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ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 

   การติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติการ 
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในสวนของเครื่องแมขาย (Server) ไดใชเครื่องแม
ขายของคณะพยาบาลศาสตร ดังนั้นจะลดขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม ฐานขอมูลไมโครซอฟท 
เอสคิวแอล เซิรฟเวอร และการติดตั้งฐานขอมูลในเครื่องแมขาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
การเชื่อมตอเคร่ืองแมขายฐานขอมูล (Database Server) และเพิ่มฐานขอมูล 
   ทําการสรางฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดเก็บและเรียกใชขอมูลท้ังหมด ซ่ึงมีขั้นตอนใน

การสรางฐานขอมูลดังนี ้
   1) เปดโปรแกรม Enterprise Manager ท่ีเมนู Start -> All Programs -> Microsoft SQL 

Server -> Enterprise Manager 

 
รูป ก.1 เขาสูสวนการจัดการฐานขอมูล Enterprise Manager ของ Microsoft SQL Server 2000 

 
   2) เชื่อมตอไปยังเครื่องแมขายท่ีจัดเก็บฐานขอมูล โดยคลิกขวาที่ SQL Server Group 

เลือก New SQL Server Registration… ตามรูป ก.2 

 
รูป ก.2 การลงทะเบียนเครื่องแมขายฐานขอมูล
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   3) โปรแกรมจะแสดงหนาจอตอนรับ ใหคลิก Next จะแสดงหนาจอ Register SQL 

Server Wizard ใหคลิกเลือกเครื่องแมขายฐานขอมูลท่ีตองการ คลิก Add> แลวจึงคลิก Next> เพื่อ

ไปยังขั้นตอนตอไป 

 
รูป ก.3 เลือกเครื่องแมขายฐานขอมูลท่ีตองการเชื่อมตอ 

 

   4) เลือก Authentication Mode ในการเชื่อมตอเขาสูเครื่องแมขายฐานขอมูล โดยเลือก

เปน SQL Server Authentication เนื่องจากเปนการเชื่อมตอจากเครื่องอ่ืน จากนั้นคลิก Next> 

 
รูป ก.4 เลือก Authentication Mode ในการเชื่อมตอเขาสูเครื่องแมขายฐานขอมูล 
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   5) กรอกชื่อและรหัสผานทีใ่นการเชื่อมตอเขาสูระบบเครื่องแมขายฐานขอมูล แลวคลิก 

Next> 

 
รูป ก.5 กรอกชื่อและรหัสผานเพื่อลงทะเบียนเขาสูเครื่องแมขายฐานขอมูล 

 

   6) ทําการเลือก SQL Server Group ท่ีตองการเพิ่มการเชื่อมตอ แลวคลิก Next> 

 
รูป ก.6 เพิ่มการเชื่อมตอไปยังกลุมฐานขอมูล 

 

   7) การเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ คลิก Finish ตามรูป ก.7 
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รูป ก.7 การเขาสูระบบฐานขอมูลเสร็จสมบูรณ 

 

   8) ทําการแนบฐานขอมูล โดยคลิกขวาที่ Database -> All Tasks เลือก Attach 

Database…  

 
รูป ก.8 การ Attach Database เขาสูเครื่องแมขายฐานขอมูล 

 

  9) เลือกแหลงท่ีเก็บไฟลฐานขอมูล (.mdb และ .ldb) แลวคลิก OK จึงเสร็จส้ินกระบวนการ 

 
รูป ก.9 เลือกฐานขอมูลเพื่อสรางฐานขอมูล 



  

ภาคผนวก ข  
คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการ 

ตามการวางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

1. การเขาใชงานระบบ 
  (1) กรอกชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อลงทะเบียนเขาใชงานระบบ (Login)  

 
รูป ข.1 การลงทะเบียนเขาสูระบบ 

 

  (2) หนาแรกของระบบแสดงโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของผูใชงาน และแสดง

สถานะปจจุบันของโครงการ สามารถคลิกดูรายละเอียดการดําเนินงานในแตละโครงการไดใน

รูปแบบแผนภูมิแกนท และตารางกิจกรรม โดยแบงสวนหนาจอดังนี ้

   สวนที่ 1: รายการโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของผูใชระบบ แสดงสีตาม

สถานะปจจุบันของโครงการ สามารถเลือกเงื่อนไขโครงการในสวนของ ปงบประมาณ และสถานะ

โครงการที่ตองการติดตาม แลวคลิกปุม “คนหา” เมื่อคลิกที่ขอมูลโครงการจะแสดงแผนภูมิแกนท  

   สวนที่ 2: แผนภูมิแกนทของโครงการที่ตองการดูการดําเนินงาน 

   สวนที่ 3: ตารางกิจกรรมการดําเนินงาน สามารถแกไขไดเฉพาะกิจกรรมที่ตนเองมีช่ือ

เปนผูรับผิดชอบเทานั้น ตามรูป ข.2 
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รูป ข.2 หนาแรกของระบบเปนหนาจอการติดตามการดําเนินงานโครงการ-กิจกรรม 

 
2.  การใชงานสําหรับงานนโยบายและแผน 
   เมื่อเขาสูระบบแลว งานนโยบายและแผนสามารถเห็นเมนหูลักในสวนของ  

   (1) เมนูบริหารติดตามโครงการ ซ่ึงประกอบดวยเมนูยอยไดแก ติดตามการดําเนินงาน 

ตรวจสอบโครงการ อนุมัติโครงการ และประเมินโครงการ  

   (2) เมนูสําหรับงานนโยบายและแผน ซ่ึงประกอบดวยเมนูยอยไดแก จัดการขอมูล

แผนกลยุทธคณะ จัดการขอมูลแผนปฏิบัติการ จัดการขอมูลโครงการ/กิจกรรม และจัดการขอมูล

พ้ืนฐาน 

   (3) เมนูรายงาน 

   (4) เมนูออกจากระบบ 

 

  2.1 การจัดการขอมูลพืน้ฐาน 
   (1) ท่ีเมนูสําหรับงานนโยบายและแผน เลือกจัดการขอมูลพ้ืนฐาน โดยขอมูลพ้ืนฐาน

แบงออกเปน 2 สวนหลักคือ ดานแผน และดานโครงการ/กิจกรรม ตามรูป ข.3 

      สวนที่ สวนที่ 11  

  
  
