
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 
 

 
ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
 การติดต้ังระบบสารสนเทศเพื่อสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ ในสวน

ของเซิรฟเวอรจําเปนตองมีการติดต้ังโปรแกรมระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล พรอมกับเว็บ
เซิรฟเวอร และโปรแกรมภาษาพีเอชพี ซ่ึงโปรแกรมดังกลาวไดถูกติดต้ังอยู ท่ีเซิรฟเวอรบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสเซอรเวอรสองพันสาม (windows server 2003) แลวโดยผูดูแลระบบ ซ่ึง
ความตองการของระบบคือ 

- พีเอชพี (PHP) 5.2 ข้ึนไป 
- มายเอสคิวแอล (MySQL)  5.0 ข้ึนไป 
- อาปาเช เว็บเซิรฟเวอร (Apache) 1.3 ข้ึนไป 

 ในสวนของการติดต้ังฐานขอมูล และโปรแกรม จะมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 
ก.1 ความสรางฐานขอมูล 

สรางฐานขอมูลเพื่อใชในการเก็บและเรียกใชขอมูลท้ังหมด ซ่ึงมีข้ันตอนในการสรางฐานขอมูล

ดังนี ้

1) เปดโปรแกรมท่ีสามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน พีเอชพีมายแอดมิน
(phpMyAdmin) หากใชโปรแกรมอ่ืนตองทําการเช่ือมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอล
เซิรฟเวอรใหเรียบรอย ดังรูป ก.1  

2) ทําการสรางฐานขอมูล โดยเขารหัสแบบ UTF-8 ดังรูป ก.2 แลวจึงคลิกปุม Create 
3) หลังจากนั้นเลือกฐานขอมูลท่ีสรางข้ึนและเลือกไฟล budget_technoasia.sql โดยคลิก

ปุม Browse และเม่ือเลือกแลวใหคลิกปุม GO ดังรูป ก.3 
4) หลังจากทําการสรางฐานขอมูลแลวจะปรากฏหนาจอ ดังรูป ก.4 เปนอันเสร็จส้ินการ

สรางฐานขอมูล 
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รูป ก.1 แสดงโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

 

 
รูป ก.2 แสดงการใช phpMyAdminในการสรางฐานขอมูล 
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รูป ก.3 แสดงเลือกฐานขอมูล budget_technoasia.sql 

 

 
รูป ก.4 หนาจอเม่ือทําการสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 

 
ก.2  ติดตัง้โปรแกรมพีเอชพี (PHP)  

เปนสวนของโปรแกรมท้ังหมดของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียจะอยูในแฟม (Folder) วา budget_technoasia และทําการคัดลอก
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แฟมขอมูลไปไวท่ีเซิรฟเวอรตามตําแหนงท่ีกําหนดใหคือ htdocs หรือตามท่ีเซิรฟเวอรกําหนด โดย
ใช FTP หรือการคัดลอกโดยตรง 

 
รูป ก.5 แสดงรายช่ือไฟลตาง ๆ ท่ีอยูในแฟมขอมูล budget_technoasia 

เม่ือทําการติดต้ังโปรแกรมไปยังเซิรฟเวอรใดๆ ก็ตาม จะตองทําการต้ังคาตางๆ ใน file 
config.php กอนทุกคร้ัง ดังรูป ก.6 

 
รูป ก.6 แสดงการตั้งคาใน config.php สําหรับเช่ือมตอฐานขอมูล 
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ก.3  การสํารองฐานขอมูล 
 เพื่อเปนการปองกันขอมูลสูญหายจึงตองทําการสํารองขอมูลเปนระยะโดยมี ซ่ึงมีข้ันตอนใน
การสํารองฐานขอมูลดังนี ้

1) การสํารองขอมูลโดยใช phpMyAdmin 
(1) เปดโปรแกรมท่ีสามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน พีเอชพีมาย

แอดมิน(phpMyAdmin) หากใชโปรแกรมอื่นตองทําการเชื่อมตอฐานขอมูล
มายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรใหเรียบรอยกอน 

(2) เลือกฐานขอมูล budget_technoasia แลวจึงกด export ดังรูป ก.7 
 

 
รูป ก.7 แสดงการเลือกฐานขอมูล 

 
(3) หลังจากนั้นใหเลือกรูปแบบไฟลขอมูลแลวเลือก save as file แลวจึงคลิกปุม 

GO ดังรูป ก.8 
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รูป ก.8 แสดงการกําหนดรูปแบบไฟลเพื่อสํารองขอมูล 

