
บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   คณะพยาบาลศาสตร มีการวางแผนปฏิบัติการใหมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

คณะพยาบาลศาสตร และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน 5 

ดาน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการ มีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Key 

Performance Indicator: KPI) จากนั้นจึงถายทอดลงสูทุกหนวยงานในคณะฯ เพื่อใหการวางแผน

ปฏิบัติการประจําปงบประมาณในระดับฝาย มีความสอดคลองและมีเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยแผนปฏิบัติการประกอบดวยขอมูลโครงการและกิจกรรม จําแนกเปน 10 ประเภท คือ การ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการ 

การวิจัย การประกันคุณภาพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษส่ิงแวดลอม การเจรจาความ

รวมมือทางวิชาการ และการสนับสนุนอ่ืนๆ (เชิงบริหารจัดการและนันทนาการ) ซ่ึงโครงการและ

กิจกรรมหนึ่งประเภท อาจตอบสนองไดมากกวาหนึ่งยุทธศาสตร 

   ระบบสารสนเทศในปจจุบันของคณะพยาบาลศาสตร มีการจัดเก็บขอมูลโครงการและ

กิจกรรมในสวนของการคุมงบประมาณ และการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมลงในระบบ

ฐานขอมูล จากการสํารวจผลการดําเนินงานที่ผานมา มีจํานวนโครงการและกิจกรรมโดยเฉล่ีย

ประมาณ 350 โครงการและกิจกรรมตอป แบงตามประเภทเปน การพัฒนานักศึกษารอยละ 40.00  

การพัฒนาบุคลากรรอยละ 14.29 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรอยละ 11.42 การ

บริการวิชาการรอยละ 8.57 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรอยละ 8.57 การสนับสนุนอ่ืนๆ รอยละ 

8.00 การเจรจาความรวมมือทางวิชาการรอยละ 3.71 การวิจัยรอยละ2.00 การประกันคุณภาพรอยละ 

2.00 และการอนุรักษส่ิงแวดลอมรอยละ 1.42 มีโครงการและกิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผนเวลา

ประมาณรอยละ 25 สงผลการประเมินลาชาประมาณรอยละ 40 ซ่ึงระบบในปจจุบันยังไมมีการ

จัดเก็บผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมใหสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด ขาด

ระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการบริหาร ติดตาม กํากับดูแล /แจงเตือน โครงการและ

กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหยากแกการบริหารติดตามการดําเนินงาน และการจัดสรร

งบประมาณใหเหมาะสมกับโครงการและกิจกรรม ซ่ึงงบประมาณที่ใชในการจัดสรรสวนใหญมา

จาก เงินรายไดจากคณะพยาบาลศาสตร  และบางสวนจากงบประมาณเงินแผนดินจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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   การบริหารติดตามโครงการและกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพได จะตองอาศัยการ

ประสานงานดานขอมูลขาวสารของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการ

ใหขอมูล การส่ือสาร และการประมวลผล เพ่ือบริหารติดตามการดําเนินงานสําหรับหนวยงาน

เจาของโครงการ สามารถสนับสนุนการประสานงานของงานนโยบายและแผน และควรมีระบบ

การจัดลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติการ เพื่อการตัดสินใจดานการจัดสรรงบประมาณใหกับ

สํานักวิชาหรือหนวยงานในแตละปงบประมาณ  

   ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตาม

การวางแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร โดยการจัดลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติการ

ดวยการใหน้ําหนักคะแนนตามเกณฑการตอบสนองกลยุทธและลักษณะของตัวช้ีวัด การบริหาร

ติดตามโครงการใชเทคนิคการทําผังปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ซ่ึงเปนแผนภูมิแทงแนวนอนแสดง

ขอบเขตระยะเวลาของแตละกิจกรรม และการประเมินผลวาเปนไปตามแผนเวลาและแผน

งบประมาณตามที่กําหนดหรือไม การพัฒนาระบบจัดทําในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน (Web 

Application) เพื่อใหรองรับและตอยอดกับระบบการทํางานในปจจุบันของคณะพยาบาลศาสตร 

และการจัดการกับแอพพลิเคชันและขอมูลการส่ือสารตางๆ ในระบบ 

 