  
                                              สวนที่ สวนที่ 22 

  
  
  
                    สวนที่ สวนที่ 33 
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รูป ข.3 การเลือกเมนจูัดการขอมูลพ้ืนฐาน 

    

   (2) เลือกขอมูลพ้ืนฐานที่ตองการจากเมนูดานซายมือ โปรแกรมจะแสดงรายการขอมูล

พ้ืนฐานที่ทําการเลือก ใหสามารถทําการ เพิ่ม ลบ แกไขได 

 
รูป ข.4 หนาจอการจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 

 

   (3) การเพิ่มขอมูลพ้ืนฐาน  คลิกปุม “เพ่ิมขอมูล” จากนั้นกรอกขอมูล ระยะที่ 

ยุทธศาสตรท่ี และรายละเอียดใหครบถวน แลวคลิกปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูล หรือ “ยกเลิก” 

หากไมตองการบันทึก ตามรูป ข.5 

 
รูป ข.5 การเพิ่มขอมูลพ้ืนฐาน 

 

   (4) การแกไขขอมูลพ้ืนฐาน คลิกปุม “แกไข” รายการขอมูลท่ีตองการแกไข จากนั้น

แกไขขอมูลตามตองการ แลวคลิกปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูล หรือ “ยกเลิก” หากไมตองการ

บันทึก ตามรูป ข.6 

 



98 
 

 
 

 
รูป ข.6 การแกไขขอมูลพ้ืนฐาน 

 

   (5) การลบขอมูลพ้ืนฐาน คลิกเลือกรายการขอมูลท่ีตองการลบ สามารถเลือกได

มากกวา 1 รายการ จากนั้นคลิกปุม “ลบที่เลือกไว” ขอมูลจะถูกลบออกจากระบบ ตามรูป ข.7 

 
รูป ข.7 การลบขอมูลพ้ืนฐาน 

 

2.3 การจัดการขอมูลแผนกลยุทธ 
(1)  ท่ีเมนูสําหรับงานนโยบายและแผน เลือก จัดการขอมูลแผน -> แผนกลยุทธคณะ 

 
รูป ข.8 การเลือกเมนูจัดการขอมูลแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 

 

   (2) โปรแกรมจะแสดงรายการแผนกลยุทธท่ีมีอยูในระบบ จัดกลุมตามยุทธศาสตรท่ี

ตอบสนอง ตามรูป ข.9 
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รูป ข.9 หนาจอแรกการจัดการแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร 

 

   (3) การเรียกดูขอมูลแผนกลยุทธท่ีมีอยูในระบบ ทําไดโดยคลิกที่เครื่องหมาย  ใน

รายการขอมูล และเลือกปของแผนกลยุทธ ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงแผนกลยุทธท่ีอยูในระหวางปท่ี

เลือก ตามรูป ข.10 

 
รูป ข.10 การเรียกดูขอมูลแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร 

 

   (4) การเพิ่มขอมูลแผนกลยุทธ คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” จากนั้นระบุขอมูล แผนป ถึงป 

ตอบสนองยุทธศาสตร และกลยุทธ ใหครบถวน แลวคลิกปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูล หรือ 

“ยกเลิก” หากไมตองการบันทึก ตามรูป ข.11 

 
รูป ข.11 การเพิ่มขอมูลแผนกลยุทธ 
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   (5)  การแกไขขอมูลแผนกลยุทธ คลิกปุม “แกไข” รายการขอมูลท่ีตองการแกไข 

จากนั้นแกไขขอมูลตามตองการ แลวคลิกปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูล หรือ “ยกเลิก” หากไม

ตองการบันทึก ตามรูป ข.12 

 
 

 
รูป ข.12 การแกไขขอมูลแผนกลยุทธ 

 

   (6) การลบขอมูลแผนกลยุทธ คลิกเลือกรายการขอมูลท่ีตองการลบ สามารถเลือกได

มากกวา 1 รายการ แลวคลิกปุม “ลบที่เลือกไว” ขอมูลจะถูกลบออกจากระบบ 

 
รูป ข.13 การลบขอมูลแผนกลยุทธ 

 

  2.3 การจัดการขอมูลแผนปฏิบัติการ 
   (1) ท่ีเมนูสําหรับงานนโยบายและแผน เลือกจัดการขอมูลแผน -> แผนปฏิบัติการคณะ 

 
รูป ข.14 การเลือกเมนูจัดการขอมูลแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร 
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   (2) เลือกปงบประมาณที่ตองการเรียกดู โปรแกรมจะแสดงรายการแผนปฏิบัติการ

ประจําปท่ีเลือกจําแนกตามฝายแผน 

 
 

 
รูป ข.15 การเรียกดูขอมูลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

    

   (3) การเพิม่ขอมูลแผนปฏิบัติการ คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ทําการเลือกแผนฝาย กรอกชื่อ

แผนงาน เลือกยุทธศาสตรท่ีแผนตอบสนอง เลือกกลยุทธของแผนซ่ึงจะแปรตามยุทธศาสตรท่ีเลือก 

เลือกมุมมองที่ตอบสนอง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) เลือกตัวช้ีวัดท่ีตอบสนอง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

เลือกผูบริหารที่กํากับดูแลแผนฯ  และระบุหมายเหตุหากมีผูกํากับดูแลแผนฯ รวม และเลือก

หนวยงานที่รับผิดชอบ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) กรอกขอมูลหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ผลท่ี

คาดวาจะไดรับ และเปาหมายความสําเร็จ (หากม)ี จากนั้นกดปุม “บันทึก”  

 

 
 

รูป ข. 16 การเพิม่ขอมูลแผนปฏิบัติการ 
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   (4) การแกไขขอมูลแผนปฏิบัติการ คลิกปุม “แกไข” รายการขอมูลท่ีตองการแกไข 

จากนั้นแกไขขอมูลตามตองการ แลวคลิกปุม “บันทึก” เพื่อบันทึกขอมูล หรือ “ยกเลิก” หากไม

ตองการบันทึก 

 
 

 

 
รูป ข.17 การแกไขขอมูลแผนปฏิบัติการ 

 

   (5) การลบขอมูลแผนปฏิบัติการ คลิกปุม “ลบ” รายการขอมูลท่ีตองการลบ แลวคลิก

ปุม “OK” เพื่อยืนยัน หรือ “Cancel” เพื่อยกเลิก 

 
รูป ข.18 การลบขอมูลแผนปฏิบัติการ 

 

