
บทที่ 3 
การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 

 
   การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการ
วางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการศึกษาระบบงาน
ปจจุบัน เพื่อวิเคราะหปญหา ความตองการ และทําการออกแบบระบบ ประกอบดวย 
   3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 
   3.2 ผูใชงานระบบที่เกี่ยวของ 
   3.3 ขอจํากัดและปญหาของระบบงานในปจจุบัน 
   3.4 แนวทางการแกปญหา 
 
3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 
  3.1.1 ขอมูลทั่วไป 
   คณะพย าบ าลศ าสตร  เ ป นสถานศึ ก ษา ร ะดับ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษ า ใน สั งกั ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ตอมามหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการ
ปรับเปล่ียนระบบการบริหารมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2551 คณะพยาบาลศาสตรไดมีการปรับโครงสรางองคกร โดยมีการแบงการบริหารงานตามรูป 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูป 3.1 โครงสรางคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คณะพยาบาลศาสตร 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร ศูนยความเปนเลิศ ศูนยบริการพยาบาล สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
การพยาบาลจิตเวช 
การพยาบาลพื้นฐาน 
การพยาบาลศัลยศาสตร 
การพยาบาลสาธารณสุข 
การพยาบาลสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา 
การพยาบาลอายุรศาสตร 
บริหารการพยาบาล 

งานบริหารและธุรการ 
งานนโยบายและแผน 
งานบริการการศึกษา 
งานการเงินคลังและพัสดุ 
งานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ 
ศูนยศึกษาเด็กเล็ก 
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   ปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจํานวนรวมทั้งส้ิน 288 
คน แบงเปน  
   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 151 คน ประกอบดวย 
    กลุมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร     20 คน 
    กลุมการพยาบาลจิตเวช       12 คน 
    กลุมการพยาบาลพื้นฐาน      11 คน 
    กลุมการพยาบาลศัลยศาสตร     22 คน 
    กลุมการพยาบาลสาธารณสุข     25 คน 
    กลุมการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา   26 คน 
    กลุมการพยาบาลอายุรศาสตร     19 คน 
    กลุมบริหารการพยาบาล      16 คน 
   ศูนยบริการพยาบาล จํานวน 10 คน 
   ศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล จํานวน 2 คน 
   สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 125 คน แบงเปน 
    สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร       2 คน 
    งานนโยบายและแผน                   14 คน 
    งานบริหารและธุรการ      42 คน 
    งานการเงิน คลัง และพัสด ุ     9 คน 
    งานบริการการศึกษา      35 คน 
    งานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ    6 คน 
    ศูนยศึกษาเด็กเล็ก      17 คน 
 
  3.1.2 กระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร 
   แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร มีกระบวนการไดมาจากยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยซ่ึงแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยมีการกําหนด   
กลยุทธในการดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายที่ตองการ ซ่ึงไดมาจากการนํา           
บีเอสซีมาเปนเครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศนใหเปนแผนกลยุทธของคณะฯ แลวจึงนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัตกิารใหสอดคลองกับกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร สุดทายจึงนําไปสูการปฏิบัติ ตาม
รูป 3.2 
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กระบวนการในการจัดทํายุทธศาสตร แผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 

กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานของคณะฯ
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย)

วางกลยุทธสําหรับการดําเนินงานดานตางๆ 
และกําหนดดัชนีวัดความสําเร็จท้ัง 7 ดาน ตาม BSC

เผยแพรกลยุทธ และดัชนีวัด ตาม BSC ใหแกผูบริหารทุกระดับ 
และประชากรในคณะฯเพื่อรับทราบรวมกัน

ผูบริหาร ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด (คณบดี, รองฯ-ผูชวยฯ, 
หัวหนาสํานักฯ-ศูนยฯ) จัดทําประเด็นแผน (Strategic Plan)
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และดัชนีวัดที่รับผิดชอบ

หนวยงาน ที่รับผิดชอบดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ 
และดัชนีวัดดังกลาว จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ยุทธศาสตรที่ 1-5 คณะพยาบาลศาสตร

แผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร

Strategic Plan ของฝาย ในยุทธศาสตรแตละดาน

Action Plan ของหนวยงาน เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนกลยุทธ

รูป 3.2 กระบวนการในการจัดทํายุทธศาสตร แผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 
 

การนําบีเอสซีมาเปนเครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศนใหเปนแผนกลยุทธของคณะ
พยาบาลศาสตรมีท่ีมาจากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดทําการกําหนดมุมมองไว 7 ดาน ไดแก 

ดานที่ 1:  ดานรัฐบาล สังคม และประเทศชาต ิ(G: Government)  
ดานที่ 2:  ดานการเงิน (F: Finance)  
ดานที่ 3:  ดานผูรับบริการ (C: Customer)  
ดานที่ 4:  ดานภาพลักษณ (I: Image)  
ดานที่ 5:  ดานการดําเนินงานภายใน (P: Process)  
ดานที่ 6:  ดานการเรียนรูและการเติบโต (L: Learning and Growth)  
ดานที่ 7:  ดานการบริหารและภาวะผูนํา (M: Management and Leadership)  
มุมมองแตละดานประกอบดวยกลยุทธตางๆ ท่ีคิดเปนน้ําหนักคะแนน เพื่อใชเปน

น้ําหนักในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธและกําหนดตัวช้ีวัด ซ่ึงเปนแนวทางในการบริหารงานวาจะ
มุงเนนไปทางใดของยุทธศาสตร แสดงดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 รอยละของการถวงน้ําหนักตามเกณฑกลยุทธ 
ลําดับ กลยุทธ คําอธิบายกลยุทธ น้ําหนักคะแนน 
ดานที่ 1:  ดานรัฐบาล สังคม และประเทศชาต ิ(G: Government) ประกอบดวยกลยุทธ 

1 G สนองนโยบายของรัฐ 50 
ดานที่ 2:  ดานการเงิน (F: Finance) ประกอบดวยกลยุทธ 

2 F1 เพิ่มรายไดและเพิ่มงบประมาณ 50 
3 F2 พ่ึงพาตนเองไดในทางการเงิน 60 

ดานที่ 3:  ดานผูรับบริการ (C: Customer) ประกอบดวยกลยุทธ 
4 C1 เพิ่มความพอใจของนกัศึกษา 60 
5 C2 เพิ่มความพอใจของผูปกครอง 25 
6 C3 เพิ่มความพอใจของผูใชบัณฑิต 55 
7 C4 เพิ่มความพอใจของผูใชบริการทางวิชาการ 30 

ดานที่ 4:  ดานภาพลักษณ (I: Image) ประกอบดวยกลยุทธ 
8 I เปนผูนําและมีความเปนเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 55 

ดานที่ 5:  ดานการดําเนินงานภายใน (P: Process) ประกอบดวยกลยุทธ 
9 P1 การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 90 

10 P2 การวิจัยท่ีมีคุณภาพ 90 
11 P3 บริการวิชาการที่มีคุณภาพ 40 
12 P4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 50 
13 P5 คุณภาพการดําเนินการ 60 

ดานที ่6:  ดานการเรียนรูและการเติบโต (L: Learning and Growth) ประกอบดวยกลยุทธ 
14 L1 บุคลากรรวมเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ 50 
15 L2 บุคลากรมีกําลังใจทํางานเปนทีมและมีความสุข 50 
16 L3 อาจารยและบุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู 35 

ดานที่ 7:  ดานการบริหารและภาวะผูนํา (M: Management and Leadership) ประกอบดวยกลยุทธ 
17 M1 มีนโยบาย แผน และกลยุทธชัดเจน สนองความตองการของ

รัฐ ชุมชนและสังคม 
60 

18 M2 การบริหารจัดการคลองตัว โปรงใส และเปนระบบ 60 
19 M3 ระบบฐานขอมูลสูการตัดสินใจ 60 
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   จากตาราง 3.1 แสดงวาน้ําหนักคะแนนที่มุงเนนในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ไดแก 
การเรียนการสอน และการวิจัย และจากกลยุทธดังกลาวคณะพยาบาลศาสตรจึงทําการกําหนด
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 119 ตัวช้ีวัด แตละตัวช้ีวัดจะตองระบุลักษณะการตอบสนองตอกลยุทธ ซ่ึง
ครอบคลุมตัวช้ีวัดท้ังของสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา 
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดท่ีคณะพยาบาลศาสตรกําหนดขึ้น 
   การวางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจะตองมีความสอดคลองและมีเปาหมายไป
ในทิศทางเดียวกบักลยุทธ โดยแผนปฏิบัติการประกอบดวยหลายๆ โครงการและกิจกรรม ปจจบัุน
มีการจําแนกประเภทโครงการออกเปน 10 ประเภท ไดแก  
   ประเภทที่ 1:  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ประเภทที่ 2:  การพัฒนานักศึกษา  
ประเภทที่ 3:  การพัฒนาบุคลากร  
ประเภทที่ 4:  การบริการวิชาการ  
ประเภทที่ 5:  การวิจัย  
ประเภทที่ 6:  การประกันคุณภาพ  
ประเภทที่ 7:  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ประเภทที่ 8:  การอนุรักษส่ิงแวดลอม  
ประเภทที่ 9:  การเจรจาความรวมมือทางวิชาการ  

