
 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ มีการสวนราชการออกเปน 6 หนวยงาน 
ประกอบดวย  สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ภาควิชาชีววิทยา  ภาควิชาเคมี  
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ  และภาควิชาฟสิกส ในสวนของสํานักงานเลขานุการ คณะ
วิทยาศาสตร ประกอบดวย งานบริหารและธุรการ  งานคลังและพัสดุ  งานนโยบาย แผน และ
ประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการและวิจัย  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
 งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ มีบุคลากร 3 คนและไดแบงโครงสรางการ
ทํางานเปน 5 หนวยคือ หนวยนโยบายและแผน หนวยวิเคราะหงบประมาณและอัตรากําลัง หนวย
วิจัยสถาบัน หนวยประกันคุณภาพการศึกษา และหนวยสารสนเทศ เปนงานท่ีมีจุดหมายใหบริการ
ดําเนินการจัดทําแผนของคณะฯตลอดจนการติดตามและประเมินผลและวิเคราะหงบประมาณและ
อัตรากําลัง ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนดําเนินการดานเทคโนโลยีสาร
เทศทุกดาน และสนับสนุนงานดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคและ
จุดมุงหมาย  
 ลักษณะการทํางานในดานการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ใน
ปงบประมาณ 2552 จํานวนโครงการตอปรวมทั้งในแผนและนอกแผนแลวมีจํานวน 280 โครงการ 
ใชเงินงบประมาณท้ังเงินรายได เงินงบประมาณแผนดินและเงินอ่ืนๆ จํานวน 5,131,255 บาท และ
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวยสํานักงานเลขานุการและภาควิชาตาง ๆ ซ่ึงแตละ
หนวยงานจะมีแผนการทําโครงการ/กิจกรรมในแตละป โดยเสนอโครงการใหงานนโยบาย แผน
และประกันคุณภาพ ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพื่อเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติการตามพันธกิจ
และประเด็นยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัยโดยตองสงคําขออนุมัติตามแบบฟอรมการขอ
อนุมัติโครงการมาที่งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพโดยทางงานนโยบาย แผนและประกัน
คุณภาพจะทําการรวบรวมคําขออนุมัติโครงการตางๆ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการซ่ึงเม่ือถึง
ระยะเวลาในการทําโครงการนั้นจริงๆสํานักงานเลขาการและภาควิชาตางๆ จะตองจัดทําเอกสารขอ
อนุมัติการจัดทําโครงการมาใหงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพอีกคร้ังเพื่อจะจัดโครงการข้ึน 
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพตองคอยติดตามดูวาโครงการท่ีจัดข้ึนแลวของสํานักงาน
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เลขานุการ และภาควิชาตางๆ มีการรายงานผลหรือไม และการดําเนินงานในปงบประมาณ
หนวยงานตางๆ สามารถปรับแผนโครงการ การเพิ่มโครงการ  ปรับปรุงโครงการ และยกเลิก
โครงการ ซ่ึงลักษณะการทํางานท้ังหมดไมไดจัดเก็บไวเปนฐานขอมูล เปนเพียงการจัดเก็บเอกสาร
คําขออนุมัติตาง ๆ เทานั้น ทําใหเกิดปญหาตามมา อาทิ ความลาชาในการคนหาโครงการตาง ๆ 
ความยุงยากและเสียเวลาในการรวบรวมและแยกยอยจํานวนโครงการและจํานวนเงินงบประมาณท่ี
ใชในแตละโครงการ การตรวจสอบยอดงบประมาณของสํานักงานเลขาฯและภาควิชาตาง ๆ ใน
กรณีท่ีมีการเพิ่มโครงการ และยกเลิกโครงการ การประเมินและออกรายงานสรุปในแตละ
ปงบประมาณ รวมถึงการทําหลักฐานอางอิงการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงทําใหเกิดความยุงยาก
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพราะเปนการประมวลผลดวยมือ ทําใหเสียเวลาในการดําเนินงาน 
ประกอบกับปริมาณงานท่ีมีจํานวนมากและมีแนวโนมท่ีจะขยายเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามกาลเวลา
และงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในแตละป  ซ่ึงมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
และจัดการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 จากปญหาดังกลาว  จึงมีความจําเปนในเปล่ียนแปลงระบบการติดตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ  โดยมีการนําเทคโนโลยีเขามาใช  ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะพัฒนาระบบเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหบุคลากรทุกหนวยงานของคณะวิทยาศาสตร ตลอดจนผูบริหารสามารถใชขอมูล
รวมกันผานเครือขายอินเตอรเน็ต และไดขอมูลสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ และใชในการ
จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม ใหการจัดการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ลดเวลาการทํางานท่ีซํ้าซอน และมีความสะดวกรวดเร็วในการใชงานดานการ
จัดเก็บขอมูล การสืบคนขอมูล และในการนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร 
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ และใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบอ่ืนๆ ตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1) ไดระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  
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2) ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถจัดเขาเปนสวนหน่ึงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
1.4 แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนดําเนนิการ 
จากการรวบและศึกษาคนควาขอมูล สามารถกําหนดแผนการดําเนินงาน ดังนี ้
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการทํางานของงานนโยบาย แผนและ

ประกันคุณภาพ ในสวนของการดําเนินงานดานโครงการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
แมโจ พรอมท้ังปญหาในการทํางานปจจุบัน 

2) วิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของเจาหนาท่ีและผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของในการทํางานดานงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 

3) ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
(1) เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
(2) ออกแบบกระบวนการทํางาน  
(3) ออกแบบขอมูลนําเขา  
(4) ออกแบบรายงาน  
(5) ออกแบบฐานขอมูล 
(6) จัดทําตัวตนแบบของระบบสารสนเทศ 

4) พัฒนาระบบสารสนเทศ  เปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมท่ีไดทําการ
วิเคราะหออกแบบไวดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรมเพ่ือการสรางระบบงาน 

5) ทดสอบระบบสารสนเทศ เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ี จะนําไป
ปฏิบัติงานใชงานจริง 

6)  ติดต้ังระบบสารสนเทศ เปนข้ันตอนการติดต้ังระบบเพื่อใชงานจริงภายหลังท่ี
ไดผานการทดสอบจนมีความม่ันใจแลววาระบบสามารถทํางานไดจริงและตรงตอความ
ตองการของผูใช 

7) ประเมินความถูกตองและความตองการของระบบสารสนเทศ 
8) จัดการเอกสารประกอบการใชงานระบบสารสนเทศ 
9) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ  

 1.4.2  ขอบเขต 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ประกอบดวยระบบงานตางๆ ท่ีตองทํางานรวมกัน   
ประกอบดวยขอบเขตดานผูใชงาน และขอบเขตดานระบบงาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1) ขอบเขตดานผูใชงาน สามารถแบงผูใชไดเปน 4 ระดับตามลักษณะงาน ดังนี ้
(1) ระดับผูบริหาร  ไดแก  คณบดี  รองคณบดี หรือหัวหนาภาควิชา ตาง 

ๆแตละภาควิชา สามารถดูรายงานสรุปของคณะฯ และของภาควิชาและสํานักงาน
เลขานุการ 

(2) ระดับเจาหนาท่ี ไดแก  ผูปฎิบัติทางดานงานบริหาร เจาหนาท่ีธุรการ 
หรือ เจาหนาท่ีของแตละภาควิชาท่ีไดรับมอบหมายในการจัดทําโครงการ 

(3) ระดับผูดูแลระบบ  ไดแก  หัวหนางานนโยบาย แผนและประกัน
คุณภาพ หรือ ผูท่ีทําหนาท่ีในการนําขอมูลเบ้ืองตนเขาสูระบบ  รวมถึงการกําหนด
สิทธ์ิใหผูใชในแตละระดับ 

(4) ระดับบุคคลท่ัวไป ไดแก บุคคลท่ีสนใจท่ัวไป ติดตามขาวของทาง
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

2) ขอบเขตดานระบบงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลในสวนงานตาง ๆ 

-  ระบบฐานขอมูลเสนอขออนุมัติโครงการ 
-  ระบบฐานขอมูลการรายงานผลโครงการ 
-  ระบบฐานขอมูลงบประมาณ 
-  ระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ 