  2.4 การตรวจสอบโครงการที่ทําการเขียนโครงการแลว 
   (1) ท่ีเมนูบริหารติดตามโครงการ เลือกตรวจสอบโครงการ 

 
รูป ข.19 การเลือกเมนูตรวจสอบโครงการสําหรับงานนโยบายและแผน 

  



103 
 

   (2) โปรแกรมจะแสดงรายการโครงการที่อยูในกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง 

คือ เขียนโครงการ และไมผานการตรวจสอบรอปรับแก หากผานการตรวจสอบแลวจะหายไปจาก

รายการเพื่อรอการอนุมัติตอไป 

 
รูป ข.20 รายการโครงการที่รอการตรวจสอบความถูกตอง 

 

   (3) คลิกปุม “รายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดโครงการในสวนของ ผูเขารวมโครงการ 

รายรับ รายจาย และปฏิทินการดําเนินงาน 

 
รูป ข.21 การเรียกดูรายละเอียดโครงการ 

 

   (4) คลิกปุม “ตรวจสอบ” โครงการที่ตองการ จะแสดงขอมูลโครงการใหทําการ

ตรวจสอบโดยละเอียด จากนั้นงานนโยบายและแผนจะกรอกผลการตรวจสอบ โดยระบุวา ผานการ

ตรวจสอบ หรือไมผานและควรปรับแก พรอมระบุเหตุผลท่ีไมผานการตรวจสอบ สุดทายใหยืนยัน

ผลการตรวจสอบ ตามรูป ข.22 

  
 

 

 

รูป ข.22 การบันทึกผลการตรวจสอบโครงการ 



104 
 

  2.5 การอนุมัติโครงการ  
   (1) ท่ีเมนบูริหารติดตามโครงการ เลือกอนุมัตโิครงการ 

 
รูป ข.23 การเลือกเมนูอนุมัติโครงการ 

 

   (2) โปรแกรมจะแสดงโครงการที่รอการอนุมัติเทานั้น หากผานการอนุมัติแลวจะไม

แสดงในหนานี้   

 
รูป ข.24 รายการโครงการที่รอผลการอนุมัต ิ

 
   (3) คลิกปุม “บันทึกผลการอนุมัติ” ท่ีรายการโครงการที่ตองการกรอกผลการอนุมัติ 

จากนั้นเล่ือนหนาจอลงมาดานลางจะแสดงสวนการบันทึกผลการอนุมัติ ให Browse ไฟลใบปะหนา

อนุมัติในรูปแบบ .pdf แลวอัพโหลดใบปะหนาเก็บไวในระบบ จากนั้นเลือกผลการอนุมัติวาอนุมัติ 

หรือไมอนุมัติ และกรอกหมายเหตุหากไมอนุมัติใหดําเนินโครงการ 

 
รูป ข.25 การบันทึกผลการอนุมัติโครงการ 

 
  2.6 การประเมินโครงการ 
   (1) ท่ีเมนูบริหารติดตามโครงการ เลือกประเมินโครงการ 

 
รูป ข.26 การเลือกเมนูประเมินโครงการ 
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   (2) รายการโครงการที่แสดงในหนาจอประเมินโครงการ จะเปนโครงการที่ผานการ

อนุมัติแลว เมื่อเจาของโครงการดําเนินการแลวเสร็จจะสงแบบประเมินมาใหงานนโยบายและแผน

จัดการขอมูลประเมินโครงการ หากสรุปโครงการแลวขอมูลจะหายไปจากรายการโดยอัตโนมัตเิพื่อ

รอการสรุปคาใชจายตอไป 

   (3) การบันทึกขอเสนอแนะจากการประเมินโครงการ โดยการคลิกปุม “ขอเสนอแนะ”  

 
รูป ข.27 การบันทึกผลขอเสนอแนะและความคิดเห็นในการประเมินโครงการ 

 
   (4) การบันทึกผลการประเมินโครงการ คลิกที่ปุม  “ผลการประเมิน” โปรแกรมจะ

แสดงขอมูลใหกรอก 2 สวนคือ ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม และผลการประเมิน 

   (5)  การบันทึกขอมูลผูตอบแบบสอบถาม คลิกปุม “แกไข” แลวกรอกจํานวนเขาจริง 

และจํานวนตอบแบบสอบถาม แลวคลิกปุม “บันทึก” ตามรูป ข.28 

 
 

 
รูป ข.28 การบันทึกขอมูลผูตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการ 

 
   (6) การบันทึกผลการประเมิน ใหไปที่สวนผลการประเมิน การจัดการขอมูลผลการ

ประเมินจะสามารถเพิ่ม แกไข และลบผลการประเมินได 

   (7)  การเพิ่มผลการประเมินโครงการ คลิกที่ปุม “เพ่ิม” แลวกรอกขอมูลผลการ

ประเมินในแตละเนื้อหาการประเมิน โดยระบบจะปองกันไมใหกรอกผลรวมของการประเมินในแต

ละหัวขอเนื้อหามากกวาจํานวนผูตอบแบบประเมิน แลวคลิก “บันทึก” ตามรูป ข.29 
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รูป ข.29 การเพิ่มขอมูลผลการประเมินโครงการ 

 

   (8) การแกไขผลการประเมินโครงการ คลิกปุม “แกไข” ทําการแกไขขอมูลแลวคลิก 

“บันทึก” ตามรูป ข.30 

 
 

 
รูป ข.30 การแกไขขอมูลผลการประเมินโครงการ 

 

   (9) การลบผลการประเมินโครงการ คลิกปุม “ลบ” จะแสดงหนาจอใหยืนยันการลบ 

คลิก “OK” เพื่อยืนยัน หรือ “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบ ตามรูป ข.31 

 
รูป ข.31 การลบขอมูลผลการประเมินโครงการ 

 

3. การใชงานสําหรับเจาของโครงการ 
  เมื่อเขาสูระบบแลว เจาของโครงการจะเห็นเมนูหลักตามรูป ข.32 และหนาแรกจะแสดง

โครงการในความรับผิดชอบทั้งหมด ซ่ึงสามารถทําการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานได 

 
รูป ข.32 เมนูหลักสําหรับเจาของโครงการ 
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  3.1 การเขียนโครงการ  
   (1) ท่ีเมนบูริหารติดตามโครงการ เลือกเขียนโครงการ 