 
(4) หลังจากเลือกจัดเก็บไฟลขอมูลในรูปแบบที่ตองการเรียบรอยแลวจะปรากฏ

หนาตางใหมข้ึนมาใหเซฟไฟลขอมูล ใหคลิกปุม Save และเม่ือสํารองขอมูล
เรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอการสํารองขอมูลสมบรูณและสามารถเลือก
เปดดูไฟลขอมูล โดยคลิกปุม Open ดังรูป ก.9 

 

  
รูป ก.9 แสดงการบันทึกไฟลขอมูล 
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(5) สามารถตรวจสอบไฟลขอมูลในรูปแบบท่ีเลือกตามความตองการของผูดูแล
ระบบในโฟลเดอรท่ีเลือกจัดเก็บขอมูล ดังรูป ก.10 

 

 
รูป ก.10 แสดงไฟลขอมูลท่ีจัดเก็บโดยผูดแูลระบบ 

 
2) การสํารองขอมูลผานระบบงาน 

(1) เขาสูระบบในระดับผูดูแลระบบ 

 
รูป ก.11 แสดงการเขาสูระบบในระดับผูดแูลระบบ 

(2) เม่ือเขาสูระบบในระดับผูดูแลระบบ จะปรากฏเมนูสําหรับผูดูแลระบบแลว
คลิกปุม Back Up Database เพื่อเลือกการสํารองขอมูล ดังรูป ก.11 
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รูป ก.12 แสดงเมนูการสํารองขอมูลผานระบบ 

(3) หลังจากคลิกปุม Back Up Database เพื่อการสํารองขอมูลแลวจะปรากฏ
หนาจอเตือนการสํารองขอมูล แลวใหคลิกปุม OK ดังรูป ก.13 

 
รูป ก.13 แสดงขอความเตือนการสํารองขอมูล 

 
(4) สามารถตรวจสอบขอมูลในรูป SQL File ท่ีทําการสํารองขอมูลไว ซ่ึงจะ

สํารองขอมูลไวใน โฟลเดอร backup โดยรูปแบบช่ือไฟลขอมูลท่ีสํารอง คือ
db-backup ตามดวย เวลา และรหัสผานของผูใชท่ีมีการเขารหัสความปลอดภัย
ไว ดังรูป ก.14 
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รูป ก.14 แสดง SQL File จากการสํารองขอมูล 



 
ภาคผนวก ข 

คูมือการใชงานโปรแกรม 
 

 การใชงานระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยี
เอเชีย ซ่ึงเปนลักษณะ Web Application โดยในแตละสวนมีรายละเอียดของการใชงานดังนี้ 
 
ข.1 การเขาสูระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

1) เปดโปรแกรมอินเทอรเน็ต เอ็กพลอเรอร (Internet Explorer) 
2) ปอน http://www.technoasia.ac.th/budget_technoasia/ 

 
รูป ข.1 หนาจอเขาสูระบบ 

3) ระบุผูใชงานผานหนาจอเขาสูระบบ โดยการปอนขอมูล Username และ Password เพื่อเขา
สูระบบตามสิทธ์ิท่ีถูกกําหนดจากผูดูและระบบ 
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รูป ข.2 หนาจอ Login เขาสูระบบ 

4) การปอนขอมูล Username และ Password  จะตองเปนตัวอักษร ตัวเลข เคร่ืองหมาย หามมี
การเวนวรรค นอกเหนือจากนี้แลวจะมี Massage Box เตือนการปอนขอมูลเขาสูระบบ 

 
รูป ข.3 หนาจอเตือนการปอนช่ือผูใชและรหัสผาน 

 
ข.2 การเขาสูระบบ ระดับผูดูแลระบบ 

1) ผูใชระดับ  ผูดูและระบบ  เม่ือเขาสูระบบในระดับนี้จะมี Massage Box เพื่อแสดง-ยืนยัน
สถานะของผูใชในการเขาสูระบบ 

 
รูป ข.4 หนาจอ VBScript แสดงการเขาสูระบบ 

2) ปรากฏหนาจอหลัก การเขาสูระบบ ซ่ึงประกอบดวย  สถานะการเขาสูระบบ  ช่ือผูใช วัน
เวลาท่ีเขา-ออกจากระบบงานคร้ังลาสุด 
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รูป ข.5 หนาจอการเขาสูระบบ ระดับผูดูแลระบบ 

 
3) เลือกการจัดการขอมูลของผูดูระบบงานได ดังนี้ การแกไขขอมูลผูดูแลระบบ การเปล่ียน

รหัสผาน 

(1) การแกไขขอมูลผูดูแลระบบ โดยคลิกปุม  แลวจะปรากฏ
หนาจอการแกไขขอมูล ดังรูป ข.6 
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รูป ข.6 หนาจอการแกไขขอมูลผูดูแลระบบ 