(2) ระบบการจัดการใชงานระบบ 
-  สามารถกําหนดและแกไขสิทธิการเขาถึงขอมูลของผูใชระบบ 
-  สามารถตรวจสิทธิการเขาถึงขอมูลเพื่อรักษาความปลอดภัย 

โดยการปอนช่ือผูใช และ รหสัผานกอนเขาสูระบบระบบ 
(3) ระบบจัดการขอมูลแบบบันทึกขออนุมัติโครงการ 

-  สามารถบันทึกโครงการตามแบบฟอรมรายละเอียด วท.002อ 
-  สามารถบันทึกเปาหมายผลผลิตและตัวช้ีวัด 
-  สามารถบันทึกแผนปฏิบัติการ 
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-  สามารถบันทึกความสอดคลองขอมูลระหวางดัชนีหลักกับ 
สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร ซ่ึงแยกตามแตละมาตรฐานคุณภาพ 

-  สามารถคนหา โครงการตามแผนปฏิบัติการที่บันทึก 
-  สามารถ เพิ่ม ยกเลิก และปรับปรุงโครงการตามแผน 

(4) ระบบการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
-  สามารถบันทึกหมวดกจิกรรมของโครงการท่ีดําเนนิการ 
-  สามารถบันทึกจํานวนผูเขารวมโครงการและคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
-  สามารถบันทึกรูปภาพในการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
-  สามารถคนหา  แกไข  และพิมพการรายงานผลของแต

โครงการ/กิจกรรม 
(5) ระบบการติดตามการรายงานผลโครงการ/กจิกรรม 

-  สามารถติดตามแจงเตือนโครงการท่ีดําเนินการไปแลวแตยัง
ไมไดรายงานผล 

-  สามารถเรียกดูโครงการที่ถึงเวลาดําเนินการในแตละเดือน ใน
สวนรวมและของสํานักงานเลขาฯและภาควิชาตาง ๆ 
(6) ระบบจัดการ ติดตามงบประมาณ 

-  สามารถทําการบันทึก และคํานวณ ยอดเงินรายไดท้ังหมดของ
คณะและแยกตามภาควิชา แยกยอยตามหมวดตาง ๆ 

-  สามารถเรียกดู ยอดงบประมาณรวม  และเรียกดูแยกในสวน
ของสํานักงานเลขาฯและภาควิชาตางๆ 

-  สามารถทําการโอนเงินตางงบประมาณมาใชในการเพ่ิม
โครงการ 

-  สามารถเพ่ิมงบประมาณท่ีไดรับจากงบอ่ืน  
(7) จัดทําสวนติดตอผูใช (User Interface) 

ผูใชท่ัวไปสามารถตรวจดูการจัดทําโครงการ/กิจกรรม จาก
ปฏิทินกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตรโดยสามารถดูแยกไดจากกิจกรรม
ตาง ๆ เชน 
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-  กิจกรรมประชุมวิชาการ 
-  กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 
-  กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
-  กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
-  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
-  กิจกรรมประกันคุณภาพ 
-  กิจกรรมบริหารจัดการ 
-  กิจกรรมการประชุม 
-  กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  กิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน 

(8) ระบบการวิเคราะหเปรียบเทียบและรายงานผล 
-  สามารถเปรียบเทียบผลสําเร็จของโครงการปตอปโดยวัดจาก

ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ในดานตาง ๆ 
-  สามารถรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการที่ ได

ดําเนินการในแตละปงบประมาณ ท้ังในสวนรวม แยกตามสํานักงาน
เลขานุการฯและภาควิชาต าง  ๆ  โดยแยกตาม  แผนงานพันธกิจ 
งบประมาณ กลยุทธ และชวงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ 

-  สามารถออกรายงานในรูปแบบกราฟ หรือตัวเลข 
-  สามารถวิ เคราะห เปรียบเทียบโครงการและยอดเ งินท่ี

ดําเนินการในแตละปงบประมาณ ตามกลยุทธ และยุทธศาสตร 
1.4.3 วิธีการศึกษา 

1) วางแผนดําเนนิการศึกษา 
2) ศึกษาเอกสารตางๆของงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ท่ีใชในการ