 
รูป ข.33 การเลือกเมนูเขียนโครงการสําหรับเจาของโครงการ 

 

   (2) รายการโครงการที่แสดงในหนาจอเขียนโครงการ เปนโครงการที่เขียนขึ้นแลวยัง

ไมไดรับการอนุมัติใหดําเนินโครงการ โดยพ้ืนหลังของรายการขอมูลจะมีรูปแสดงสถานะของ

โครงการที่ยังไมไดรับการตรวจสอบ  โครงการตรวจสอบแลวแตไมผานการตรวจสอบ  และ

โครงการผานการตรวจสอบแลว และสามารถพิมพโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการ

ตอไปได ซ่ึงเจาของโครงการสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลโครงการไดในสวนนี ้

 
รูป ข.34 รายการโครงการในหนาจอเขียนโครงการสําหรับเจาของโครงการ 

 

   (3) การเขียนโครงการใหม ทําไดโดยคลิกปุม   แลวกรอกขอมูลโครงการ

โดยละเอียด ประกอบดวย แผนฝาย แผนงาน ช่ือโครงการ ชวงวันในการดําเนินโครงการ (คาตั้งตน

เปนคาบปงบประมาณ สถานที่จัดโครงการ เลือกประเภทโครงการ(วัตถุประสงคหลัก) และระบุ

หากมีวัตถุประสงครอง (หากม)ี กรอกขอมูลท่ีเปนคําบรรยายตามความจําเปน ไดแก หลักการและ

เหตุผล วัตถุประสงค สาระสําคัญโครงการ กําหนดการ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และการปะเมิน

โครงการ กําหนดผูเสนอโครงการ เลือกสถานะการปดโครงการ แลวคลิกปุม “บันทึก” ตามรูป ข.35 
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รูป ข.35 การเพิ่มขอมูลโครงการ 
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   (4) การแกไขขอมูลโครงการ ทําไดโดยคลิกปุม “แกไข” รายการขอมูลท่ีตองการ

แกไข ทําการแกไขขอมูลใหถูกตองตามความเปนจริง แลวคลิกปุม “บันทึก” ตามรูป ข.36 

 
 

 

 
รูป ข.36 การแกไขขอมูลโครงการ 

   

   (5) การจัดการขอมูลผูเขารวมกิจกรรม รายรับ รายจาย และปฏิทินการดําเนินงาน

โครงการ ทําไดโดยคลิกปุม “รายละเอียด” โปรแกรมจะแสดงขอมูลแยกเปนแทป มีวิธีใชงานดังนี ้

   (6) การจัดการขอมูลผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

    - เลือกแทป “ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม” จากนั้นคลิกปุม “เพิ่ม” แลวกรอกขอมูล

ประเภทผูเขารวมกิจกรรม และจํานวนเปาหมาย แลวกดปุม “บันทึก” 

 
รูป ข.37 การเพิ่มขอมูลผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

 

    - การแกไขขอมูลผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คลิกปุม “แกไข” แกไขขอมูลให

ถูกตอง คลิกปุม “บันทึก” 

 
 

 
รูป ข.38 การแกไขขอมูลผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

 

    - การลบขอมูลผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมคลิกปุม “ลบ” คลิกปุม “OK” เพื่อยืนยัน 

 
รูป ข.39 การลบขอมูลผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
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   (7) การจัดการขอมูลรายรับโครงการ 

    - เลือกแทป “รายการงบประมาณที่ไดรับ” จากนั้นคลิกปุม “เพิ่ม” ทําการกรอก

ขอมูลแหลงท่ีมาของงบประมาณใหครบถวนตามลําดับ และกรอกรายรับ (บาท) คลิกปุม “บันทึก” 

 
รูป ข.40 การเพิ่มขอมูลรายรับโครงการ 

 

    - การแกไขขอมูลรายรับโครงการ คลิกปุม “แกไข” แกไขขอมูลใหถูกตอง แลว

คลิกปุม “บันทึก” ตามรูป ข.41 

 
 

 
รูป ข.41 การแกไขขอมูลรายรับโครงการ 

 

    - การลบขอมูลรายรับโครงการ คลิกปุม “ลบ” แลวคลิกปุม “OK” เพื่อยืนยัน 

 
รูป ข.42 การลบขอมูลรายรับโครงการ 
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   (8) การจัดการขอมูลรายจายโครงการ 

    - เลือกแทป “รายการคาใชจาย” จากนั้นคลิกปุม “เพิ่ม” ทําการกรอกขอมูลหมวด

รายจาย หมูรายจาย และจายตามเปาหมาย (บาท) แลวคลิกปุม “บันทึก” 

 
รูป ข.43 การเพิ่มขอมูลรายจายโครงการ 

 

    - การแกไขขอมูลรายจายโครงการ คลิกปุม “แกไข” ทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง 

แลวคลิกปุม “บันทึก” 

 
 

 
รูป ข.44 การแกไขขอมูลรายจายโครงการ 

 

    - การลบขอมูลรายจายโครงการ คลิกปุม “ลบ” แลวคลิกปุม “OK” เพื่อยืนยัน 

 
รูป ข.45 การลบขอมูลรายจายโครงการ 
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   (9) การจัดการขอมูลปฏิทินการดําเนินงานโครงการ 

    - เลือกแทป “ปฏิทินการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม” จากนั้นคลิกปุม “เพิ่ม” ทํา

การกรอกขอมูลแท็กกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ผูรับผิดชอบ และชวงเวลาใหครบถวน แลวคลิกปุม 

“บันทึก” 

 
รูป ข.46 การเพิ่มขอมูลปฏิทินการดําเนินงานโครงการ 

 

    - การแกไขขอมูลปฏิทินการดําเนินงานโครงการ คลิกปุม “แกไข” ทําการแกไข

ขอมูลใหถูกตอง แลวคลิกปุม “บันทึก” 

 
 

 
 

รูป ข.47 การแกไขขอมูลปฏิทินการดําเนินงานโครงการ 

 

    - การลบขอมูลปฏิทินการดําเนินงานโครงการ คลิกปุม “ลบ” แลวคลิกปุม “OK” 

เพื่อยืนยันเพื่อยืนยัน 

 
รูป ข.48 การลบขอมูลปฏิทินการดําเนินงานโครงการ 
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   (10) การลบขอมูลโครงการ ใหเลือกโครงการที่ตองการลบ แลวคลิกปุม “ลบที่เลือก