(2) การเปล่ียนรหัสผาน จะมีเมนูสําหรับการเปล่ียนขอมูลผูใชงานระบบ ดังรูป ข.7 โดย
คลิกปุม  แลวทําการเปล่ียนขอมูลรหัสผานการใชงาน 

 
รูป ข.7 หนาจอเมนูสําหรับการเปล่ียนรหัสผาน 

 
รูป ข.8 หนาจอการเปล่ียนรหัสผาน 

 
4) เลือกการจัดการขอมูลผูใช โดยเลือกเมนูจัดการผูใช และสามารถจัดการผูใชไดดังนี้ การ

แกไขขอมูลผูใชระบบ การเพิ่มขอมูลผูใชระบบ และการลบขอมูลผูใชระบบ 
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รูป ข.9 หนาจอจัดการขอมูลผูใชระบบ 

(1) การแกไขขอมูลผูใชระบบ โดยคลิกปุม  
(2) เม่ือเลือกแกไขผูใชงานและจะปรากฏหนาจอใหดําเนินการแกไขขอมูลผูใช ดังรูป ข.10 

หากดําเนินการแกไขขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  แลวจะ
ปรากฏ Massage Box ยืนยันการแกไขขอมูล ใหคลิกปุม OK หากแกไขขอมูลถูกตอง
แลว ดังรูป ข.11 

รูป ข.10 หนาจอการแกไขขอมูลผูใชระบบ 
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รูป ข.11 หนาจอยืนยันการแกไขขอมูลผูใชระบบ 

(3) การเพิ่มขอมูลผูงานใช ใหคลิกปุม  จะปรากฏหนาจอการเพ่ิมขอมูลผูใช
ดั ง รูปและดํ า เนินการปอนขอ มูล ผู ใช ต าม เ ง่ือนไข ท่ีกํ าหนด  และคลิก ปุ ม 

เพื่อทําการบันทึกขอมูลตอไป 

รูป ข.12 หนาจอการเพ่ิมขอมูลผูใชระบบ 

(4) การลบขอมูลผูใช โดยการคลิกท่ีเช็คบล็อก  ของการลบขอมูล แลวจะปรากฏกลอง
ขอความเพื่อยนืยันการลบขอมูลอีกคร้ังหนึ่ง 

 
รูป ข.13 หนาจอการลบขอมูลผูใชระบบ 
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5) เลือกการจัดการขอมูลคณะและสาขา ดังนี้ การแกไขขอมูลคณะและสาขา การเพิ่มขอมูล
คณะและสาขา และการลบขอมูลคณะและสาขา 

 
รูป ข.14 หนาจอการจัดการขอมูลคณะและสาขา 

(1) การแกไขขอมูลคณะและสาขา โดยคลิกปุม  และจะปรากฏ หนาจอการแกไข
ขอมูลคณะและสาขา ดังรูป ข.15 

 
รูป ข.15 หนาจอเลือกการแกไขขอมูลคณะและสาขา 
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(2) การเพิ่มขอมูลคณะและสาขา ใหคลิกปุม  จะปรากฏหนาจอการเพ่ิมขอมูล
คณะและสาขาใชดังรูปและดาํเนินการปอนขอมูลคณะและสาขาตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

และคลิกปุม  เพื่อทําการบันทึกขอมูลตอไป 

 
รูป ข.16 หนาจอการเพ่ิมขอมูลคณะและสาขา 

 หากมีการปอนขอมูลสาขางานซํ้า จะไมสามารถทําการเพ่ิมสาขาไดโดยจะมีขอความ
เตือน ดังรูป ข.17 

 
รูป ข.17 หนาจอเตือนการเพิม่สาขาซํ้ากัน 

(3) การลบขอมูลคณะและสาขา โดยการเลือกเช็คบล็อก  ของการลบขอมูล แลวจะ
ปรากฏกลองขอความเพื่อยนืยันการลบขอมูลสาขา 

 
รูป ข.18 หนาจอการลบขอมูลสาขา 
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6) การสํารองขอมูลผานระบบ เม่ือจะทําการสํารองขอมูลของระบบใหคลิกปุม
เพื่อเลือกการสํารองขอมูล หลังจากคลิกปุมเพื่อการสํารองขอมูลแลวจะปรากฏหนาจอ
เตือนการสํารองขอมูลเรียบรอยแลว ดังปรากฏในภาคผนวก ก. 

