ังไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
โดยสงผานไปยังเจาหนาท่ีสารบรรณ 
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- เจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการถายสําเนาเอกสารหนังสือคําส่ังหนึ่งชุดจัดเก็บไว
ในแฟมเอกสาร และนําไปทําสําเนาเอกสารยังเคร่ืองจัดเก็บเอกสาร 

- เจาหนาท่ีสารบรรณทําการสงเอกสารหนังสือคําส่ังไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

 
 

รูป 3.3 รูปกระบวนการเอกสารหนังสือคําส่ัง 
 

4) เอกสารหนังสือประกาศ 
 กระบวนการทาํงานในการจดัการเอกสารหนังสือประกาศ มีดังนี ้ 

- เอกสารหนังสือประกาศจากอธิการบดี จะเขาสู สํานักงานอธิการบดี ตอมา
เจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการใหเลขเอกสารหนังสือคําส่ัง โดยเร่ิมใหเลขจาก “0001” เปนตนไป 
และเร่ิมตนเลขเดิมใหมทุก ๆ ป อุปกรณท่ีประทับตราเลข คือตราปมเลขหมุนเวียน 

- เ ม่ือผู อํานวยการกองกลางได รับเอกสารหนังสือประกาศแลวจะทําการ
เกษียณหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยสงผานไปยังเจาหนาท่ีสารบรรณ 

- เจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการถายสําเนาเอกสารหนังสือคําส่ังหนึ่งชุดจัดเก็บไว
ในแฟมเอกสาร และนําไปทําสําเนาเอกสารยังเคร่ืองจัดเก็บเอกสาร 

- เจาหนาท่ีสารบรรณทําการสงเอกสารหนังสือคําส่ังไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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เจาหนาท่ีสารบรรณ

ฐานขอมูล
เอกสารหนังสือประกาศ

ผูอํานวยการกองกลาง

สิ้นสุด

เร่ิม

แฟมเอกสารหนังสือประกาศ

เอกสารหนังสือประกาศ

สําเนาเอกสาร

สําเนาเอกสาร

เอกสารหนังสือประกาศ

เอกสารหนังสือประกาศ

เอกสารหนังสือประกาศ

 
 

รูป 3.4 รูปกระบวนการเอกสารหนังสือประกาศ 
 

5) เอกสารหนังสือบันทึกขอความ 
 กระบวนการทาํงานในการจดัการเอกสารหนังสือบันทึกขอความ มีดังนี้  

- เอกสารหนังสือบันทึกขอความจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จะเขาสู 
สํานักงานอธิการบดี ตอมาเจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการใหเลขเอกสารหนังสือคําส่ัง โดยเร่ิมใหเลข
จาก “0001” เปนตนไป และเร่ิมตนเลขเดิมใหมทุก ๆ ป อุปกรณท่ีประทับตราเลข คือตราปมเลข
หมุนเวียน 

- ผูอํานวยการกองกลาง จะทําการเกษียณเอกสารหนังสือบันทึกขอความไปยัง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยสงผานไปยังเจาหนาท่ีสารบรรณ 

- เจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการถายสําเนาเอกสารหนังสือคําส่ังหนึ่งชุดจัดเก็บไว
ในแฟมเอกสาร และนําไปทําสําเนาเอกสารยังเคร่ืองจัดเก็บเอกสาร 

- เจาหนาท่ีสารบรรณทําการสงเอกสารหนังสือคําส่ังไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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เจาหนาที่สารบรรณ

ฐานขอมูล
เอกสารหนังสือบันทึกขอความ

ผูอํานวยการกองกลาง

สิ้นสุด

เริ่ม

แฟมเอกสารหนังสือบันทึกขอความ

เอกสารหนังสือบันทึกขอความ

สําเนาเอกสาร

สําเนาเอกสาร

เอกสารหนังสือบันทึกขอความ

เอกสารหนังสือบันทึกขอความ

เอกสารหนังสือบันทึกขอความ

 
 

รูป 3.5 รูปกระบวนการเอกสารหนังสือบันทึกขอความ 
 ในกระบวนจัดการเอกสารหนังสือท้ัง 5 ประเภท ในสวนท่ีเก็บลงในฐานขอมูล จะเปน
ฐานขอมูลท่ีอยูในระบบเคร่ืองเก็บเอกสารเฉพาะ ซ่ึงเปนเทคโนโลยีของบริษัท Canon โดยส่ือท่ีใช
เก็บเปนแผนดิสก ซ่ึงเปนอุปกรณเฉพาะของบริษัท Canon เชนกัน 

  
3.1.2  ปญหาของระบบงานเดิม 
 จากลักษณะของระบบงานเดิม พบวาจุดท่ีเกิดปญหาคือ  

- เคร่ืองจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิคสของเดิมนั้นไมมีอะไหลในการเปล่ียนในอนาคต
เพราะบริษัท Canon ไดหยุดการพัฒนาและหมดสายการผลิต  ทําใหการบริหาร และการจัดการกับ
ขอมูลเอกสารนั้นไมสามารถทําไดตอไปในอนาคต 

- การแกไข หรือพัฒนาโปรแกรมไมสามารถทําไดเนื่องจากทางบริษัท Canon ไมมี
การพัฒนาระบบการจัดเก็บสําหรับรุนนี้อีกตอไป ทําใหขอมูลเอกสารท่ีมีอยูไมสามารถจัดการ
บริหารใหยืดหยุนตอความตองการของผูบริหารในอนาคตได 

- การคนหา หรือการติดตามเอกสารชา เนื่องจากปริมาณขอมูลเอกสารซ่ึงบันทึกใน
เคร่ืองจัดเก็บเอกสารมีจํานวนมาก อีกท้ังเคร่ืองจัดเก็บเอกสารมีการประมวลผลชา 

- ไมสามารถายเทขอมูลเดิมไปยังระบบใหม ๆ หรือมาตรฐานใหมๆ  เพื่อการพัฒนา
ตอยอดตอไปได 

- ระบบจัดเก็บไมสามารถรองรับระบบ Client/Server ได ทําใหไมสามารถใชขอมูล
เอกสารรวมกันระหวางเจาหนาท่ีในกองกลาง และเจาหนาท่ีหนวยงานได 