ไว” 

 
รูป ข.49 การลบขอมูลโครงการ 

 

   (11) การพิมพโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิคําส่ังใหพิมพโครงการจะแสดงในรายการ

โครงการที่ผานการตรวจสอบจากงานนโยบายและแผนแลวเทานั้น จะมีลิงค “Print Preview” ให

คลิกแลว โปรแกรมจะสรางรายงานขอมูลโครงการแบบละเอียด สามารถพิมพ (print) หรือสงออก 

(export) เปนไฟลในรูปแบบ .pdf และ .doc 

 
 

 
รูป ข.50 การออกรายงานขอมูลโครงการแบบละเอียดใชในการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 
  3.2 การสรุปการใชเงินในการดําเนินโครงการ 
   (1) ท่ีเมนูบริหารติดตามโครงการ เลือกเมนูสรุปการใชเงิน 
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รูป ข.51 การเลือกเมนูสรุปการใชเงินโครงการ 

   รายการโครงการที่แสดงในหนาจอสรุปการใชเงิน จะเปนโครงการที่ผานการอนุมัติ

แลว และดําเนินการโครงการแลวเสร็จ จึงนําขอมูลการใชเงินเขาบันทึกในระบบ 

   (2) การกรอกขอมูลสรุปการใชเงินโครงการ ทําไดโดยคลิกปุม “สรุปการใชเงิน” 

โปรแกรมจะแสดงรายการคาใชจายที่ไดบันทึกไวในการเขียนโครงการออกมา 

 
รูป ข.52 การเขาสูสวนการบันทึกขอมูลสรุปการใชเงินโครงการ 

 

   (3) ขอมูลการใชเงินโครงการจะสามารถกรอกขอมูลในชอง “จายตามจริง” ไดเทานั้น 

สวนชองจายตามเปาหมายจะแสดงแบบอานอยางเดียว การกรอกขอมูลการใชเงินทําไดโดยคลิกที่

ปุม “แกไข” จากนั้นกรอกจํานวนเงินที่จายตามจริง และระบุเหตุผลหากจายเกินแผนที่กําหนด แลว

คลิกปุม “บันทึก” 

 
รูป ข.53 การบันทึกขอมูลสรุปการใชเงินโครงการ 

 
  3.3 การสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
   (1) ท่ีเมนูบริหารติดตามโครงการ เลือกเมนูสรุปโครงการ 
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รูป ข.54 การเลือกเมนูสรุปโครงการ 

   (2) รายการโครงการที่แสดงในหนาจอสรุปโครงการเปนโครงการที่ผานขั้นตอนการ

ประเมินผลแลว และจะสามารถคลิกดู “รายงานสรุปโครงการ” ได แตหากยังไมผานขั้นตอนการ

ประเมินผล โปรแกรมจะไมแสดงลิงค “รายงานสรุปโครงการ” 

 
รูป ข.55 การเลือกเมนสูรุปโครงการ 

 

   (3) การออกรายงานสรุปโครงการ ทําไดโดยคลิกที่ลิงค “รายงานสรุปโครงการ” 

โปรแกรมจะสรางรายงานสรุปโครงการ สามารถพิมพ (print) หรือสงออก (export) เปนไฟลใน

รูปแบบ .pdf และ .doc 

 
 

 
รูป ข.56 การออกรายงานสรุปโครงการ 

 

   (4) เมื่อออกรายงานสรุปโครงการ และสงผลการประเมินโครงการแลว ตองทําการ

บันทึกผลการสรุปโครงการ โดยคลิกที่ปุม “สรุปโครงการ” ใหคลิก       แลวคลิกปุม “บันทึก” 
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รูป ข.57 การบันทึกผลการสรุปโครงการ 

 

  3.4 การติดตามและบันทึกผลการดําเนินงาน 
   (1) ท่ีเมนูบริหารติดตามโครงการ เลือกเมนูติดตามการดําเนินงาน 

 
รูป ข.58 การเลือกเมนูติดตามการดําเนินงาน 

 

   (2) รายการโครงการที่แสดงในหนาจอติดตามการดําเนินงาน จะแสดงสถานะปจจุบัน

ของโครงการอยูทางดานขวามือ และโครงการที่ปดโครงการแลวจะแสดงแถบสีเขียว 

   (3) เมื่อตองการบริหารติดตามโครงการใด ใหดับเบิลคลิกที่โครงการนั้น โปรแกรมจะ

แสดงผลการดําเนินงานในรูปแบบแผนภูมิแกนทดานลางซายมือ และแสดงรายการกิจกรรม

ดานลางขวามือ 

 
 

 
รูป ข.59 การติดตามการดําเนินงานโครงการ 

    

   (4) การบันทึกผลการปฏิบัติงาน จะสามารถกระทําไดในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ

เทานั้น โดยจะแสดงปุม “แกไข” ในรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยจะแกไขขอมูลในสวนของ 

งบประมาณที่ใช สถานะการทํางานวาเสร็จส้ินหรือยัง ชวงวันที่ดําเนินการจริง และหมายเหตุ 

สุดทายคลิกปุม “บันทึก” ตามรูป ข.60 
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รูป ข.60 การติดตามการดําเนินงานโครงการ 

 

4. การใชงานสําหรับผูบริหาร 
  เมนูหลักสําหรับผูบริหาร ประกอบดวย ติดตามผลการดําเนินงาน อนุมัติโครงการ คัดเลือก

แผนการปฏิบัติงาน และรายงาน โดยวิธีการใชงานในสวนอนุมัติโครงการ และติดตามผลการ

ดําเนินงาน ไดอธิบายแลวในขอ 2.5 และ 3.4 ในสวนนี้จึงแสดงวิธีใชงานเมนูคัดเลือกแผนการ

ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

  (1) ท่ีเมนูสําหรับผูบริหาร เลือกเมนูคัดเลือกแผนการปฏิบัติงาน 

 
รูป ข.61 การเลือกเมนูคัดเลือกแผนการปฏิบัติงาน 

 

  (2) แสดงรายการโครงการที่คํานวณหาน้ําหนักคะแนนตามเกณฑการตอบสนองกลยุทธ

ของแผนปฏิบัติการเลือกปงบประมาณที่ตองการ โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย สามารถ

คลิกที่ปุม “คะแนนรวม” เพื่อเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมากได 