7) การติดตามโครงการ จากการพิจารณาอนุมัติโครงการ ผูดูแลระบบ สามารถตรวจสอบผล

การพิจารณาอนุมัติโครงการโดยคลิกปุม  ซ่ึงสามารถเลือกดู
ขอมูลการอนุมัติโครงการ แยกตาม คณะและสาขาได และสามารถคลิกปุม  เพื่อดู
รายละเอียดโครงการและผลการพิจารณาได 

 
รูป ข.19 หนาจอการติดตามโครงการ 

 และหากเลือกดูขอมูลการพิจารณาอนุมัติโครงการไมมีขอมูลตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดจะ
ปรากฏหนาจอขอมูล ดังรูป ข.20 

 
รูป ข.20 หนาจอการติดตามโครงการไมพบขอมูลตามเง่ือนไข 

8) รายงานการใชงบประมาณ  การตรวจสอบขอมูลการใชงบประมาณและการเสนอโครงการ

ใหคลิกปุม โดยสามารถเลือกดูรายงานท้ังหมด และรายงานแยกตามสาขา 

 
รูป ข.21 หนาจอรายงานการใชงบประมาณ 
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9) รายงานการอนุมัติงบประมาณโครงการมี 2 ลักษณะ รายงานท่ัวไป และรายงานแบบ
กราฟก 
(1) รายงานขอมูลการใชงบประมาณท่ีอนุมัติแลว โดยสามารถเลือกดูขอมูลการใช

งบประมาณแยกตามปการศึกษา คณะ สาขา หรือดูการใชงบประมาณท้ังหมดจาก
รายการในลิสตบล็อก 

 
รูป ข.22 หนาจอรายงานการใชงบประมาณท่ีผานการอนุมัติ 

 
(2) รายงานขอมูลการใชงบประมาณท่ีอนุมัติแลวในรูปแบบกราฟก โดยสามารถเลือกดู

ขอมูลการใชงบประมาณแยกตามคณะ สาขา หรือดูการใชงบประมาณท้ังหมดจาก
รายการในลิสตบล็อกและจะปรากฏขอมูลดังรูป ข.23 
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รูป ข.23 หนาจอรายงานการใชงบประมาณท่ีผานการอนุมัติในรูปแบบกราฟก 
 

จากรายงานการใชงบประมาณในรูปแบบกราฟกสามารถแสดงไดในรูปแบบ 2 มิติ  และ 3 
มิติโดยการคลิกท่ีปุมตางๆ ดงันี้ 

ปุม   - เพื่อกําหนดรปูแบบแสดงผลขอมูล 
 ปุม   - เพื่อแสดงผลขอมูลกราฟในรูปแบบ 2 มิติ 
 ปุม  - เพื่อแสดงผลขอมูลกราฟในรูปแบบ 3 มิติ 
 ปุม  - เพื่อกลับไปยงัขอมูลเร่ิมตน 
 ปุม  - เพื่อพิมพขอมูลรายงาน 
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10) การออกจากระบบ ใหคลิกปุม และคลิกปุม OK เพื่อออกจากระบบ 

 
รูป ข.24 หนาจอการออกจากระบบระดับผูดูแลระบบ 

 
ข.3  การเขาสูระบบ ระดับผูรับผิดชอบโครงการ 

1) ผูใชระดับ  ผูรับผิดชอบโครงการ เม่ือเขาสูระบบในระดับนี้จะมี Massage Box เพื่อแสดง-
ยืนยันสถานะของผูใชในการเขาสูระบบ 

 
รูป ข.25 หนาจอ VBScript แสดงการเขาสูระบบระดับผูรับผิดชอบโครงการ 

2) ปรากฏหนาจอหลัก และเมนูการทํางานสําหรับผูใชระดับผูรับผิดชอบโครงการ โดย
ประกอบดวยสถานะการเขาสูระบบ ช่ือผูใช วันเวลาที่เขา-ออกจากระบบงานคร้ังลาสุด และเมนู
หลักสําหรับเจาหนาท่ี  การเปล่ียนรหัสผาน การจัดการโครงการ การคนหาโครงการ 
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รูป ข.26 หนาจอหลักการเขาสูระบบ ระดบัผูรับผิดชอบโครงการ 

 
3) เลือกการจัดการขอมูลของผูรับผิดชอบโครงการได ดังนี้ การแกไขขอมูลผูรับผิดชอบ

โครงการ การเปล่ียนรหัสผาน 

(1) การแกไขขอมูลผูรับผิดชอบโครงการ โดยคลิกปุม  
แลวจะปรากฏหนาจอการแกไขขอมูล 

 
รูป ข.27 หนาจอการแกไขขอมูลผูรับผิดชอบโครงการ 
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(2) การเปล่ียนรหัสผาน จะมีเมนูสําหรับการเปล่ียนขอมูลผูใชงานระบบ โดยคลิกปุม 
 แลวทําการเปล่ียนขอมูลรหัสผานการใชงาน 