- ไมสามารถพิมพรายงานจากขอมูลท่ีมีอยูตามท่ีผูบริหารตองการได 
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3.2  การออกแบบระบบงานใหม 
เม่ือทําการวิเคราะหระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารแบบอิเลคทรอนิคสในระบบเดิม แลวพบ

ขอจํากัดขางตน จึงไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบใหม 
3.2.1  ลักษณะของระบบงานใหม 

จากการวิเคราะหระบบงานเดิมและการสัมภาษณเจาหนาท่ีกองกลางสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถสรุปความตองการของระบบงานใหมไดดังนี้ 

1) ใชฐานขอมูลกลางท่ีสนับสนุนงานในลักษณะไคลเอนต/เซิรฟเวอร 
2) เจาหนาท่ีสารบรรณสามารถบันทึก และคนหาเอกสารไดอยางรวดเร็ว 
3) ผูบริหารสามารถเรียกดูเอกสารยอนหลังได 
4) ขอมูลสําเนาเอกสารอยูในรูปแบบมาตรฐาน acrobat reader  
5) สามารถกําหนดสิทธิ และจัดการเก่ียวกับความรับผิดชอบในเอกสารหนังสือแตละ

ประเภทได 
6) โปรแกรมสามารถใชงานไดทุกเคร่ืองในกองกลาง โดยข้ึนอยูกับสิทธิการใชงาน 
7) โปรแกรมจัดเก็บและติดตามเอกสารสามารถใชไดในระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซ

พี 
3.2.2  แผนผังบริบท (Context Diagram) 

จากการวิเคราะหระบบใหมสามารถนํามาสรางเปนแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใชสัญลักษณในการเขียน ดังนี้ 

 

ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณท่ีใชในแผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล 
สัญลักษณ ชื่อ ความหมาย 

 

Process สัญลักษณแทนการประมวลผลขอมูล 

 Data Store สัญลักษณแทนส่ิงท่ีเก็บขอมูล 

 
Data Store 

สัญลักษณแทนส่ิงท่ีเก็บขอมูลท่ีซํ้ากันใน
แผนผัง 
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ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณท่ีใชในแผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล (ตอ) 
สัญลักษณ ชื่อ ความหมาย 

 
 
 

External Entity 
สัญลักษณแทนส่ิงท่ีอยูนอกระบบ ท่ีซํ้ากัน
ในแผนผัง 

 

 

 

External Entity สัญลักษณแทนทิศทางการไหลของขอมูล 

 
 

Data Flow  

 
 โดยระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถเขียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของ
การวิเคราะหระบบได ดังรูป 3.6 

จากรูป 3.6 แสดงการทํางานของระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงสัญลักษณ ตาง  ๆ จะใชแทนการทํางานข้ันตอนตาง ๆ ของระบบ ทําให
ทราบวา ระบบทําอะไรไดบาง และเกี่ยวของกับบุคคลใดบาง สามารถอธิบายเอกสารขอมูลบน Data 
Flow ดังนี้ 

เจาหนาท่ีสารบรรณ หมายถึง เจาหนาท่ีของกองกลางสํานักงานอธิการบดีทําหนาท่ีใน
การ ทําสารบัญเอกสาร ทําสําเนาเอกสาร คนหาเอกสาร และพิมพเอกสาร 

เจาหนาท่ีหนวยงาน หมายถึง เจาหนาท่ีของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ทําหนาท่ีในการ คนหาเอกสาร บันทึกขอมูลภายใน  และพิมพเอกสาร 

เจาหนาท่ีสืบคน หมายถึง  เจาหนาท่ีของกองกลางสํานักงานอธิการบดี ทําหนาท่ีในการ 
คนหาเอกสาร และพิมพเอกสาร 

ผูบริหาร หมายถึง  ผูอํานวยการกองกลางสํานักงานอธิการบดี 
ผูดูแลระบบ หมายถึง บุคคลท่ีทําหนาท่ี กําหนดช่ือผูใชงานและรหัสผาน กําหนดสิทธ์ิใน

การใชงานระบบ กําหนดขอมูลพื้นฐานของระบบคือ ประเภทเอกสาร สถานะเอกสาร ความเรงดวน
ของเอกสาร 
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เจาหนัาที่สารบรรณ

ผูดูแลระบบ
ผูบริหาร

ช่ือผูใชและรหัสผาน
ขอมูลเอกสารที่ตองการสืบคน
เอกสารท่ีตองการพิมพ

ผลการตรวจสอบ
พิมพเอกสาร
ขอมูลรายงานที่แสดงผล
ขอมูลเอกสารท่ีตองการสืบคน

ช่ือผูใชและรหัสผาน
เอกสารท่ีตองการพิมพ
ขอมูลรายงานที่ตองการ
ขอมูลเอกสารที่แสดงผล

ผลการตรวจสอบ
ขอมูลเอกสารท่ีแสดงผล
พิมพเอกสาร

ช่ือผูใชและรหัสผาน
ขอมูลเอกสารที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลหนวยงานที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลบันทึกภายในที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลเอกสารสงที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลรายงานที่ตองการ
ขอมูลเอกสารที่ตองการสืบคน
เอกสารท่ีตองการพิมพ

ผลการตรวจสอบ
ขอมูลเอกสารที่ตองปรับปรุงแลว
ขอมูลหนวยงานที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลบันทึกภายในที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลเอกสารสงที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลรายงานท่ีแสดงผล
ขอมูลเอกสารที่แสดงผล
พิมพเอกสาร

ผลการตรวจสอบ
ขอมูลผูใชงานระบบที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลประเภทเอกสารท่ีปรับปรุงแลว
ขอมูลสถานะเอกสารที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลความเรงดวนของเอกสารที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลกลุมผูใชงานท่ีปรับปรุงแลว ชื่อผูใชและรหัสผาน

ขอมูลผูใชงานระบบท่ีตองการปรับปรุง
ขอมูลประเภทเอกสารที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลสถานะเอกสารที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลสถานะความเรงดวนของเอกสารที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลกลุมผูใชงานที่ตองการปรับปรุง

0

ระบบจัดเก็บ และติดตามเอกสารสําหรับ
งานกองกลางสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เจาหนาที่หนวยงาน
ชื่อผูใชและรหัสผาน
ขอมูลบันทึกภายในที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลเอกสารที่ตองการสืบคน