  1.2 วัตถปุระสงคของการศึกษา 
   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผน

ปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหสามารถบริหารติดตามโครงการตาม

แผนงานที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  1.3 แผนดําเนินการศึกษา 
   1) ศึกษาระบบเดิมและรวบรวมความตองการของระบบใหม โดยการสังเกต สัมภาษณ 

การประชุมหารือกับหัวหนาหนวยงาน และทีมผูบริหาร เพื่อศึกษารายละเอียดเรื่องการวางแผนงาน 

การใชทรัพยากรดานเงิน คน และเวลาในโครงการ 

   2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจากเอกสารแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป (2552-

2555) คูมือบริหารงบแผนดินและรายได ป 2552 คูมือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ(BSC) ประจําป

งบประมาณ 2550-2554 ของคณะพยาบาลศาสตร เอกสาร/คูมือท่ีเกี่ยวของจากงานนโยบายและแผน 

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หนังสืออางอิงดานการบริหารงบประมาณ การบริหารจัดการโครงการ 

และวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาระบบ 
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   3) วิเคราะหและออกแบบระบบ ตามหลักการของการบริหารจัดการโครงการ โดยการ

สํารวจซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชในทองตลาดวาตรงกับหลักการใดของการบริหารจัดการโครงการ 

และวิเคราะหการวางแผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร เพื่อออกแบบ

ระบบการบริหารติดตามโครงการที่เหมาะสม 

   4) พัฒนาระบบบริหารติดตามโครงการ ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน ใหสามารถ

ประสานขอมูลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตรใหเปนระบบเดียว 

   5) ทดสอบระบบ โดยการนําเขาขอมูลแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

และการใชจายของปงบประมาณ 2552 ลงในระบบฐานขอมูล และติดตั้งโปรแกรมในเครื่องแมขาย 

(Server) ใหผูท่ีเกี่ยวของทดลองใชงาน 

   6) ประเมินผลการทํางานของระบบ จากแบบสอบถามที่ออกแบบสําหรับ เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน หัวหนาสํานักวิชา หัวหนาหนวยงาน ทีมผูบริหาร และผูท่ีเกี่ยวของ 

   7) จัดทําเอกสารและคูมือการใชระบบ สําหรับผูใชงานในแตละระดับ 

   8) จัดทํารายงานการคนควาอิสระ 

 

  1.4 ขอบเขตการศึกษา 
   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา จึงกําหนดขอบเขตของการคนควาดังนี ้

   1) สวนบันทึกแผนกลยุทธในระดับคณะ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

   2) สวนบันทึกแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ จําแนกตามฝายการบริหารของคณะ

พยาบาลศาสตร ใหสามารถจัดเก็บมุมมอง ดัชนีช้ีวัดท่ีตอบสนอง และสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

   3) สวนการจัดลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ

วางแผนการทํางาน และการจัดสรรงบประมาณสําหรับผูบริหาร ซ่ึงใชปจจัยในการพิจารณาดวยการ

ใหน้ําหนักคะแนนตามเกณฑการตอบสนองกลยุทธและลักษณะของตัวช้ีวัด ตัวอยางเชน ลักษณะ

ตัวช้ีวัดแบบกลยุทธ (Strategy) ใหคะแนน 100 และงานประจํา (Routine) ใหคะแนน 30 เปนตน  

   4) สวนบันทึกรายละเอียดโครงการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย  

รายละเอียดโครงการ ปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงาน รายรับ รายจาย และผูเขารวมโครงการ 

   5) สวนการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ ตามตําแหนงและ

หนวยงานที่สังกัด เชน ผูบริหารสามารถติดตามผลการทํางานโครงการ อนุมัติโครงการ และดู

รายงานสารสนเทศ เจาของโครงการสามารถจัดการขอมูลโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ
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ตนเอง งานนโยบายและแผนสามารถจัดการขอมูลการวางแผนงานโครงการ การประเมินโครงการ