 
รูป ข.28 หนาจอการเปล่ียนรหัสผานผูรับผิดชอบโครงการ 

 
4) การเสนอโครงการ.ในสวนผูรับผิดชอบโครงการ จะมีเมนูสําหรับการเสนอโครงการ หาก

ตองการเสนอโครงการใหคลิกปุม การจัดการโครงการ 

 
รูป ข.29 หนาจอเมนูผูรับผิดชอบโครงการ 

 

5) เม่ือเลือกจัดการโครงการแลวจะปรากฏ หนาจอการเสนอโครงการ คลิกปุม  

หากตองการเสนอโครงการใหม คลิกปุม  หากตองการแกไขโครงการ คลิกปุม เช็ค

บล็อก  หากตองการลบขอมูลโครงการ  
(1) ผูรับผิดชอบโครงการสามารถตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยการ

พิจารณาโครงการนั้นตองผานการอนุมัติโครงการจาก 4 ระดับ คือระดับท่ี 1
หัวหนาสาขา ระดับท่ี 2 หัวหนาคณะ  ระดับท่ี 3 หัวหนาตนสังกัด และระดับท่ี 
4 ผูอํานวยการ โดยตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติจากสวนสถานะการอนุมัติ
โครงการหากโครงการไมผานการอนุมัติ ผูรับผิดชอบโครงการจะตองแกไข
เพื่อเสนอโครงการใหมตามสายงานอีกคร้ังหนึ่ง จนกวาจะผานการพิจารณา
จากท้ัง 4 ระดับ 
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(2) การเสนอโครงการใหม ตองกรอกขอมูลใหสมบรูณเพื่อเสนอการพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

 

 
รูป ข.30 หนาจอหลักการเสนอโครงการ 

 

 
รูป ข.31 หนาจอการเพ่ิมขอมูลโครงการใหม 
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6) การคนหาโครงการ คลิกปุม  และปอนขอมูลโครงการท่ี

ตองการคนหาหลังจากนั้นคลิกปุม  

 
รูป ข.32 หนาจอการคนหาโครงการ 

 
ข.4  การเขาสูระบบ ระดับหัวหนาสาขา 

1) ผูใชระดับ  หวัหนาสาขา  เม่ือเขาสูระบบในระดับนีจ้ะมี Massage Box  เพื่อแสดง-ยืนยัน
สถานะของผูใชในการเขาสูระบบ 

 
รูป ข.33 หนาจอ VBScript แสดงการเขาสูระบบระดับหัวหนาสาขา 

 
2) ปรากฏหนาจอหลัก การเขาสูระบบ ซ่ึงประกอบดวย  สถานะการเขาสูระบบ  ช่ือผูใช วัน

เวลาท่ีเขา-ออกจากระบบงานคร้ังลาสุด 
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รูป ข.34 หนาจอหลักการเขาสูระบบ ระดบัหัวหนาสาขา 

3) เลือกการจัดการขอมูลของหัวหนาสาขาได ดังนี้ การแกไขขอมูลหัวหนาสาจา การเปล่ียน
รหัสผาน 

(1) การแกไขขอมูลหัวหนาสาขา โดยคลิกปุม  

 
รูป ข.35 หนาจอการแกไขขอมูลหัวหนาสาขา 
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(2) การเปล่ียนรหสัผาน โดยคลิกปุม  

 
รูป ข.36 หนาจอการเปล่ียนรหัสผานหัวหนาสาขา 

 
4) การพิจารณาอนุมัติโครงการ  

(1) หัวหนาสาขาสามารถตรวจสอบโครงการและพิจารณาอนุมัติโดยการเลือกดูขอมูล
ประจําคณะและสาขา ซ่ึงสถานะ การพิจารณาโครงการ ประกอบดวย 
- รอพิจารณา คือ โครงการท่ีเสนอเพื่อการพิจารณาใหม และการแกไข กรณีท่ีไม

ผานการอนุมัติโครงการ โดยหัวหนาสาขาสามารถคลิกปุม  เพื่อดูรายละเอียด
โครงการและพิจารณาโครงการเปนลําดับข้ันไป 

- อนุมัติ คือ หัวหนาสาขาเห็นสมควรสําหรับโครงการท่ีเสนอมา 
- ไมอนุมัติ  คือ หัวหนาสาขาพิจารณาแลวในรูปแบบโครงการ งบประมาณ 