ผลการตรวจสอบ
ขอมูลบันทึกภายในที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลเอกสารท่ีแสดงผล

เจาหนาที่สืบคน

 
รูป 3.6 แผนผังบริบทของระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

D4 ขอมูลเอกสาร

ผูดูแลระบบ

ผูบริหาร

เจาหนาที่สารบรรณ

เจาหนาที่สืบคน

ช่ือผูใชและรหัสผาน
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ขอมูลผูใชงานท่ีตองการตรวจสอบ

ขอ
มูล

ผูใ
ชง
าน

ที่ต
อง
กา
รป

รับ
ปรุ

ง

ขอมูลประเภทเอกสารที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลความเรงดวนเอกสารที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลสถานะเอกสารที่ตองการปรับปรุง

จัดทํารายงาน

6.0

ชื่อ
ผูใ
ชแ

ละ
รห

ัสผ
าน

ผล
กา
รต

รว
จส

อบ

จัดการขอมูล
เอกสาร

4.0

ขอมูลเอกสารที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารที่ปรับปรุงแลว

คนหาเอกสาร

5.0

ขอมูลหนวยงานที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลหนวยงานที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลหนวยงานที่ปรับปรุงแลว

ขอ
มูล

เอ
กส

าร
ที่ต

อง
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ช่ือผูใชและรหัสผาน

ผลการตรวจสอบ

พิม
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ร

เอก
สา
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งก
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พิม

พ

ขอมูลเอกสารที่แสดงผล

ขอมูลเอกสารท่ีตองการสืบคน

D4 ขอมูลเอกสาร

เจาหนาที่หนวยงาน

ขอ
มูล

เอก
สา
รท

ี่ตอ
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สืบ

คน
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มูล

เอก
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รที่
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ผล

ผลการตรวจสอบ
ช่ือผูใชและรหัสผาน

ขอ
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เอก
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รท
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าร
คน

หา

D7 ขอมูลกลุมผูใชงานขอ
มูล

กล
ุมผู

ใช
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นท
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D8 ขอมูลเอกสารสง
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มูล

เอก
สา
รส

งท
ี่ตอ

งก
าร
ปร

ับป
รุง

ขอมูลบันทึกภายในที่ตองการปรับปรุง

เจาหนาที่หนวยงาน

ขอมูลบันทึกภายในท่ีตองการปรับปรุง
ขอมูลเอกสารสงตองการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารสงที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลบันทึกภายในท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลบันทึกภายในที่ปรับปรุงแลว

เจาหนาที่สารบัญ
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เจาหนาที่สารบรรณ

จัดการขอมูลทั่วไป
ของระบบ

2.0
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ขอมูลประเภทเอกสารD3

ขอมูลประเภทเอกสารที่ปรับปรุงแลว

ความเรงดวนของเอกสารD6

ขอมูลความเรงดวนเอกสารที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลสถานะเอกสารD5

จัดการขอมูล
หนวยงาน

3.0

ขอมูลสถานะเอกสารที่ปรับปรุงแลว

D2 ขอมูลหนวยงาน

ขอมูลหนวยงานท่ีปรับปรุงแลว
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รูป 3.7 แผงผังกระแสขอมูลระดับ 0 
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3.2.3  แผนผังกระแสขอมูล 
จากรูป 3.6 แผนผังบริบทของระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับ งานกองกลาง

สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถเขียนรายละเอียดเปนแผนผังกระแส
ขอมูลไดดังรูป 3.7 

จากแผนผังกระแสขอมูล  ระบบมีกระบวนการ ดังนี้ 
 

ตาราง 3.2 แสดงรายละเอียดกระบวนการของระบบ 
กระบวนการ ชื่อ 

1.0 ตรวจสอบขอมูลการเขาใชงานระบบ 
2.0 จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ 
3.0 จัดการขอมูลหนวยงาน 
4.0 จัดการขอมูลเอกสาร 
5.0 คนหาเอกสาร 
6.0 จัดทํารายงาน 

 จากตาราง 3.2  แตละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้ 
 กระบวนการ 1.0 การตรวจสอบขอมูลการเขาใชงานระบบ เปนกระบวนการท่ีทําหนาท่ี

จัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อท่ีเขาสูระบบ และรหัสผานของผูใชงานกอนจะเขาใชงานใน
กระบวนการตางๆ ตอไป 

 กระบวนการ 2.0 การจัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ เปนกระบวนการของผูดูแลระบบท่ี
จะทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนจะทําการปรับปรุงขอมูลท่ัวไปของระบบ 

 กระบวนการ 3.0 การจัดการขอมูลหนวยงาน เปนกระบวนการท่ีเจาหนาท่ีสารบรรณจะ
ทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนทําการปรับปรุงขอมูลของหนวยงาน 

 กระบวนการ 4.0 การจัดการขอมูลเอกสาร เปนกระบวนการท่ีผูใช 2 ตําแหนง เกี่ยวของ 
คือ เจาหนาท่ีสารบรรณจะเปนผูจัดการเอกสาร ไดแก เอกสารหนังสือเขา เอกสารหนังสือออก 
เอกสารคําส่ัง เอกสารประกาศ และเอกสารบันทึกขอความ โดยทําการปรับปรุงเอกสาร และพิมพ
เอกสาร สวนอีกตําแหนงคือ เจาหนาท่ีหนวยงานจะทําหนาท่ีบันทึกขอมูลภายในเทานั้น 

 กระบวนการที่ 5.0 การคนหาเอกสาร เปนกระบวนการคนหาเอกสารท่ีไดทําการบันทึก
เก็บไว โดยผูบริหาร เจาหนาท่ีสารบรรณ เจาหนาท่ีหนวยงาน และเจาหนาท่ีสืบคน  

 กระบวนการที่ 6.0 การจัดทํารายงาน เปนกระบวนการในการพิมพรายงาน และพิมพ
สําเนาโดยผูบริหาร เจาหนาท่ีสารบรรณ และเจาหนาท่ีสืบคน เพื่อนําไปใชงานตอไป 
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3.2.4  พจนานุกรมขอมูล  
จากตารางท่ี 3.2 ท้ัง 6 กระบวนการ มีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลท่ีใชในระบบ ดังนี้  

