
บทที ่5 
การพฒันาโปรแกรม 

 
การจดัท าระบบตน้แบบ เป็นการจ าลองระบบท่ีออกแบบเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหท้ราบ 

ถึงความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน ใชใ้นการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการออกแบบ 
ระบบ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของระบบท่ีออกแบบ  และหาทางเลือกใหม่เพื่อท าการแกไ้ข
ผลกระทบนั้น นอกจากนั้นยงัใชเ้ป็นตวัแทนระบบท่ีไดอ้อกแบบ เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดท้ดลองใชง้าน และ
ใหน้กัวเิคราะห์ไดป้ระมาณเวลาส่ิงท่ีออกแบบต่อ โดยมีรายละเอียดของระบบตน้แบบ ดงัน้ี 
 
5.1 ความสามารถของระบบ 

1) มีระบบตรวจสอบและก าหนดสิทธ์ิการใชร้ะบบ 
2) มีระบบบริหารจดัการข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ขอ้มูลกลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน ขอ้มูล

องคป์ระกอบคุณภาพ ขอ้มูลตวัช้ีวดั ขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ย ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั
ยอ่ย ขอ้มูลหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั และขอ้มูลระดบัคะแนนมาตรฐาน 

3) มีระบบริหารจัดการตัวช้ีวดั โดยการเช่ือมโยงตัวช้ีวดักับเกณฑ์มาตรฐานและ
องคป์ระกอบคุณภาพ  

4) มีระบบริหารจดัการตวัช้ีวดัยอ่ย โดยการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัยอ่ยดว้ยกนั ท่ีมีการใชผ้ลการ
ด าเนินงานร่วมกนั และน าไปวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดัส าหรับขอ้มูลตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 

5) มีระบบริหารจดัการหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั ช่วยในการน าเขา้เอกสารประกอบตวัช้ีวดั 
และท่ีมีการใชเ้อกสารประกอบตวัช้ีวดัร่วมกนั 

6) มีระบบช่วยค านวณคะแนนมาตรฐานอตัโนมติัส าหรับขอ้มูลตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 
7) มีระบบช่วยดึงขอ้มูลตวัช้ีวดัอตัโนมติัจากระบบงานยอ่ยส าหรับขอ้มูลตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 
8) มีระบบบนัทึกคะแนนมาตรฐานส าหรับขอ้มูลตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
9) มีระบบจดัท ารายงานท่ีแสดงผลในหนา้จอ 
10) มีระบบส่งออกรายงานในรูปแบบไมโครซอฟทเ์วร์ิด 
11) มีระบบวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดั 
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5.2 ประเภทของผู้ใช้งานระบบ 
ผูใ้ชง้านระบบแบ่งออกเป็น 
1) ผูค้วบคุมระบบ 
2) ผูใ้ชง้านทัว่ไป ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั และผูรั้บผดิชอบขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั 
3) ผูใ้ชร้ายงานการประเมินไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ และผูบ้ริหาร 

 
5.3 หน้าจอของระบบ 

การใชง้านระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
นั้นจะเร่ิมตน้ จากหนา้จอการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านในระบบ โดยผูใ้ชง้านทุกคนจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบสิทธ์ิโดยใส่ช่ือผูใ้ชร้ะบบและรหสัผา่นเขา้ระบบ เม่ือระบบท าการตรวจสอบช่ือผูใ้ชง้าน 
และรหสัผา่นตรงกบัท่ีระบุไวใ้นฐานขอ้มูลแลว้ จึงจะสามารถเขา้ใชง้านระบบ ตามสิทธ์ิท่ีมีได ้

1) หน้าจอเข้าสู่ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ แสดงดงัรูป 5.1  
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
                                                   USERNAME: 
                                                   PASSWORD: 
 
 
 

 

 

รูป 5.1 โครงร่างหน้าจอส าหรับเขา้สู่ระบบระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ี
คุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

จากรูป 5.1 ผู้ใช้งานระบบท าการกรอกช่ือผู ้ใช้ระบบ (Username)และรหัสผ่าน
(Password)ในช่องท่ีก าหนดแลว้กดปุ่ม “LOGIN” เพื่อท าการเขา้สู่ระบบ 