ระยะเวลาอ่ืนๆ ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกันถือวาโครงการนั้นตกไป และ
ผูบริหารลําดับถัดไปไมสามารถเห็นโครงการเพ่ือการพิจารณาได และในสวน
ผูรับผิดชอบโครงการตองแกไขเพ่ือเสนอโครงการใหมอีกคร้ัง 
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รูป ข.37 หนาจอรายการขอมูลการเสนอโครงการ 

(2) การเลือกพิจารณาโครงการ เม่ือหัวหนาสาขาดูขอมูลโครงการ ดังรูป ข.40 เรียบรอย
แลวและหากหัวหนาสาขา เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติโครงการสามารถทําการ คลิกปุม 

 เพื่ออนุมัติโครงการ และหากเห็นไมสมควร ใหคลิกปุม 

 สําหรับการไมอนุมัติโครงการ 
 

 
รูป ข.38 หนาจอการพิจารณาโครงการสําหรับหัวหนาสาขา 

และในชองความเห็นของหัวหนาสาขา จําเปนตองปอนขอมูลความเห็นตอโครงการท่ี 
เสนอมาจากผูรับผิดชอบโครงการ หากไมปอนขอมูลจะมี Massage Box แจงเตือนให
ปอนความเห็น 
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รูป ข.39 หนาจอเตือนการปอนความเหน็การพิจารณาโครงการ 

 
รูป ข.40 หนาจอรายละเอียดโครงการและการพิจารณาโครงการ 

5) การออกจากระบบ ใหคลิกปุม  และกดปุม OK เพื่อออกจากระบบ 

 
รูป ข.41 หนาการออกจากระบบระดับหัวหนาสาขา 
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ข.5  การเขาสูระบบ ระดับหัวหนาคณะ 
1) ผูใชระดับ  หวัหนาคณะ  เม่ือเขาสูระบบในระดับนี้จะมี Massage Box  เพื่อแสดง-ยืนยัน

สถานะของผูใชในการเขาสูระบบ 

 
รูป ข.42 หนาจอ VBScript แสดงการเขาสูระบบระดับหัวหนาคณะ 

 
2) ปรากฏหนาจอหลัก การเขาสูระบบ ซ่ึงประกอบดวย  สถานะการเขาสูระบบ  ช่ือผูใช วัน

เวลาท่ีเขา-ออกจากระบบงานคร้ังลาสุด 

 

 
รูป ข.43 หนาจอหลักการเขาสูระบบ ระดบัหัวหนาคณะ 
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3) เลือกการจัดการขอมูลของหัวหนาคณะได ดังนี้ การแกไขขอมูลหัวหนาคณะ การเปล่ียน
รหัสผาน 

(1) การแกไขขอมูลหัวหนาคณะ โดยคลิกปุม  

 
รูป ข.44 หนาจอการแกไขขอมูลหัวหนาคณะ 

 
(2) การเปล่ียนรหสัผาน โดยคลิกปุม  

 
รูป ข.45 หนาจอการเปล่ียนรหัสผานหัวหนาคณะ 

 
4) การพิจารณาอนุมัติโครงการ หัวหนาคณะสามารถตรวจสอบโครงการและพิจารณาอนุมัติ

โดยการเลือกดูขอมูลประจําคณะและสาขา ซ่ึงการพิจารณาโครงการ ในระดับหัวหนาคณะ
นี้โครงการท่ีหัวหนาคณะสามารถทําการอนุมัติไดจะตองผานการอนุมัติมาจากหัวหนา

สาขากอนซ่ึงจะปรากฏ  โดยหัวหนาคณะสามารถคลิกปุม  
เพื่อดูรายละเอียดโครงการและพิจารณาโครงการเปนลําดับข้ันไป  หากหัวหนาคณะไม
อนุมัติโครงการ ขอมูลโครงการจะไมสามารถมองเห็นไดในการอนุมัติลําดับถัดไป และใน
สวนผูรับผิดชอบโครงการตองแกไขโครงการเพื่อเสนอโครงการใหมอีกคร้ัง 
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รูป ข.46 หนาจอรายการขอมูลการเสนอโครงการที่พิจารณามาจากหัวหนาสาขา 

 

5) การติดตามโครงการ โดยการคลิกปุม  แลวปรากฏหนาจอ
โครงการพรอมท้ังผลการอนุมัติโครงการจากท้ัง 4 ระดับ 

 
รูป ข.47 หนาจอรายการติดตามโครงการระดับหวัหนาคณะ 
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6) การออกจากระบบระดับหัวหนาคณะ ใหคลิกปุม  และกดปุม OK 
เพื่อออกจากระบบ 