   ประเภทที่ 10:  การสนับสนุนอ่ืนๆ (เชิงบริหารจัดการและนันทนาการ)  
   ซ่ึงในหนึ่งโครงการสามารถกําหนดประเภทโครงการที่เปนวัตถุประสงคหลักไดเพียง
ประเภทเดียว แตสามารถระบุวัตถุประสงครองไดหลายประเภท เชน โครงการพัฒนาคณะพยาบาล
ศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากร และมีวัตถุประสงค
รองเพ่ือการประกันคุณภาพ เปนตน แสดงโครงสรางของแผนงานโครงการตามรูป 3.3 
 
 
 
 

 
 
 

รูป 3.3 โครงสรางของแผนงานโครงการของคณะพยาบาลศาสตร 

แผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ 2 

โครงการ 2 

กิจกรรม 2 

แผนปฏิบัติการ 1 แผนปฏิบัติการ n 

โครงการ 1 โครงการ n 

กิจกรรม 1 กิจกรรม n 

ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ 

มุมมอง 
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   จากรูป 3.3 แผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตรมีวาระในการดําเนินงาน 4 ป ซ่ึงจะ
วางกลยุทธตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีมีการกําหนดมุมมองดวยบีเอสซี การ
วางแผนปฏิบัติการจะทําการวางแผนทุกปงบประมาณ โดยแผนปฏิบัติการจะแบงเปนฝายตางๆ ตาม
ผูบริหาร มีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับแผนกลยทุธ และระบุตัวช้ีวัด (KPI) ท่ีตอบสนอง ซ่ึงสามารถตอบ
ไดมากกวาหนึ่งตัวช้ีวัด และตองมีการวางโครงการและกิจกรรมการดําเนินงานในแตละแผนการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อเปนแนวทางในบริหารการดําเนินโครงการ /กิจกรรมตางๆ ของคณะฯ  ท้ังนี้
หนวยงานกลางที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในการประสานงานดานแผนงานและโครงการทั้งหมดคือ งาน
นโยบายและแผน 
   การเขียนโครงการจะตองมีการระบุถึงงบประมาณ โดยในการจัดทําโครงการอาจใช
หรือไมใชงบประมาณก็ได หากมีการใชงบประมาณตองมีการแจกแจงรายรับและรายจาย ซ่ึง
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการหนึ่งๆ อาจมาไดจากหลายแหลง การระบุรายรับของ
โครงการ จะตองกําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณ แผนงาน งาน กิจกรรม งบประมาณของคณะ 
กองทุน และประเภทงบประมาณ ตัวอยางเชน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวนเงิน 172,300 บาท 
เปนตน และในการระบุรายจายของโครงการ จะตองจําแนกตามหมวดและหมูรายจาย เชน หมวดคา
ใชสอย หมูคาอาหารวางและเครื่องดื่ม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 26 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท รวม
เปน 10,400 บาท เปนตน 
 