2) หนา้จอหลกัของระบบระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ แสดงดงัรูป 5.2 โดยผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มจะมีโครงสร้างหนา้จอท่ีเหมือนกนั แต่จะต่างกนัท่ี
รายการของเมนูใชง้าน 

 

LOGIN 



89 

ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

Detail 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.2 โครงร่างหน้าจอส าหรับใชง้านระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพ
การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

จากรูป 5.2 ผูใ้ช้งานระบบท าการคล้ิกเลือกเมนูตามสิทธ์ิของผูใ้ช้งานท่ีไดรั้บ เพื่อแสดง
รายละเอียดในส่วนของ “Detail” ตามเมนูท่ีผูใ้ชง้านเลือก 

3) หน้าจอในส่วนของระบบจดัการขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบคุณภาพจะ
ท างานในลกัษณะคลา้ยๆกนั 

3.1) หนา้จอส าหรับ เพิ่ม  ขอ้มูลเกณฑม์าตรฐานและช่วงเวลาปฏิบติังาน แสดงดงัรูปท่ี 5.3 
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

ช่ือยอ่เกณฑม์าตรฐาน :  
ช่ือเตม็เกณฑม์าตรฐาน :  
วนัท่ีเร่ิมท างาน:  
วนัท่ีส้ินสุดท างาน: 
รายละเอียด :  
 
 

รูป 5.3 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบจดัการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
จากรูป 5.3 ผูใ้ชง้านในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการ

กรอกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆใหค้รบแลว้ท าการกดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

บนัทกึ 
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3.2) หน้าจอส าหรับ แกไ้ข/แสดงรายละเอียดขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐานและช่วงเวลา
ปฏิบติังาน แสดงดงัรูป 5.4 

ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

เลือกเกณฑม์าตรฐาน :  
ช่ือยอ่เกณฑม์าตรฐาน :  
ช่ือเตม็เกณฑม์าตรฐาน :  
วนัท่ีเร่ิมท างาน:  
วนัท่ีส้ินสุดท างาน: 
รายละเอียด :  
 
 
 
 
 

รูป 5.4 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชแ้กไ้ขขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
 จากรูป 5.4 ผูใ้ชง้านในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการ
เลือกรายการเกณฑม์าตรฐานเพื่อแสดงรายละเอียดแลว้ท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากนั้นท าการ
กดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

บนัทกึ 
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3.3) หนา้จอส าหรับ สร้างการเช่ือมโยงเกณฑม์าตรฐานกบัตวัช้ีวดัแสดงดงัรูป 5.5 
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

เลือกเกณฑม์าตรฐาน :  
เลือกตวัช้ีวดั :  
รายการตวัช้ีวดั :  
 
 
 
 
 

รูป 5.5 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบเช่ือมโยงเกณฑม์าตรฐานกบัตวัช้ีวดั 
 จากรูป 5.5 ผูใ้ชง้านในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการ
เลือกเกณฑ์มาตรฐานแล้วการเลือกตวัช้ีวดั จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการเช่ือมโยง
เกณฑม์าตรฐานกบัตวัช้ีวดัเขา้สู่ระบบ การเช่ือมโยงน้ีใชใ้นการแสดงผลและรายงานประเมินตนเอง 
และเลือกกดปุ่ม “ลบ” ในรายการท่ีผดิพลาดแลว้ท าการเพิ่มการเช่ือมโยงท่ีถูกตอ้งเขา้สู่ระบบใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

1. *************************** 

2. ****************************  

เพิ่ม 

ลบ 

ลบ 
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4) หนา้จอในส่วนของระบบจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัและตวัช้ีวดัยอ่ย 
   4.1) หนา้จอส าหรับ เพิ่ม/ แกไ้ข /แสดงรายละเอียดขอ้มูลตวัช้ีวดั แสดงดงัรูปท่ี 5.6 
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

รหสัตวัช้ีวดั :  
ช่ือตวัช้ีวดั :   
เป้าหมาย :  
 
รายละเอียดตวัช้ีวดั :  
 
 
 