 
รูป ข.48 หนาการออกจากระบบระดับหัวหนาคณะ 

 
ข.6  การเขาสูระบบ ระดับรองผูอํานวยการ 

1) ผูใชระดับ  รองผูอํานวยการ  เม่ือเขาสูระบบในระดับนี้จะมี Massage Box  เพื่อแสดง-
ยืนยนัสถานะของผูใชในการเขาสูระบบ 

 
รูป ข.49 หนาจอ VBScript แสดงการเขาสูระบบระดับหัวหนาตนสังกัด 

 
2) ปรากฏหนาจอหลัก การเขาสูระบบ ซ่ึงประกอบดวย  สถานะการเขาสูระบบ  ช่ือผูใช วัน

เวลาท่ีเขา-ออกจากระบบงานคร้ังลาสุด 
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รูป ข.50 หนาจอหลักการเขาสูระบบ ระดบัหัวหนาตนสังกัด 

3) เลือกการจัดการขอมูลหัวหนาตันสังกัดได ดังนี้ การแกไขขอมูล การเปล่ียนรหัสผาน 

(1) การแกไขขอมูลหัวหนาตนสังกัด โดยคลิกปุม  

 
รูป ข.51 หนาจอแกไขขอมูล ระดับหัวหนาตนสังกัด 
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(2) การเปล่ียนรหสัผาน โดยคลิกปุม  

 
รูป ข.52 หนาจอเปล่ียนรหัสผาน ระดับหวัหนาตนสังกดั 

4) การพิจารณาอนุมัติโครงการ หัวหนาตนสังกัดสามารถตรวจสอบโครงการและพิจารณา
อนุมัติโดยการเลือกดูขอมูลประจําคณะและสาขา ซ่ึงการพิจารณาโครงการ ในระดับ
หัวหนาตนสังกัดนี้โครงการที่หัวหนาตนสังกัดสามารถทําการอนุมัติไดจะตองผานการ
อนุมัติมาจากหัวหนาสาขา หัวหนาคณะกอน โดยหัวหนาตนสังกัดสามารถคลิกปุม  
เพื่อดูรายละเอียดโครงการและพิจารณาโครงการเปนลําดับข้ันไป  หากหัวหนาตนสังกัดไม
อนุมัติโครงการ ขอมูลโครงการจะไมสามารถมองเห็นไดในการอนุมัติลําดับถัดไป และใน
สวนผูรับผิดชอบโครงการตองแกไขโครงการเพื่อเสนอโครงการใหมอีกคร้ัง 

 
รูป ข.53 หนาจอรายการขอมูลการเสนอโครงการที่พิจารณามาจากหัวหนาคณะ 

5) การออกจากระบบระดับหัวหนาคณะ ใหคลิกปุม  และกดปุม OK 
เพื่อออกจากระบบ 
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รูป ข.54 หนาการออกจากระบบระดับหัวหนาตันสังกดั 

 
ข.7  การเขาสูระบบ ระดับผูอํานวยการ 

1) ผูใชระดับ  ผูอํานวยการ  เม่ือเขาสูระบบในระดับนี้จะมี Massage Box  เพื่อแสดง-ยืนยัน
สถานะของผูใชในการเขาสูระบบ 

 
รูป ข.55 หนาจอ VBScript แสดงการเขาสูระบบระดับผูอํานวยการ 

2) ปรากฏหนาจอหลัก การเขาสูระบบ ซ่ึงประกอบดวย  สถานะการเขาสูระบบ  ช่ือผูใช วัน
เวลาท่ีเขา-ออกจากระบบงานคร้ังลาสุด 

รูป ข.56 หนาจอหลักการเขาสูระบบ ระดบัผูอํานวยการ 
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รูป ข.56 หนาจอหลักการเขาสูระบบ ระดบัผูอํานวยการ(ตอ) 