 
ตาราง 3.3 แสดงพจนานุกรมขอมูล 

Data Description 
1. ช่ือผูใชและรหัสผาน Name 

Aliases 
Where/How used 
 
Description 
 
 
 
Format 

ช่ือผูใชและรหัสผาน 
- 
ตรวจสอบการเขาใชงานในระบบ (input, 
output) 
ช่ือผูใช = ช่ือบุคลากรท่ีเขาใชงานในระบบ
เปนภาษาอังกฤษ 
รหัสผ าน  = เลขอ าง อิงประจํ า ตัวของ
ผูใชงาน เปนตัวอักษรหรือตัวเลข ไมเกิน 
64 ตัวอักษร 
Text 

2. ขอมูลผูใชงาน Name 
Aliases 
 
Where/How used 
 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลผูใชงาน 
ขอมูลผูใชงานท่ีตองการปรับปรุง ขอมูล
ผูใชงานท่ีปรับปรุงแลว ผลการตรวจสอบ 
ตรวจสอบการเขาใชงานในระบบ (input) 
จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ (input) 
บันทึกขอมูลผูใชงาน (process) 
ช่ือผูใชงาน = ช่ือยอของหนวยงานแลวตาม
ดวยตัวเลข  
รหัสผาน = เลขอางอิงประจําตัวของ
ผูใชงาน เปนตัวอักษรหรือตัวเลข ไมเกิน 
64 ตัวอักษร 
ช่ือนําหนา = ช่ือบุคลากรเปนภาษาไทย 
ช่ือสกุล  = นามสกุลของบุคลากรเปน
ภาษาไทย 
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ตาราง 3.3 แสดงพจนานุกรมขอมูล (ตอ) 
Data Description 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Format 

รหัสกลุม = [1 คือ ผูดูแลระบบ | 2 คือ 
เจาหนาท่ีสารบรรณ | 3 คือ เจาหนาท่ีสืบคน 
สารบรรณ | 4 คือ เจาหนาท่ีหนวยงาน] 
รหัสหนวยงาน [0001 คือ สํานักงาน
อธิการบดี | 0002 คือ คณะวิทยาศาสตร | 
0003 คือ คณะสังคมศาสตร ฯลฯ  
หมายเหตุ รหัสจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ กรณีท่ีมี
การหนวยงานใหมๆ 
วันเวลาบันทึก  = [ป ท่ี บันทึก  | เดือนท่ี
บันทึก | วันท่ีบันทึก | เวลาท่ีบันทึก] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
Text 

3. ขอมูลกลุมผูใชงาน Name 
Aliases 
 
Where/How used 
 
Description 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลกลุมผูใชงานท่ีตองการปรับปรุง 
ขอมูลกลุมผูใชงานท่ีปรับปรุงแลว 
จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ (input) 
บันทึกขอมูลกลุมผูใชงาน (process) 
รหัสกลุมผูใชงาน = [1 = ผูดูแลระบบ | 2 = 
เจาหนาท่ีสารบรรณ | 3 = เจาหนาท่ีสืบคน
สารบรรณ | 4 = เจาหนาท่ีหนวยงาน] 
ช่ือกลุมผูใชงาน = ช่ือของกลุมผูใชงานเปน
ภาษาไทย 
ตรวจสอบสถานการณทํางาน = [1 = 
สถานะใชงานระบบได | 2 = สถานะไม
สามารถใชงานระบบได] 
Text 

4. ประเภทเอกสาร Name 
Aliases 
 

ขอมูลกลุมผูใชงาน 
ขอมูลกลุมผูใชงานท่ีตองการปรับปรุง 
ขอมูลกลุมผูใชงานท่ีปรับปรุงแลว 
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ตาราง 3.3 แสดงพจนานุกรมขอมูล (ตอ) 
Data Description 

 Where/How used 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format 

จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ (input) 
บันทึกขอมูลประเภทเอกสาร (process) 
รหัสกลุมประเภทเอกสาร = [1 = เอกสารเขา 
| 2 = เอกสารออก | 3 = บันทึกขอความ | 4 = 
คําส่ัง | 5 = ประกาศ] 
ช่ือประเภทเอกสาร = ช่ือของประเภท
เอกสารเปนภาษาไทย 
ช่ือผูใชงาน =  ช่ือยอของหนวยงานแลวตาม
ดวยตัวเลข 
วันเวลา = [ปท่ีบันทึก | เดือนท่ีบันทึก | วันท่ี
บันทึก | เวลาท่ีบันทึก] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
สถานะขอมูลประเภทเอกสาร = [Y = ขอมูล
ประเภทเอกสารท่ีสามารถใชงานได | D = 
ขอมูลประเภทเอกสารท่ีถูกลบไปแลวไม
สามารถใชงานได] 
Text 

5. ขอมูลสถานะเอกสาร Name 
Aliases 
 
Where/How used 
 
Description 
 

ขอมูลสถานะเอกสารท่ีตองการปรับปรุง 
ขอมูลสถานะเอกสารท่ีปรับปรุงแลว 
จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ (input) 
จัดเก็บขอมูลสถานะเอกสาร (process) 
รหัสประเภทสถานะเอกสาร = [0 = 
ดําเนินการ | 1 = เสร็จส้ิน | 2 = อนุมัติ | 3 = 
ไมอนุมัติ | 4 = ยกเลิก] 
ประเภทสถานะเอกสาร = ช่ือของประเภท
สถานะเอกสารเปนภาษาไทย 
ช่ือผูใชงาน =  ช่ือยอของหนวยงานแลวตาม 
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ตาราง 3.3 แสดงพจนานุกรมขอมูล (ตอ) 
Data Description 

  
 
 
 
 
 
 
 
Format 

ดวยตัวเลข 
วันเวลา = ปท่ีบันทึก | เดือนท่ีบันทึก | วันท่ี
บันทึก | เวลาท่ีบันทึก] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
สถานะของประเภทเอกสาร = [Y = สถานะ 
ของประเภทเอกสารที่ใชงานได | D = 
สถานะของประเภทเอกสารท่ีถูกลบไปแลว
ไมสามารถใชงานได] 
Text 

 
 
 
 