ได  เปนตน 

   6) สวนการติดตามโครงการและกิจกรรม ท่ีอยูในความรับผิดชอบสําหรับเจาของ

โครงการ ดวยเทคนิคการทําแผนภูมิแกนท และสามารถบันทึกผลการดําเนินงานโครงการได  

   7) สวนการจัดการโครงการสําหรับเจาของโครงการ ไดแก การเขียนโครงการ สรุป

การใชเงิน และสรุปโครงการ 

   8) สวนการจัดการโครงการสําหรับงานนโยบายและแผน ไดแก การตรวจสอบ

โครงการ การบันทึกผลการอนุมัติโครงการ และบันทึกผลการประเมินโครงการ  

   9) สวนการปดงบประมาณโครงการสําหรับงานการเงินคลังและพัสด ุ

   10) สวนการรายงานผลใหเหมาะสมกับกลุมผูใชงาน  

   

  1.5 วิธีการศกึษา 
   1.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

      1) ขอมูลปฐมภูมิ  

           จากการสังเกต สัมภาษณ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจากงานนโยบายและแผน 

การประชุมหารือกับหัวหนาสํานักวิชา หัวหนาหนวยงาน ทีมผูบริหาร และผูท่ีเกี่ยวของ 

      2) ขอมูลทุติยภูมิ  

          จากเอกสารงานโครงการ แผนงาน กิจกรรม ของคณะพยาบาลศาสตร เอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หนังสืออางอิงตางๆ และวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาระบบ 

   1.5.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

      1.5.2.1 ฮารดแวร 

     1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) มีคุณสมบัติ ดังนี ้

        - เครื่องคอมพิวเตอร IBM x236 

        - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon 2.4 GHz 

        - หนวยความจํา (RAM) ขนาด 1 GHz 

        - ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาด 72 GB 3 ตัว RAID 5 

     2) เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี ้

        - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Pentium IV 2.0 GHz 

        - หนวยความจํา (RAM) ขนาด 256 MB 

        - ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาด 40 GB 
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        - อุปกรณตอพวง ไดแก เมาส และคียบอรด 

    1.5.2.2 ดานซอฟตแวร 

     1) Microsoft Windows 2003 สําหรบัคอมพิวเตอรแมขาย 

     2) Microsoft SQL Server 2000 เปนระบบจัดการฐานขอมูล 

     3) Internet Information Service (IIS) สําหรับใหบริการเว็บจากเครื่องแม

ขาย 

     4) Microsoft Windows XP สําหรับคอมพิวเตอรลูกขาย 

     5) ภาษา ASP.NET และ C# ใชในการพัฒนาอินเทอรเฟสของระบบ 

     6) เว็บเบราเซอร Internet Explore เวอรชัน 7 ขึ้นไป 

 

  1.6 นิยามศัพท 
   “คณะพยาบาลศาสตร” หมายถึง สถาบันการศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัย เชียงใหม ตั้งอยูท่ี 110 ถ.อินวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

   “แผนปฏิบัติการ” หมายถึง แผนการปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร ท้ังระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่

ตองใชและชวงเวลาที่ตองทําใหสําเร็จ 

   “งบประมาณเงินรายได” หมายถึง งบประมาณที่คณะพยาบาลศาสตรไดรับจาก

ค า ธรรม เนี ย มกา รศึ กษ าของนั กศึ ก ษ าหรื อร า ย ได อ่ื นๆ  ของคณะพย าบ าลศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   “งบประมาณเงินแผนดิน” หมายถึง งบประมาณที่คณะพยาบาลศาสตรไดรับจัดสรร

จากสํานักงบประมาณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   “เจาของโครงการ” หมายถึง หนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการเสนอและดําเนิน

โครงการ 

 

  1.7 สถานที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
   1) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   3) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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  1.8 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา 
   1) ไดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติการ 

ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   2) ไดสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจดานการวางแผนปฏิบัติการ การ

จัดสรรงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงานโครงการสําหรับผูบริหาร  

   3) ไดสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการบริหารติดตามโครงการ  สําหรับเจาของ

โครงการ ใหสามารถประเมินการปรับปรุงโครงการและกิจกรรม ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

   4) เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารโครงการตามตัวช้ีวัด สําหรับงาน

ประกันคุณภาพ  

   5) เปนแนวทางในการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตาม

โครงการ ตามการวางแผนปฏิบัติการ สําหรับผูท่ีสนใจ 