 
3) เลือกการจัดการขอมูลของผูอํานวยการได ดังนี้ การแกไขขอมูลผูอํานวยการ การเปล่ียน

รหัสผาน 

(1) การแกไขขอมูลผูอํานวยการ โดยคลิกปุม  

 
รูป ข.57 หนาจอแกไขขอมูล ระดับผูอํานวยการ 

(2) การเปล่ียนรหสัผาน โดยคลิกปุม  

 
รูป ข.58 หนาจอเปล่ียนรหัสผาน ระดับผูอํานวยการ 
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4) การพิจารณาอนุมัติโครงการ ผูอํานวยการสามารถตรวจสอบโครงการและพิจารณาอนุมัติ
โดยการเลือกดูขอมูลประจําคณะและสาขา ซ่ึงการพิจารณาโครงการ ในระดับผูอํานวยการ
นี้โครงการที่ผูอํานวยการสามารถทําการอนุมัติไดจะตองผานการอนุมัติมาจากหวัหนา
สาขา หัวหนาคณะ หัวหนาตนสังกัดกอน โดยผูอํานวยการสามารถคลิกปุม  เพื่อดู
รายละเอียดโครงการและพิจารณาโครงการเปนลําดับข้ันไป  หากผูอํานวยการไมอนุมัติ
โครงการ ผูรับผิดชอบโครงการตองแกไขโครงการเพื่อเสนอโครงและพิจารณาโครงการ
ใหมอีกคร้ัง 

 
รูป ข.59 หนาจอรายการขอมูลการเสนอโครงการที่พิจารณามาจากหัวหนาตนสังกดั 

5) รายงานการอนุมัติงบประมาณโครงการมี 2 ลักษณะ รายงานท่ัวไป และรายงานแบบ
กราฟก 

(1) รายงานขอมูลการใชงบประมาณท่ีอนุมัติแลว โดยสามารถเลือกดูขอมูลการใช
งบประมาณแยกตามคณะ สาขา หรือดูการใชงบประมาณท้ังหมดจากรายการใน
ลิสตบล็อก 
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รูป ข.60 หนาจอรายงานการใชงบประมาณท่ีผานการอนุมัติ 

(2) รายงานงบประมาณท้ังหมดของโครงการ 

 
รูป ข.61 หนาจอรายงานการใชงบประมาณท้ังหมด 

 
(3) รายงานขอมูลการใชงบประมาณท่ีอนุมัติแลวในรูปแบบกราฟก โดยสามารถเลือก

ดูขอมูลการใชงบประมาณแยกตามคณะ สาขา หรือดูการใชงบประมาณท้ังหมด
จากรายการในลิสตบล็อกและจะปรากฏขอมูลดังรูป 
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รูป ข.62 หนาจอรายงานการใชงบประมาณท่ีผานการอนุมัติในรูปแบบกราฟกสําหรับผูอํานวยการ  

จากรายงานการใชงบประมาณในรูปแบบกราฟกสามารถแสดงไดในรูปแบบ 2 มิติ  และ 3 
มิติ โดยการคลิกท่ีปุมตาง ๆดังนี ้

ปุม   - เพื่อกําหนดรปูแบบแสดงผลขอมูล 
ปุม   - เพื่อแสดงผลขอมูลกราฟในรูปแบบ 2 มิติ 

 ปุม  - เพื่อแสดงผลขอมูลกราฟในรูปแบบ 3 มิติ 
 ปุม  - เพื่อกลับไปยงัขอมูลเร่ิมตน 
 ปุม  - เพื่อพิมพขอมูลรายงาน 
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6) การออกจากระบบ ใหคลิกปุม  ละกดปุม  OK เพื่อออกจากระบบ 

 
รูป ข.63 การออกจากระบบระดับผูอํานวยการ 

 
 



 
ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

การใชงานระบบสารสนเทศสําหรับจัดการงบประมาณโครงการโรงเรยีนเทคโนโลยีเอเชีย 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
สารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย และเพื่อ
เปนพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพตอไป 

2. แบบสอบถามนี้ไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามใดๆ 
 
แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของการใชงานระบบ 
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  หนาขอความซ่ึงตรงกับระดับตําแหนงงานของทาน
ตามความเปนจริง 

  อาจารย/เจาหนาท่ี 
  หัวหนาสาขา  
  หัวหนาคณะ 
 รองผูอํานวยการ 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ 
 

โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 

ระดับความพงึพอใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ความงายและเหมาะสมในการใชงาน       
2. การจัดการวางตําแหนงเคร่ืองมือบนจอภาพ      
3. ความรวดเร็วในการทํางานของโปรแกรม      
4. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก      
5. การแกไขปรับปรุงขอมูลทําไดงายและสะดวก      
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานเดิมลดข้ันตอนการทํางานเม่ือ

เทียบกับข้ันตอนเดิม 
     

7. ความถูกตองของระบบในการปฏิบัติงาน      
8. ความสมบูรณของขอมูลในการแสดงรายงาน      
9. ไดขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการ      
10. คูมือการใชงานโปรแกรมมีความชัดเจนและเขาใจงาย      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 

 



 
ภาคผนวก ง 

ตัวอยางเอกสารเสนอโครงการ  
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ประวัติผูเขียน 
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