6. ขอมูลความเรงดวนเอกสาร 

Name 
Aliases 
 
 
Where/How used 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลความเรงดวนเอกสาร 
ขอมูลสถานะความเรงดวนของเอกสารที่
ตองการปรับปรุง ขอมูลความเรงดวนของ
เอกสารท่ีปรับปรุงแลว 
จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ (input) 
จัดเก็บความเรงดวนของเอกสาร (process) 
รหัสความเรงดวน = [1 = ปกติ | 2 = ดวน |   
3 = ดวนมาก | 4 = ดวนท่ีสุด] 
ช่ือชนิดความเรงดวน = ช่ือของชนิดความ
เรงดวนของเอกสารเปนภาษาไทย 
ช่ือผูใชงาน =  ช่ือยอของหนวยงานแลวตาม
ดวยตัวเลข 
วันเวลา = ปท่ีบันทึก | เดือนท่ีบันทึก | วันท่ี
บันทึก | เวลาท่ีบันทึก] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
สถานะความเรงดวนของเอกสาร = [Y = 
สถานะความเรงดวนสามารถใชงานได | D = 
สถานะความเรงดวนถูกลบไปแลวไม
สามารถใชงานได] 
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ตาราง 3.3 แสดงพจนานุกรมขอมูล (ตอ) 
Data Description 

 Format Text 
7. ขอมูลหนวยงาน Name 

Aliases 
 
Where/How used 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format 

ขอมูลหนวยงาน 
ขอมูลหนวยงานที่ตองการปรับปรุง ขอมูล
หนวยงานท่ีปรับปรุงแลว 
จัดการขอมูลหนวยงาน (input) 
จัดเก็บขอมูลหนวยงาน (process) 
รหัสหนวยงาน [0001 คือ สํานักงาน
อธิการบดี | 0002 คือ คณะวทิยาศาสตร | 
0003 คือ คณะสังคมศาสตร ฯลฯ  
หมายเหตุ รหสัจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ กรณีท่ีมีการ
หนวยงานใหมๆ 
ช่ือหนวยงาน = ช่ือของหนวยงานเปน
ภาษาไทย 
บันทึกเพิ่มเติม = บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับเอกสารเปนภาษาไทย 
กลุมของหนวยงาน = [1 = หนวยงานภายใน 
| 2 = หนวยงานภายนอก] 
ช่ือผูใช = ช่ือบุคลากรท่ีเขาใชงานในระบบ
เปนภาษาอังกฤษ 
วันเวลา = ปท่ีบันทึก | เดือนท่ีบันทึก | วันท่ี
บันทึก | เวลาท่ีบันทึก] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
สถานะการลบเอกสาร = [Y = เอกสารยังคง
ใชงานอยู | D = เอกสารนั้นถูกลบไปไม
สามารถใชงานได] 
Text 
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ตาราง 3.3 แสดงพจนานุกรมขอมูล (ตอ) 
Data Description 

8. ขอมูลเอกสาร Name 
Aliases 
 
 
 
Where/How used 
 
 
 
Description 
 

ขอมูลเอกสาร 
ขอมูลเอกสารที่ตองการปรับปรุง ขอมูล
เอกสารท่ีปรับปรุงแลว ขอมูลเอกสารท่ี
แสดงผล ขอมูลเอกสารท่ีตองการสืบคน 
เอกสารท่ีตองการพิมพ  
จัดการขอมูลเอกสาร (input) 
คนหาเอกสาร (input) 
จัดทํารายงาน (input) 
จัดเก็บขอมูลเอกสาร (process) 
รหัสเอกสาร = รหัสเอกสาร PDF file ท่ีถูก
เก็บไวในฐาน Server 
ปของเอกสาร = ปท่ีไดรับเอกสาร 
ป = *ปคริสตศักราช* 
ช่ือรหัสเอกสาร = รหัสของเอกสารท่ีกระจาย
ไปตามหนวยงาน เปนตัวเลข 5 หลัก 
ช่ือลําดับเลขเอกสารในเอกสารท่ีไดรับมา = 
ช่ือลําดับเลขเอกสารท่ีบันทึกในตัวเอกสาร 
ฉบับจริง ประกอบดวยตัวหนังสือและตัวเลข 
วันเดือนป = [วันท่ีบันทึกในเอกสาร | เดือน
ท่ีบันทึกในเอกสาร | ปท่ีบันทึกในเอกสาร] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
เร่ือง = เร่ืองของเอกสารที่ไดรับเปน 
ภาษาไทย 
เ รียน  = ระบุผู ท่ีตองการสง เอกสารเปน
ภาษาไทย 
เนื้อหาโดยยอ = เนื้อหาของเอกสารโดยยอ
เปนภาษาไทย 
รหัสความเรงดวน = [1 = ปกติ | 2 = ดวน |  
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ตาราง 3.3 แสดงพจนานุกรมขอมูล (ตอ) 
Data Description 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format 

 3 = ดวนมาก | 4 = ดวนท่ีสุด] 
รหัสกลุมประเภทเอกสาร = [1 = เอกสาร
เขา | 2 = เอกสารออก | 3 = บันทึกขอความ | 
4 = คําส่ัง | 5 = ประกาศ] 
หมายเลขเอกสาร = หมายเลขเอกสารเขา 
ตามลําดับ เปนตัวเลข 5 หลัก 
วันเวลาที่ได รับเอกสาร = [วันท่ีไดรับ | 
เดือนท่ีไดรับ | ปท่ีไดรับ] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
สถานท่ีจัดเก็บ = [0001 = ตูเอกสารท่ี 1 | 
0002 = ตูเอกสารท่ี 2 | ตูเอกสารท่ี 3 | ตู
เอกสารท่ี 4 | ตูเอกสารท่ี 5] 
ช่ือผูบันทึกขอมูล =  ช่ือยอของหนวยงาน
แลวตามดวยตัวเลข 
วันท่ีบันทึกขอมูล = [วันท่ีบันทึก | เดือนท่ี
บันทึก | ปท่ีบันทึก] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
รหัสประเภทสถานะเอกสาร = [0 = 
ดําเนินการ | 1 = เสร็จส้ิน | 2 = อนุมัติ | 3 = 
ไมอนุมัติ | 4 = ยกเลิก] 
สถานะเอกสาร = [1 = อัพโหลดแลว | 2 = 
ยังไมไดอัพโหลด 
สถานะการลบเอกสาร = [Y = เอกสารยังคง
ใชงานอยู | D = เอกสารน้ันถูกลบไปไม
สามารถใชงานได] 
Text 
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ตาราง 3.3 แสดงพจนานุกรมขอมูล (ตอ) 
Data Description 