ดําเนินงาน เชน ขอมูลรายละเอียดของใบเสนอขออนุมัติโครงการ (วท.002อ) ขอมูล
รายละเอียดของใบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ และเปนตัวอยางในการจัดทํา
รายงานตางๆ 

3) วิเคราะหระบบสารสนเทศท่ีตองการนํามาใชในการแกปญหา และชวยในการ
ตัดสินใจในการวางแผนการจัดสรรงบดําเนินโครงการของคณะฯ จากการสอบถาม
ผูบริหารสรุปไดวาตองการระบบสารสนเทศที่ชวยในการประมวลผลรายงานสรุป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีดําเนินการในแตละปโดยแยกตาม แผนงานพันธกิจ 
งบประมาณ กลยุทธท่ีใช ตามชวงระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยมีลักษณะท่ีดู งายตอการ
ทําความเขาใจ และมีความถูกตองแมนยํา  

4) ออกแบบระบบฐานขอมูล เพื่อเก็บขอมูลการเสนอขออนุมัติจัดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ และขอมูลการรายงานผล  

5) พัฒนาระบบตามท่ีไดวิเคราะหไว โดยใช Microsoft Visual Studio.Net 2005 
ในการพัฒนา  

6) ทดสอบ  และปรับปรุง  แกไข  ขอผิดพลาดของระบบ  ในสวนของการ
ประมวลผลสรุปขอมูล และผลการวิเคราะหตางๆ ท้ังในความถูกตอง และความพึงพอใจ
ในการใชงาน โดยการประเมินจากผูบริหาร และเจาหนางานนโยบาย แผนและประกัน
คุณภาพ 

7) สรุปผลการดําเนินงาน พรอมขอเสนอแนะ 
 

1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.5.1  ฮารดแวร 

1) คอมพิวเตอรมีหนวยประมวลผลกลางทํางานดวยความเร็วไมนอยกวา 1.8 GHz 
2) หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 1 GB 
3) อุปกรณบันทึกขอมูล (HDD) ความจไุมนอยกวา 120 GB 
4) หนาจอแสดงผล (Monitor) 17 นิ้ว 
5) อุปกรณในการพิมพเอกสาร (Printer) 

1.5.2 ซอฟตแวร 
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
2) เคร่ืองมือพัฒนาเว็บไซต อโดบี มาโครมีเดีย ดรีมวพีเวอร 8 (Adobe 

Macromedia Dreamweaver 8) 
3) เคร่ืองมือพัฒนากราฟฟก อโดบี โฟโตชอป ซีเอสทู (Adobe  Photoshop CS2) 
4) โปรแกรมวิชวลสตูดิโอ ด็อจ เน็ต 2005   (Visual Studio.Net 2005) 
5) เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005 (SQL Server 2005) 
6) โปรแกรมไมโครซอฟท วิสิโอ 2003 (Microsoft Visio 2003) 
7) โปรแกรมอินเทอรเน็ต อินฟอรเมชัน เซอรวิส  



8 

 

(Internet Information Services: IIS) 
8) โปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) อินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร 
(Internet Explorer) 
9) เคร่ืองมือในการจัดทําเอกสารไมโครซอฟทออฟฟศ 2003  
(Microsoft Office 2003) 

 
1.6 นิยามศัพท 

 ปงบประมาณ หมายถึง ชวงระยะเวลาของปงบประมาณ ซ่ึงเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1ตุลาคม 
ของทุกป ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป โดยใชพุทธศักราชของปถัดไปเปนช่ือปงบประมาณ 

 วท.002อ หมายถึง ใบเสนอขออนุมัติโครงการ  
 แผนงาน หมายถึง กลุมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงครวมกันของมหาวิทยาลัยซ่ึง

แบงออกเปน 8 สาขา คือ สาขาการบริหารดานการศึกษา สาขาการใหบริการทางดานการศึกษา 
สาขาการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สาขาการวิจัย สาขาการบริหารวิชาการแกสังคม สาขากิจการ
นิสิตนักศึกษา สาขาการศาสนา  สาขาศิลปะและวัฒนธรรม 

 กพร. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 สมศ. หมายถึง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 (องคการมหาชน) 
 สกอ. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1) งานนโยบาย แผนและประกนัคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
2) หองสมุดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
4) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
 