 
รูป ข.62 หนาจอการคัดเลือกแผนการปฏิบัติงาน 
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5. การรายงานผล 

  5.1 การเรียกดูปฏิทินโครงการ 
   ท่ีเมนูรายงาน เลือกปฏิทินโครงการ/กิจกรรม โปรแกรมจะแสดงปฏิทินโครงการ ผูใช

สามารถเลือกดูแบบรายวัน รายสัปดาห รายเดือนได 

 
 

 
รูป ข.63 การเรียกดูปฏิทินโครงการ/กิจกรรม 

 

  5.2 การเรียกดูระบบรายงานผล 
   (1) ท่ีเมนูรายงาน เลือกเมนูระบบรายงานผล 

 
รูป ข.64 การเลือกเมนูระบบรายงานผล 

 

   (2) การเรียกดูรายงานสารสนเทศ  ใหเลือกรายงานที่ตองการ โปรแกรมจะแสดง

ผลสรุปแบบตาราง และแผนภูมิ 

     
รูป ข.65 การเรียกดูรายงานสารสนเทศ 
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   (3) การเรียกดูรายงานแบบสรุป ใหเลือกรายงานที่ตองการ จากนั้นเลือกเงื่อนไขการ

ออกรายงาน โปรแกรมจะแสดงผลสรุปแบบตาราง 

 
รูป ข.66 การเรียกดูรายงานแบบสรุป 

 

6. การออกจากระบบ 

   เมื่อตองการจบการทํางานของโปรแกรม ควรทําการออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อความ

ปลอดภัยของขอมูล โดยคลิกที ่“ออกจากระบบ”  

 
รูป ข.67 การออกจากระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
ขอมูลในตารางอางอิง 

 
1. ตารางขอมูลแท็กกิจกรรม(ref_ActivityTag) 

ตาราง ค.1 ขอมูลแท็กกิจกรรม 

ActTagID ActTagName 

1 ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม 

2 ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

3 ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

4 สรุปโครงการ สงรายงานการประเมินผล 

5 ปดงบประมาณ สงรายงานการใชงบประมาณ 

 
2. ตารางขอมูลมุมมองตามบีเอสซี (ref_Aspect) 

ตาราง ค.2 ขอมูลมุมมองตามบีเอสซี 

AspectID AspectShort AspectNameE AspectNameT 

01 G Government ดานรัฐบาล สังคม และประเทศชาต ิ

02 F Finance ดานการเงิน 

03 C Customer ดานผูรับบริการ 

04 I Image ดานภาพลักษณ 

05 P Process ดานการดําเนินงานภายใน 

06 L Learning and Growth ดานการเรียนรูและการเติบโต 

07 M Management and Leadership ดานการบริหารและภาวะผูนํา 

 

3. ตารางขอมูลแหลงท่ีมาของงบประมาณ (ref_BudgetSource) 

ตาราง ค.3 ขอมูลแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

BudgetSourceId BudgetSourceName 

00 ไมระบุ 

01 งบประมาณเงินรายไดคณะ 
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ตาราง ค.3 ขอมูลแหลงท่ีมาของงบประมาณ (ตอ) 

BudgetSourceId BudgetSourceName 

02 งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

03 งบประมาณภาควิชา 

04 งบประมาณแผนดิน 

98 ไมใชงบประมาณ 

99 อ่ืนๆ 

 
4. ตารางขอมูลแผนงานของงบประมาณ (ref_BudgetPlan) 

ตาราง ค.4 ขอมูลแผนงานของงบประมาณ 

budgetPlanID budgetPlanName 

00 ไมระบุ 

01 แผนงานการเรียนการสอน 

02 แผนงานวิจัย 

03 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 

04 แผนงานสนับสนุนวิชาการ 

05 แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

06 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 

 
5. ตารางขอมูลงานของงบประมาณ (ref_BudgetWork) 

ตาราง ค.5 ขอมูลงานของงบประมาณ 

BudgetWorkID BudgetWorkName budgetPlanID 

0101 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 01 

0102 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 01 

0103 งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 01 

0201 งานวิจัยประยุกต 02 

0202 งานบริหารการวิจัย 02 

0301 งานบริการวิชาการแกชุมชน 03 
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ตาราง ค.5 ขอมูลงานของงบประมาณ (ตอ) 

BudgetWorkID BudgetWorkName budgetPlanID 

0401 งานบริการหองสมุดฯ 04 

0501 งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 05 

0601 งานบริหารท่ัวไป 06 

 
6. ตารางขอมูลกิจกรรมของงบประมาณ (ref_BudgetAct) 

ตาราง ค.6 ขอมูลกิจกรรมของงบประมาณ 

BudgetActID  BudgetActName BudgetWorkID 

010101 กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล 0101 

010102 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 0101 

010103 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 0101 

 
7. ตารางขอมูลงบประมาณของคณะฯ (ref_BudgetFON) 

ตาราง ค.7 รายละเอียดตารางขอมูลงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร 

FONBudgetId FONBudgetName FONBudgetDesc BudgetWorkID BudgetActID 

01010302 งบพัฒนาบุคลากร

สวนกลาง 

งบประมาณที่ไดจัด

ไวสําหรับโครงการ/

กิจกรรมที่จัดเพื่อ 

พัฒนาบุคลากรตาม

นโยบายหรือ

แผนงานของ

หนวยงานหรือ

คณะกรรมการกลาง

ของคณะฯ  

0101 010103 

01010305 งบพัฒนาบุคลากร

ท่ีไดรับจัดสรร 

งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรตามแผนการ

พัฒนาบุคลากร 

0101 NULL 
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ตาราง ค.7 รายละเอียดตารางขอมูลงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร (ตอ) 

FONBudgetId FONBudgetName FONBudgetDesc BudgetWorkID BudgetActID 

01010306 งบของฝายกิจการ

นักศึกษา 

งบประมาณ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ นักศึกษา 

ของฝายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา ใน

งบประมาณเงิน

รายได แผนงานการ

เรียนการสอน งาน

สนับสนุนการจัด

การศึกษา กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 

0101 010102  

 
8. ตารางขอมูลประเภทงบประมาณ (ref_BudgetType) 