9. ขอมูลเอกสารสง Name 
Aliases 
 
Where/How used 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format 

ขอมูลเอกสารสง 
ขอมูลเอกสารสงท่ีตองการปรับปรุง ขอมูล
เอกสารสงท่ีปรับปรุงแลว 
จัดการขอมูลเอกสาร (input) 
จัดเก็บขอมูลเอกสารสง (process) 
รหัสท่ีสรางมาโดยอัตโนมัติ = รหัสท่ีเคร่ือง
สรางข้ึนตามลําดับเอกสาร เปนตัวเลข ไม 
เกิน 10 หลัก 
รหัสเอกสาร = รหัสของ PDF file ท่ีระบบ
สรางข้ึนโดยเลขไมซํ้ากัน เปนตัวเลขไมเกิน 
10 หลัก 
รหัสหนวยงาน = [0001 คือ สํานักงาน
อธิการบดี | 0002 คือ คณะวิทยาศาสตร | 
0003 คือ คณะสังคมศาสตร ฯลฯ  
หมายเหตุ รหัสจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ กรณีท่ีมี
การหนวยงานใหมๆ 
บุคคลท่ีเขาดูขอมูล = บุคคลท่ีไดทําการเขา
ไปดูขอมูล ช่ือยอของหนวยงานแลวตาม
ดวยตัวเลข 
วันเวลาท่ีไดรับ = ปท่ีไดรับ | เดือนท่ีไดรับ | 
วันท่ีไดรับ | เวลาท่ีไดรับ] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
จํานวนคร้ังท่ีเปด = จํานวนคร้ังท่ีมีผูเปด
ไฟลอานเอกสาร 
Text 
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ตาราง 3.3 แสดงพจนานุกรมขอมูล (ตอ) 
 

Data Description 
10. ขอมูลบันทึกภายใน Name 

Aliases 
 
Where/How used 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format 

ขอมูลบันทึกภายใน 
ขอมูลบันทึกภายในท่ีตองการปรับปรุง 
ขอมูลบันทึกภายในท่ีปรับปรุงแลว 
จัดการขอมูลเอกสาร (input) 
จัดเก็บขอมูลบันทึกภายใน (process) 
รหัสอัตโนมัติ  = รหัสท่ีเคร่ืองสรางข้ึน
ตามลําดับเอกสาร เปนตัวเลข ไมเกิน 10 
หลัก 
รหัสเอกสาร = รหัสของไฟลท่ีอัดโหลดข้ึน
โดยตัวเลขไมซํ้ากัน เปนตัวเลขไมเกิน 10 
หลัก 
รหัสหนวยงาน = [0001 คือ สํานักงาน
อธิการบดี | 0002 คือ คณะวิทยาศาสตร | 
0003 คือ คณะสังคมศาสตร ฯลฯ  
หมายเหตุ รหัสจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ กรณีท่ีมี
การหนวยงานใหมๆ 
เนื้อหาโดยยอ = เนื้อหาของเอกสารโดยยอ
เปนภาษาไทย 
ช่ือผูใชงาน =  ช่ือยอของหนวยงานแลวตาม
ดวยตัวเลข 
วันเวลาที่ใชงาน =  [ปท่ีใชงาน | เดือนท่ีใช
งาน | วันท่ีใชงาน | เวลาท่ีใชงาน] 
ป = *ปคริสตศักราช* 
Text 
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กระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบจัดเก็บ และติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระบวนการที่ 1 กระบวนการที่ 2 กระบวนการที่ 3 
กระบวนการที ่4 กระบวนการที่ 5 กระบวนการที่ 6 ไดดังนี้ 

กระบวนการ 1 ตรวจสอบขอมูลผูใชงานสามารถแยกกระบวนการทํางานออกเปน 5 
กระบวนการยอยดังรูป 3.8 

ตรวจสอบขอมูลผูใชงาน
สําหรับ

ผูดูแลระบบ

1.1 ขอมูลผูดูแลระบบท่ีตองการตรวจสอบ

ตรวจสอบขอมูลผูใชงาน
สําหรับ

เจาหนาท่ีสารบรรณ

1.2

ตรวจสอบขอมูลผูใชงาน
สําหรับ

เจาหนาท่ีสืบคน

1.3

ตรวจสอบขอมูลผูใชงาน
สําหรับ

เจาหนาท่ีหนวยงาน

1.4

ขอมูลผูดูแลระบบที่ตรวจสอบแลวผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบขอมูลผูใชงาน
สําหรับ
ผูบริหาร

1.5

ชื่อผูใชและรหัสผาน

ผลการตรวจสอบ

ชื่อผูใชและรหัสผาน

ผลการตรวจสอบ

ชื่อผูใชและรหัสผาน

ผลการตรวจสอบ

ชื่อผูใชและรหัสผาน

ผลการตรวจสอบ

ชื่อผูใชและรหัสผาน

ขอมูลเจาหนาที่สารบรรณที่ตองการตรวจสอบ

D1 ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลเจาหนาที่สารบรรณตรวจสอบแลว

ขอมูลเจาหนาที่สืบคนที่ตองการตรวจสอบ

ขอมูลเจาหนาที่สืบคนท่ีตรวจสอบแลว

ขอมูลเจาหนาที่หนวยงานท่ีตองการตรวจสอบ

ขอมูลเจาหนาที่หนวยงานท่ีตรวจสอบแลว

ขอมูลผูบริหารที่ตองการตรวจสอบ

ขอมูลผูบริหารที่ตรวจสอบแลว

 
รูป 3.8 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 1 ตรวจสอบขอมูลผูใชงานในระบบ 

จากรูป 3.8 สามารถอธิบายในแตละกระบวนการไดดังนี ้
กระบวนการ 1.1 :  ตรวจสอบขอมูลผูใชงานสําหรับผูดูแลระบบ 
ขอมูลนําเขา :  ช่ือผูใชและรหัสผาน 
ขอมูลขาออก :  ผลการตรวจสอบ 
รายละเอียด :  ตรวจสอบสิทธิในการเขาใชระบบของผูดูแลระบบ 
 