3.2 ผูใชงานระบบที่เกี่ยวของ  แบงออกเปน 
  3.2.1 ผูดูแลระบบ 
   มีหนาท่ีหลักในการบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ ไดแก จัดการขอมูลสิทธิการใชงาน 
และกําหนดสิทธิการใชงานใหแกผูใชระบบ  
  3.2.2 ผูบริหาร 
   ผูรับผิดชอบหลักประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายแผนและ
บริการวิชาการ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ และรองคณบดีฝายบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีหลักใน
การคัดเลือกแผนปฏิบัติการ การอนุมัติโครงการ และเรียกดูรายงานสารสนเทศ 
  3.2.3 งานนโยบายและแผน 
   มีหนาท่ีหลักในการประสานงานระหวางผูบริหารและเจาของโครงการ ไดแก การ
ประสานงานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบการเขียนโครงการ การประสานงานขออนุมัติ
โครงการ การวิเคราะหผลประเมินโครงการ และเรียกดูรายงานขอมูลแบบสรุป 
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  3.2.4 เจาของโครงการ 
   เจาของโครงการ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขอมูลโครงการ มีหนาท่ี
หลักในการบริหารโครงการ ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว กําหนดทรัพยากร
ในสวนของแผนงาน แผนงบประมาณ และ ผูรวมงาน การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ สรุป
การใชเงิน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการในความรับผิดชอบ 
  3.2.5 งานการเงินคลังและพัสด ุ
   ทําหนาท่ีในการควบคุม ดูแล การใชงบประมาณของโครงการที่ใชงบประมาณ โดย
เจาของโครงการตองสงขอมูลการใชเงินพรอมหลักฐานดานการเงิน และหากใชงบประมาณไมหมด 
เจาของโครงการตองทําเรื่องสงเงินคืนใหงานคลัง ซ่ึงงานคลังยังทําหนาท่ีในการรวบรวมหลักฐาน
การดําเนินโครงการทั้งหมดไวอีกดวย 
 
3.3 ขอจํากัดและปญหาของระบบงานในปจจุบัน ประกอบดวย 
   1) ขาดระบบสารสนเทศที่สามารถจัดลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดทําใหยากแกการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 
   2) ปจจุบันมีเว็บแอพพลิเคชนัสําหรับการบันทึกขอมูลโครงการและกิจกรรม และสรุป
คาใชจาย แตไมมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน และไมมีการออกรายงานสําหรับการบริหารจัดการ 
   3) การจัดเก็บขอมูลสวนใหญยังอยูในรูปแบบเอกสาร ทําใหยากแกการสืบคน และ
ส้ินเปลืองกระดาษ 
   4) ขาดระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการบริหาร ติดตาม กํากับดูแล/แจงเตือน 
โครงการและกิจกรรม ทําใหยากแกการบริหารติดตามการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 
   5) ขาดระบบสารสนเทศที่สามารถชวยสนับสนุนการบริหารงบประมาณในภาพรวม
สําหรับงานนโยบายและแผน 
   แสดงแผนภาพระบบการทํางานในปจจุบันตามรูป 3.4 
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ผูบริหาร
2. ประชุมหารือเพื่อคัดกรองแผนปฏิบัติการ

6. ตรวจสอบและแกไขรายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ และรายการคาใชสอย

7. สงผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 8. อนุมัติโครงการ

10. บันทึกขอมูลโครงการ และคุมงบฯ ในระบบ 
MIS และลงสมุดสงหลักฐานใหงานคลัง

11. กรอกแบบฟอรมขอใชบริการ
ประเมินผลโครงการ สงงานนโยบายและแผน

หนวยงานเจาของโครงการ

งานนโยบายและแผน หนวยงานเจาของโครงการ

ผลการประเมิน

3. ไดแผนปฏิบัติการระดับฝาย
สงหนวยงานเจาของโครงการ และ งานนโยบายและแผน

5. เขียนรายละเอียดโครงการ
สงใหงานนโยบายและแผน

4. แจงใหเขียนรายละเอียดโครงการ
เม่ือใกลถึงกําหนดจัดโครงการ

ภาพกิจกรรม

BSC

9. สแกนรายละเอียดโครงการ สัญญายืมเงิน 
และหนังสือปะหนาขออนุมัติเก็บไวในรูปแบบ

ดิจิตอลไฟล สงไฟลใหเจาของโครงการ

13. สรุปยอดการใชเงิน
สงใหงานคลัง พรอมหลักฐาน

12. ดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ

16. สรุปโครงการ

15. สงผลประเมินโครงการให
งานนโยบายและแผนวิเคราะหผลการประเมิน

14. งานคลังบันทึกยอดการใช
เงินในระบบ MIS และระบบบัญชี 3 มิติ

งานคลัง

หนังสือปะหนา 
รายละเอียดโครงการ 

สัญญายืมเงิน

ยอดการใชเงิน
หลักฐานการใชเงิน 

เงินคงเหลือ

ยอดการใชเงิน 

1. รางแผนปฏิบัติการระดับฝาย

 
รูป 3.4 แผนภาพระบบการทํางานในปจจุบัน 

 
   จากรูป 3.4 กระบวนการทํางานโครงการของระบบงานในปจจุบันของคณะพยาบาล
ศาสตร เริ่มจากการที่ผูบริหารของแตละฝายงานตามโครงสรางการบริหารจัดการทําการราง
แผนปฏิบัติการที่ประกอบดวยแผนการปฏิบัติงานและแผนการทําโครงการ จากนั้นผูบริหารทุก
ระดับจะทําการประชุมหารือรวมกันเพื่อคัดกรองแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับแผนกลยุทธท่ี
กําหนดไว เมื่อไดแผนปฏิบัติการระดับฝายแลวหนวยงานที่ดูแล ประสานงาน ใหการดําเนินงาน
ดานแผนงานโครงการเปนไปไดดวยดีคือ งานนโยบายและแผน ซ่ึงจะทําหนาท่ีในการแจงเตือนการ
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เขียนโครงการ การจัดทํางบประมาณโครงการ การตรวจสอบความถูกตองของโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ ในสวนของเจาของโครงการจะทําการเขียนโครงการเมื่อใกลถึงกําหนดเวลา
จัดโครงการ จากนั้นจะสงใหงานนโยบายและแผนตรวจสอบความถูกตองแลวนําไปเสนอขออนุมัติ
จัดทําโครงการจากผูบริหาร เมื่อโครงการไดรับการอนุมัตแิลวจะดําเนินการโครงการตามแผนที่วาง
ไวจนแลวเสร็จ จากนั้นจะรวบรวมผลการประเมินโครงการในรูปแบบกระดาษสงใหงานนโยบาย
และแผนทําการวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน เพื่อนําไปใชในการสรุปโครงการ สุดทายเจาของ
โครงการจะตองสรุปการใชเงินสงหลักฐานการใชเงินใหงานนโยบายและแผนทําการคุม
งบประมาณ สุดทายงานนโยบายและแผนจะสงเอกสารหลักฐานการดําเนินงานโครงการทั้งหมด
ใหกับงานการเงินคลังและพัสดุเพื่อทําการปดงบประมาณ 
   ในปจจุบันการจัดเก็บขอมูลดําเนินงานโครงการสวนใหญจะอยูในรูปแบบเอกสาร แม
จะมีการบันทึกขอมูลโครงการ/กิจกรรม และการคุมงบประมาณในระบบ MIS แตยังไมมีการ
เช่ือมโยงขอมูลกันอยางเปนระบบ และไมไดทําระบบสารสนเทศมาชวยในสวนของการวางแผน
งานโครงการตามแผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ และใหสารสนเทศในการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ทําใหไมสามารถบริหารติดตามโครงการ และไมสามารถติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.4 แนวทางการแกปญหา 
   จากปญหาและขอจํากัดของระบบงานปจจุบัน ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษา วิเคราะห
ความตองการ และออกแบบระบบการทํางานใหมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาชวยให
การทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้น มีการบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบระเบียบตามขั้นตอนการ
ทํางานในปจจุบันแตสามารถลดขั้นตอนการทํางานบางอยางลง โดยมีการจัดเก็บขอมูลตางๆ ใน
ฐานขอมูลอยางเปนระบบ มีการกระจายงานจากสวนกลางโดยระบบเครือขาย และใชหลักการใน
การบริหารจัดการโครงการเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ แสดงกระบวนการทํางานของระบบ
ใหมตามรูป 3.5 
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รูป 3.5 แผนภาพระบบการทํางานใหม 

จากรูป 3.5 การทํางานของระบบใหม มีการออกแบบใหผูเกี่ยวของกับระบบทํางาน
ดานขอมูลแผนงานโครงการผานระบบเครือขาย โดยมีการกระจายงานจากเครื่องแมขายในรูปแบบ
ของเว็บแอพพลิเคชัน ซ่ึงเชื่อมตอกับฐานขอมูลระบบบริหารติดตามโครงการ ตามการวางแผน
ปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร และฐานขอมูลบุคลากรที่มีอยูเดิม เพื่อใชในการบริหารจัดการ
แผนงานและแผนกําลังคน โดยระบบใหมสามารถลดขั้นตอนในการประสานงานเดิม ไดแก แจง
เตือนการเขียนโครงการ การสงผลประเมินโครงการซ่ึงเจาของโครงการสามารถทําการกรอกผลการ
ประเมินไดเองแลวระบบจะทําการคํานวณผลสรุปโครงการใหโดยอัตโนมัติ ตลอดจนการออก
รายงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 