ตาราง ค.8 ขอมูลประเภทงบประมาณ 

budgetTypeID budgetTypeName 

00 ไมระบุ 

01 งบบุคลากร 

02 งบดําเนินงาน 

03 งบเงินอุดหนุน 

04 งบลงทุน 
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9. ตารางขอมูลประเภทกองทุน (ref_FundType) 

ตาราง ค.9 ขอมูลประเภทกองทุน 

FundTypeID FundTypeName 

00 ไมระบุ 

01 กองทุนทั่วไป 

02 กองทุนเพื่อการศึกษา 

03 กองทุนกิจการนักศึกษา 

04 กองทุนสินทรัพยถาวร 

05 กองทุนบริการวิชาการ 

06 กองทุนเพื่อการวิจัย 

99 กองทุนอ่ืน 

 
10. ตารางขอมูลหมวดรายจาย (ref_Expend) 

ตาราง ค.10 ขอมูลหมวดรายจาย 

ExpenditureID ExpenditureName budgetTypeID 

0101 เงินเดือน 01 

0102 คาจางประจํา 01 

0201 คาตอบแทน 02 

0202 คาใชสอย 02 

0203 คาวัสด ุ 02 

 
11. ตารางขอมูลหมูรายจาย (ref_SubExpend) 

ตาราง ค.11 ขอมูลหมูรายจาย 

subExpenditureID subExpenditureName ExpenditureID 

020101 คาตอบแทนวิทยากร (ภายในคณะฯ) 0201 

020102 คาตอบแทนวิทยากร (หนวยงานภายนอก) 0201 

020104 คาของระลึกผูชวยวิทยากร 0201 

020201 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 0202 
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ตาราง ค.11 ขอมูลหมูรายจาย (ตอ) 

subExpenditureID subExpenditureName ExpenditureID 

020202 คาอาหาร 0202 

020301 คาวัสดุสํานักงาน 0203 

020302 คาถายเอกสาร 0203 

020303 คาจัดทําโปสเตอร บอรดนิทรรศการ 0203 

 
12. ตารางขอมูลดานยุทธศาสตร (ref_EduStategic) 

ตาราง ค.12 ขอมูลดานยุทธศาสตร 

EduStategicID EduStategicName FONStategicName EduObjective 

101 พัฒนาการจัด

การศึกษาเพื่อใหได

บัณฑติท่ีตรงตาม

ความตองการของ

ประเทศ 

พัฒนาการจัดการศึกษา

การพยาบาลใหมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

ไดบัณฑิตท่ีตรงตามความ

ตองการของประเทศ และ

ไดรับการจัดอันดับคณะ

พยาบาลศาสตรช้ันนําของ

ประเทศ 

102 พัฒนามหาวิทยาลัย

ใหเปนวิทยาลัยท่ี

มุงเนนการวิจัย 

พัฒนาคณะพยาบาล

ศาสตรใหเปนคณะที่

มุงเนนการวิจัย 

มุงสูการเปนคณะฯ วิจัย 

103 พัฒนาบริการ

วิชาการแบบมี

สวนรวมบนฐาน

ความตองการของ

ชุมชนและทองถ่ิน 

พัฒนาบริการวิชาการ

แบบมีสวนรวมบนฐาน

ความตองการของชุมชน

และทองถ่ิน 

เปนที่พ่ึงและรวมพัฒนา

ชุมชน 

104 ทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

อนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ

และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

รวมอนุรักษ สงเสริม

ศลิปวัฒนธรรมลานนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
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ตาราง ค.12 ขอมูลดานยุทธศาสตร (ตอ) 

EduStategicID EduStategicName FONStategicName EduObjective 

105 พัฒนามหาวิทยาลัย

ตามหลักการบริหาร

จัดการที่ดีและพัฒนา

สูระดับสากล 

พัฒนาคณะพยาบาล

ศาสตรตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดีและ

พัฒนาสูระดับสากล 

มีการบริหารจัดการอยางมี

ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ 

และมุงสูระดับสากล 

 
13. ตารางขอมูลดานกลยุทธ (ref_FONStrategic) 

ตาราง ค.13 ขอมูลดานกลยุทธ 

FONStrategicID AspectID StrategicName Score 

C1 03 เพิ่มความพอใจของนักศึกษา 60 

C2 03 เพิ่มความพอใจของผูปกครอง 25 

C3 03 เพิ่มความพอใจของผูใชบัณฑิต 55 

C4 03 เพิ่มความพอใจของผูใชบริการทางวิชาการ 30 

F1 02 เพิ่มรายไดและเพิ่มงบประมาณ 50 

F2 02 พ่ึงพาตนเองไดในทางการเงิน 60 

G 01 สนองนโยบายของรัฐ 50 

I 04 เปนผูนําและมีความเปนเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 55 

L1 06 บุคลากรรวมเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ 50 

L2 06 บุคลากรมีกําลังใจทํางานเปนทีมและมีความสุข 50 

L3 06 อาจารยและบุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู 35 

M1 07 มีนโยบาย แผน และกลยุทธชัดเจน สนองความตองการ

ของรัฐ ชุมชนและสังคม 

60 

M2 07 การบริหารจัดการคลองตัว โปรงใส และเปนระบบ 60 

M3 07 ระบบฐานขอมูลสูการตัดสินใจ 60 

P1 05 การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 90 

P2 05 การวิจัยท่ีมีคุณภาพ 90 

P3 05 บริการวิชาการที่มีคุณภาพ 40 
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ตาราง ค.13 ขอมูลดานกลยุทธ (ตอ) 

FONStrategicID AspectID StrategicName Score 

P4 05 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 20 

P5 05 คุณภาพการดําเนินการ 60 

 
14. ตารางขอมูลเนื้อหาการประเมิน (ref_EvalIssue) 

ตาราง ค.14 ขอมูลเนื้อหาการประเมิน 

EvalIssueID EvalIssueName 

01 ความรูความเชี่ยวชาญของวิทยากร 

02 เนื้อหาสาระที่ไดจากการอบรม/สัมมนา 

03 ประโยชนท่ีไดรับจากการอบรม/สัมมนา 

04 การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนและสามารถนําไปปฏิ 

05 ความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรม/สัมมนา 

06 สถานที่ในการจัดอบรม/สัมมนา 

07 ระยะเวลาในการจัดอบรม/สัมมนา 

 
15.  ตารางขอมูลตัวช้ีวัด (ref_KPI) 