กระบวนการ 1.2 :  ตรวจสอบขอมูลผูใชงานสําหรับเจาหนาท่ีสารบรรณ 
ขอมูลนําเขา :  ช่ือผูใชและรหัสผาน 
ขอมูลขาออก :  ผลการตรวจสอบ 
รายละเอียด :  ตรวจสอบสิทธิในการเขาใชระบบของเจาหนาท่ีสารบรรณ 
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กระบวนการ 1.3 :  ตรวจสอบขอมูลผูใชงานสําหรับเจาหนาท่ีสืบคน 
ขอมูลนําเขา :  ช่ือผูใชและรหัสผาน 
ขอมูลขาออก :  ผลการตรวจสอบ 
รายละเอียด :  ตรวจสอบสิทธิในการเขาใชระบบของเจาหนาท่ีสืบคน 
 
กระบวนการ 1.4 :  ตรวจสอบขอมูลผูใชงานสําหรับเจาหนาท่ีหนวยงาน 
ขอมูลนําเขา :  ช่ือผูใชและรหัสผาน 
ขอมูลขาออก :  ผลการตรวจสอบ 
รายละเอียด :  ตรวจสอบสิทธิในการเขาใชระบบของเจาหนาท่ีหนวยงาน 
 
กระบวนการ 1.5 :  ตรวจสอบขอมูลผูใชงานสําหรับผูบริหาร 
ขอมูลนําเขา :  ช่ือผูใชและรหัสผาน 
ขอมูลขาออก :  ผลการตรวจสอบ 
รายละเอียด :  ตรวจสอบสิทธิในการเขาใชระบบของผูบริหาร 

กระบวนการ 2 จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบสามารถแยกกระบวนการทํางานออกเปน 4 
กระบวนการยอยดังรูป 3.9 

 
รูป 3.9 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 2 จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ 
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จากรูป 3.9 สามารถอธิบายในแตละกระบวนการไดดังนี ้
กระบวนการ 2.1 :  จัดการขอมูลผูใชงาน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลผูใชงานท่ีตองการปรับปรุง  
ขอมูลขาออก :  ขอมูลผูใชงานท่ีปรับปรุงแลว 
รายละเอียด :  ผูดูแลระบบทําการปรับปรุงขอมูลผูใชงาน 
 
กระบวนการ 2.2 :  จัดการขอมูลประเภทเอกสาร 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลประเภทเอกสารที่ตองการปรับปรุง 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลประเภทเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
รายละเอียด :  ผูดูแลระบบทําการปรับปรุงขอมูลประเภทเอกสาร 
 
กระบวนการ 2.3 :  จัดการขอมูลสถานะเอกสาร 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลสถานะเอกสารท่ีตองการปรับปรุง 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลสถานะเอกสารท่ีปรับปรุงแลว 
รายละเอียด :  ผูดูแลระบบทําการปรับปรุงขอมูลสถานะเอกสาร 
 
กระบวนการ 2.4 :  จัดการขอมูลความเรงดวนของเอกสาร 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลความเรงดวนของเอกสารที่ตองการปรับปรุง 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลความเรงดวนของเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
รายละเอียด :  ผูดูแลระบบทําการปรับปรุงขอมูลความเรงดวนของเอกสาร 
 
กระบวนการ 2.5 :  จัดการขอมูลกลุมผูใชงาน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลกลุมผูใชงานท่ีตองการปรับปรุง 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลกลุมผูใชงานท่ีปรับปรุงแลว 
รายละเอียด :  ผูดูแลระบบทําการปรับปรุงขอมูลกลุมผูใชงาน 

 

กระบวนการ 3 จัดการขอมูลหนวยงาน สามารถแยกกระบวนการทํางานออกเปน 4 
กระบวนการยอยดังรูป 3.10 
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คนหาขอมูลหนวยงาน

3.1

เพิ่มขอมูลหนวยงาน

3.2

ลบขอมูลหนวยงาน

3.3

แกไขขอมูลหนวยงาน

3.4

ขอมูลหนวยงานที่ตองการแกไข

ผลการคนหาขอมูลหนวยงาน

ผลการเพ่ิมขอมูลหนวยงาน

ผลการลบขอมูลหนวยงาน

ขอมูลหนวยงานที่ตองการแกไข

ขอมูลหนวยงานท่ีตองการคนหา

ขอมูลหนวยงานที่ตองการคนหา

ขอมูลหนวยงานท่ีตองการเพิ่มหนวยงาน

ขอมูลหนวยงานท่ีตองเพิ่มหนวยงานแลว

ผลการแกไขขอมูลหนวยงาน

ขอมูลหนวยงานท่ีตองการแกไข

ขอมูลหนวยงานแกไขแลว

ขอมูลหนวยงานท่ีตองการคนหา

ขอมูลหนวยงานท่ีตองการเพิ่ม

ขอมูลหนวยงานท่ีตองการลบ

ขอมูลหนวยงานที่แกไขแลว

D2 ขอมูลหนวยงาน

 

รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 3 จัดการขอมูลหนวยงาน 
จากรูป 3.10 สามารถอธิบายในแตละกระบวนการไดดังนี้ 
กระบวนการ 3.1 :  คนหาขอมูลหนวยงาน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลหนวยงานท่ีตองการคนหา  
ขอมูลขาออก :  ผลการคนหาขอมูลหนวยงาน 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณทําการคนหาขอมูลหนวยงาน 
 
กระบวนการ 3.2 :  เพิ่มขอมูลหนวยงาน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลหนวยงานท่ีตองการเพิ่ม  
ขอมูลขาออก :  ผลการเพิ่มขอมูลหนวยงาน 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณทําการเพ่ิมขอมูลหนวยงาน 
 
กระบวนการ 3.3 :  ลบขอมูลหนวยงาน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลหนวยงานท่ีตองการลบ  
ขอมูลขาออก :  ผลการลบขอมูลหนวยงาน 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณทําการลบขอมูลหนวยงาน 
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กระบวนการ 3.4 :  แกไขขอมูลหนวยงาน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลหนวยงานท่ีตองการแกไข  
ขอมูลขาออก :  ผลการแกไขขอมูลหนวยงาน 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณทําการแกไขขอมูลหนวยงาน 

 
กระบวนการ 4 จัดการขอมูลเอกสาร สามารถแยกกระบวนการทํางานออกเปน 4 

กระบวนการยอยดังรูป 3.11 
 

จัดการขอมูล
เอกสาร

4.1

จัดการขอมูล
เอกสารสง

4.2

จัดการขอมูล
บันทึกภายใน

สําหรับเจาหนาท่ี
สารบรรณ

4.3

ขอมูลเอกสารที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลเอกสารสงที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลบันทึกภายในที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลเอกสารท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลเอกสารสงท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารสงที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลบันทึกภายในที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลบันทึกภายในท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารสงท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลบันทึกภายในท่ีตองการปรับปรุง

D4 ขอมูลเอกสาร

D8 ขอมูลเอกสารสง

D9 ขอมูลบันทึกภายใน

จัดการขอมูล
บันทึกภายใน

สําหรับเจาหนาท่ี
หนวยงาน

4.4
ขอมูลบันทึกภายในท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลบันทึกภายในที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลบันทึกภายในที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลบันทึกภายในที่ตองการปรับปรุง

 

รูป 3.11 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 4 จัดการขอมูลเอกสาร 
จากรูป 3.11 สามารถอธิบายในแตละกระบวนการไดดังนี้ 
กระบวนการ 4.1 :  จัดการขอมูลเอกสาร 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลเอกสารที่ตองการปรับปรุง 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณปรับปรุงขอมูลเอกสาร 
 

กระบวนการ 4.2 :  จัดการขอมูลเอกสารสง 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลเอกสารสงท่ีตองการปรับปรุง 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลเอกสารสงท่ีปรับปรุงแลว 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณปรับปรุงขอมูลเอกสารสง 
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กระบวนการ 4.3 :  จัดการขอมูลบันทึกภายในสําหรับเจาหนาท่ีสารบรรณ 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลบันทึกภายในท่ีตองการปรับปรุง 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลบันทึกภายในท่ีปรับปรุงแลว 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณปรับปรุงขอมูลเอกสารบันทึกภายใน 
 
 

กระบวนการ 4.4 :  จัดการขอมูลบันทึกภายในสําหรับเจาหนาท่ีหนวยงาน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลบันทึกภายในท่ีตองการปรับปรุง 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลบันทึกภายในท่ีปรับปรุงแลว 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีหนวยงานปรับปรุงขอมูลเอกสารบันทึกภายใน 

 
กระบวนการ 5 คนหาเอกสาร สามารถแยกกระบวนการทํางานออกเปน 6 กระบวนการ

ยอยดังรูป 3.12 

 

รูป 3.12 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 5 คนหาเอกสาร 
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จากรูป 3.12 สามารถอธิบายในแตละกระบวนการไดดังนี้ 
กระบวนการ 5.1 :  คนหาเอกสารสําหรับเจาหนาท่ีสืบคน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลเอกสารที่ตองการแสดงผล 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลเอกสารที่แสดงผล 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสืบคน ล็อกอินเขาสูระบบ สามารถทําคนหาเอกสาร 
   ท่ีตองการได 
 
กระบวนการ 5.2 :  คนหาเอกสารสําหรับผูบริหาร 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลเอกสารที่ตองการสืบคน 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลเอกสารที่แสดงผล 
รายละเอียด :  ผูบริหารล็อกอินเขาสูระบบ สามารถทําคนหาเอกสารที 
  ตองการได 
 
กระบวนการ 5.3 :  คนหาเอกสารสําหรับเจาหนาท่ีหนวยงาน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลเอกสารที่ตองการสืบคน 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลเอกสารที่แสดงผล 
 รายละเอียด :  เจาหนาท่ีหนวยงาน ล็อกอินเขาสูระบบ สามารถทําคนหา 
  เอกสารท่ีตองการได 
 
กระบวนการ 5.4 :  คนหาเอกสารสําหรับเจาหนาท่ีสารบรรณ 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลเอกสารที่ตองการสืบคน 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลเอกสารที่แสดงผล 
 รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณ ล็อกอินเขาสูระบบ สามารถทําคนหา 
  เอกสารท่ีตองการได 
 
กระบวนการ 5.5 :  พิมพเอกสารสําหรับเจาหนาท่ีสืบคน 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลเอกสารที่ตองการพิมพ 
ขอมูลขาออก :  พิมพเอกสาร 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสืบคนล็อกอินเขาสูระบบ  ทําการพิมพเอกสารท่ี  

    ตองการได 
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กระบวนการ 6 จัดทํารายงานสามารถแยกกระบวนการทํางานออกเปน 4 กระบวนการ
ยอยดังรูป 3.13 
 

 
รูป 3.13 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 6 จัดทํารายงาน 

จากรูป 3.13 สามารถอธิบายในแตละกระบวนการไดดังนี้ 
กระบวนการ 6.1 :  ออกรายงานสําหรับผูบริหาร 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลรายงานท่ีตองการ 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลรายงานท่ีแสดงผล 
รายละเอียด :  ผูบริหาร ล็อกอินเขาสูระบบ สามารถออกรายงาน 
   ขอมูลท่ีตองการได 
 
กระบวนการ 6.2 :  ออกรายงานสําหรับเจาหนาท่ีสารบรรณ 
ขอมูลนําเขา :  ขอมูลรายงานท่ีตองการ 
ขอมูลขาออก :  ขอมูลรายงานท่ีแสดงผล 
รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณ ล็อกอินเขาสูระบบ สามารถออกรายงาน 
   ขอมูลท่ีตองการได 
 
กระบวนการ 6.3 :  พิมพเอกสารสําหรับเจาหนาท่ีสารบรรณ 
ขอมูลนําเขา :  เอกสารท่ีตองการพิมพ 
ขอมูลขาออก :  พิมพเอกสาร 
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รายละเอียด :  เจาหนาท่ีสารบรรณ ล็อกอินเขาสูระบบ สามารถทําการพิมพ 
  เอกสารท่ีตองการได 
 
กระบวนการ 6.4 :  พิมพเอกสารสําหรับผูบริหาร 
ขอมูลนําเขา :  เอกสารท่ีตองการพิมพ 
ขอมูลขาออก :  พิมพเอกสาร 
รายละเอียด :  ผูบริหาร ล็อกอินเขาสูระบบ สามารถทําการพิมพเอกสารท่ี 
  ตองการได 

 
 

 