ตาราง ค.15 ขอมูลตัวช้ีวัด 

KPI

ID 

KPI KPIName unit Strateg

icID 

KPI 

Charac

teristic 

Is 

FONK

PI 

Is 

CMU

KPI 

IS 

KPR

KPI 

IS 

SMS

KPI 

1 G1.1 รอยละของ

หลักสูตร

ปริญญาตรีท่ี

ตอบสนอง

ความตองการ

ของสังคม  

คะแนน

เฉล่ีย 

G R True False False False 
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ตาราง ค.15 ขอมูลตัวช้ีวัด (ตอ) 

KPI

ID 

KPI KPIName unit Strateg

icID 

KPI 

Charac

teristic 

Is 

FONK

PI 

Is 

CMU

KPI 

IS 

KPR

KPI 

IS 

SMS

KPI 

2 G1.2 รอยละของ

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่

ตอบสนอง

ความตองการ

ของสังคม ท้ัง

หลักสูตรปกติ

และนานาชาต ิ

รอยละ G R True False False False 

3 C1.1 รอยละของ

นักศึกษาที่มี

ความพึงพอใจ

ตอการจัดการ

เรียนการสอน

ในระดับดีขึ้น

ไป ระดับ

ปริญญาตร ี

รอยละ C1 R True False False False 

4 C3.1 รอยละของผูใช

บัณฑิตท่ีมี

ความพึงพอใจ

ในระดับดีขึ้น

ไป 

รอยละ C3 S False True False False 
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16. ตารางขอมูลฝายแผนปฏิบัติการ (ref_PlanSide) 

ตาราง ค.16 ขอมูลฝายแผนปฏิบัติการ 

PlanSideID PlanSideName 

01 ฝายวิชาการ 

02 ฝายวิชาการระดับปริญญาตร ี

03 ฝายบัณฑิตศึกษา 

04 ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

05 ฝายแผนและบริการวิชาการ 

06 ฝายวิจัย 

07 ฝายบริหารงานบุคคล 

08 ฝายวิเทศสัมพันธ 

09 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

10 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู 

11 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

12 สํานักงานเลขาคณะ 

 

17. ตารางขอมูลกลุมผูเขารวมโครงการ (ref_PartakerGroup) 

ตาราง ค.17 ขอมูลกลุมผูเขารวมโครงการ 

PartakerGroupID PartakerGroupName 

10 ผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตร มช. 

20 คณาจารย คณะพยาบาลศาสตร มช. 

30 บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร มช. 

41 นักศึกษา ป.ตร ีคณะพยาบาลศาสตร มช. 

42 นักศึกษา ป.โท คณะพยาบาลศาสตร มช. 

43 นักศึกษา ป.เอก คณะพยาบาลศาสตร มช. 

44 นักศึกษา สถาบันสมทบ 

50 ผูสนใจทั่วไป 

51 ตัวแทนหนวยงานภายนอกคณะพยาบาลศาสตร 
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18. ตารางขอมูลประเภทโครงการ (ref_ProjectType) 

ตาราง ค.18 ขอมูลประเภทโครงการ 

ProjectTypeID ProjectTypeName 

01 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

02 การพัฒนานักศึกษา 

03 การพัฒนาบุคลากร 

04 การบริการวิชาการ 

05 การวิจัย 

06 การประกันคุณภาพ 

07 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

08 การอนุรักษส่ิงแวดลอม 

09 การเจรจาความรวมมือทางวิชาการ 

10 การสนับสนุนอ่ืนๆ (เชิงบริหารจัดการและนันทนาการ) 

 
19. ตารางขอมูลกลุมผูใชงานในระบบ (ref_UserGroup) 

ตาราง ค.19 ขอมูลกลุมผูใชงานในระบบ 

UserGroupID UserGroupName RoleID 

000 administrator 1 

101 คณบด ี 2 

102 รองคณบดีฝายวิชาการ 2 

103 รองคณบดีฝายแผนและบริการวิชาการ 2 

104 รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 2 

105 รองคณบดีฝายบริหารงานบุคคล 2 

106 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการปริญญาตร ี 2 

107 ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 2 

108 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 2 

109 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 2 

110 ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ 2 
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ตาราง ค.19 ขอมูลกลุมผูใชงานในระบบ (ตอ) 

UserGroupID UserGroupName RoleID 

301 งานบริหารธุรการ 3 

302 งานนโยบายและแผน 4 

303 งานบริการการศึกษา(ปริญญาตรี) 3 

304 งานบริการการศึกษา(บัณฑิตศึกษา) 3 

305 งานคลังและพัสด ุ 5 

306 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 3 

307 หนวยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู 3 

401 กรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 3 

 



 
 

ภาคผนวก  ง 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการ 
ตามการวางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบผลการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารติดตามโครงการ ตามการวางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร และเพื่อให

ทราบแนวทางการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในโอกาสตอไป ความคิดเห็นใน

แบบสอบถามนี้ มีคุณประโยชนในการประเมินระบบ  จะไมสงผลกระทบใดๆตอผูตอบ

แบบสอบถามทั้งส้ิน 

 

 

โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเครื่องหมาย    ในชองใหคะแนนที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุด 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 (5 

คะ
แน

น) 
มา
ก (

4 ค
ะแน

น) 
ปา
นก

ลาง
 (3 

คะ
แน

น) 
นอ

ย (
2 ค

ะแน
น) 

นอ
ยท

ี่สุด
 (1 

คะ
แน

น) 

1.   ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือสําหรับการใชงาน      

2.   ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      

3.   การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก      

4.   การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก      

5.   การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก      

6.   ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติอยูเปนประจํา      

แบบสอบถามสําหรับผูใชระบบ 
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7.   ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ      

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

  ม
ากท

ี่สุด
 (5 

คะ
แน

น) 
  ม

าก 
(4 ค

ะแน
น) 

  ป
าน
กล

าง 
(3 ค

ะแน
น) 

  น
อย

 (2 
คะ
แน

น) 
  น

อย
ที่สุ

ด (
1 ค

ะแน
น) 

8.   ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน      

9.   ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน      

10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย      

 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
............................................................................................................................................................. 

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

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

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวมณฑิชา ปองปอม 

วัน เดือน ปเกิด  4 กุมภาพันธ 2524 

 

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา 2546 

 

 

ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร  

คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2546 – 2550 นักวิเคราะหระบบและโปรแกรมเมอร  

บริษัท เอดีเอส จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