 
 
ประเภทตวัช้ีวดั :  
เกณฑก์ารประเมิน: 
คะแนน 1  คะแนน 2    คะแนน 3   คะแนน 4  คะแนน 5 
 

รูป 5.6 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบระบบจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดั 
จากรูป 5.6 ผูใ้ชง้านในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการ

กรอกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆของตวัช้ีวดั และเลือกประเภทของตวัช้ีวดั เช่น เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ 
แลว้ท าการกดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 

 
 
 
 
 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************  

บนัทกึข้อมลู 
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4.2) หนา้จอ เพิ่ม/แกไ้ข/แสดงรายละเอียดขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ยแสดงดงัรูปท่ี 5.7 
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

เลือกตวัช้ีวดั :  
รหสัตวัช้ีวดัยอ่ย : 
ช่ือตวัช้ีวดัยอ่ย : 
รายละเอียดตวัช้ีวดัยอ่ย:  
 
 
 
 
 
รายการตวัช้ีวดัยอ่ย :  
 
 
 
 
 

รูป 5.7 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ย 
จากรูป 5.7 ผูใ้ชง้านในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการ

เลือกตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการเพิ่มตวัช้ีวดัยอ่ย แลว้ท าการกรอกรายละเอียดต่างๆของตวัช้ีวดัยอ่ยจากนั้นท า
การกดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ และสามารถเลือกกดปุ่ม “แกไ้ข” รายการ
ตวัช้ีวดัยอ่ยเพื่อท าการแกไ้ข หรือเลือกกดปุ่ม “ลบ” รายการตวัช้ีวดัยอ่ยท่ีผิดพลาดเพื่อลบขอ้มูลออก
จากระบบ 

 
 
 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

1. ***************************  

2. ****************************  

ลบ 

ลบ 

เพิ่ม 

แก้ไข 

แก้ไข 
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5) หน้าจอในส่วนของระบบจดัการขอ้มูลค่าเป้าหมายและค่าท่ียอมรับได้ของตวัช้ีวดัเชิง
ปริมาณซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีไปใชว้เิคราะห์ในส่วนของระบบวิเคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดั (Cause 
and Result Analysis) และกราฟผลการด าเนินงาน แสดงดงัรูปท่ี 5.8 
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

เลือกองคป์ระกอบคุณภาพ:  
 
รายการตวัช้ีวดั:  
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.8 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบจดัการขอ้มูลค่าเป้าหมายและค่าท่ียอมรับ 
จากรูป 5.8 ผูใ้ชง้านในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการ

เลือกองคป์ระกอบคุณภาพ จากนั้นหนา้จอแสดงขอ้มูลรายการตวัช้ีวดัท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบคุณภาพ
ท่ีเลือก โดยข้อมูลรายการตัวช้ีวดัได้จากขั้นตอนจากหน้าจอ สร้างการเช่ือมโยงองค์ประกอบ
คุณภาพกับตวัช้ีวดั แล้วท าการกรอกข้อมูล ค่าเป้าหมายและค่าท่ียอมรับได้แล้วท าการกดปุ่ม 
“บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบแลว้น าขอ้มูลไปประมวลผลในส่วนของการวิเคราะห์เหตุและ
ผลของตวัช้ีวดัต่อไป 

 
 
 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

 ค่าเป้าหมาย     ค่าท่ียอมรับได ้

1. ****************  

2. ****************  

  

  

บนัทกึ 



95 

6) หนา้จอในส่วนของระบบจดัการขอ้มูลสูตรค านวณตวัช้ีวดัเชิงปริมาณซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ี
ช่วยในการค านวณผลการด าเนินงานและน าไปใชว้ิเคราะห์ในส่วนของระบบวิเคราะห์เหตุและผล
ของตวัช้ีวดั (Cause and Result Analysis) แสดงดงัรูปท่ี 5.9 
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

เลือกตวัช้ีวดั:  
สูตรค านวณ: 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.9 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบจดัการขอ้มูลสูตรค านวณตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 
จากรูป 5.9 ผูใ้ชง้านในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการ

เลือกตวัช้ีวดั แลว้ท าการสร้างสูตรให้กลบัตวัช้ีวดัท่ีเลือกโดยการ เลือกตวัด าเนินการจากนั้นกดปุ่ม 
“ADD Operator” เพื่อเพิ่มตวัน าเนินการ เช่น “+”, “-”, “*”  เลือกตวัแปร ในท่ีน้ีตวัแปรคือตวัช้ีวดั
ยอ่ยจากนั้นกดปุ่ม “ADD Parameter” เพื่อท าการเพิ่มตวัแปร และกรอกค่าคงท่ีแลว้กดปุ่ม “ADD 
Constants” เพื่อเพิ่มค่าคงท่ี จากนั้นท าการกดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบแลว้น า
ขอ้มูลไปประมวลผลในส่วนของการวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดัต่อไป 

7) หนา้จอในส่วนของระบบจดัการขอ้มูลการเช่ือมโยงของตวัช้ีวดัยอ่ยเชิงปริมาณเพื่อน าค่า
ผลการด าเนินงานไปตอบตวัช้ีวดัท่ีเช่ือโยงกนัและน าขอ้มูลไปวิเคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดั 
(Cause and Result Analysis) แสดงดงัรูปท่ี 5.10 

 
 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

********* 

 

 

บนัทกึ 

 ADD Operator 

ADD Parameter 

ADD Constants 
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ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

ช่ือการเช่ือมโยง :  
 
เลือกช่ือการเช่ือมโยง :  
เลือกองคป์ระกอบ:  
เลือกตวัช้ีวดั:  
เลือกตวัช้ีวดัยอ่ย:  
 
รายการการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัยอ่ย:  
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.10 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบจดัการขอ้มูลการเช่ือมโยงของตวัช้ีวดัยอ่ย 
จากรูป 5.10 ผูใ้ชง้านในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการ

กรอกช่ือการเช่ือมโยงแลว้ท าการกดปุ่ม “เพิ่ม” จากนั้นเลือกรายการช่ือการเช่ือมโยงท่ีไดท้  าการเพิ่ม
เขา้ไปสู่ระบบก่อนหน้าน้ีแล้วท าการเลือกองค์ประกอบ จากนั้นระบบแสดงรายการตวัช้ีวดัเชิง
ปริมาณขององคป์ระกอบท่ีท าการเลือก แลว้ท าการเลือกตวัช้ีวดัจากนั้นระบบแสดงรายการตวัช้ีวดั
ยอ่ยของตวัช้ีวดัท่ีท าการเลือกนั้น แลว้ท าการกดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อบนัทึกขอ้มูลการเช่ือมโยงเขา้สู่ระบบ 
โดยการเช่ือมโยงน้ีจะเช่ือมโยงตวัช้ีวดัย่อยเขา้ดว้ยกนัจากการเลือกช่ือการเช่ือมโยงท่ีเหมือนกนั   
ตัวช้ีวดัย่อยท่ีเช่ือมโยงกันได้นั้ นจะเป็นลักษณะใช้ผลการด าเนินงานเดียวกัน โดยข้อมูลการ
เช่ือมโยงน้ีน าไปใช้ในการกรอกผลการด าเนินเพียงคร้ังเดียวเพื่อน าค่าไปใช้ในส่วนของตวัช้ีวดัท่ี
เช่ือมโยงกนั และน าขอ้มูลไปประมวลผลในส่วนของการวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดัต่อไป 

 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

1. ****************  

2. ****************  

ลบ 

เพิ่ม 

 

ลบ 

เพิ่ม 
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8) หนา้จอในส่วนของระบบวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ (Cause and Result 
Analysis) แสดงดงัรูปท่ี 5.11 
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

 

รูป 5.11 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 
จากรูป 5.11 ผูใ้ชง้านในกลุ่มผูบ้ริหารสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการเลือกคล้ิกรายการ

รูปภาพวงกลมในกราฟ โดยกราฟวงกลมสามารถ  “Drill-down” ได้ 4 ระดบัคือ ระดบัท่ี 1 คือ
องคป์ระกอบคุณภาพ ,ระดบัท่ี 2 คือ ตวัช้ีวดั และตวัช้ีวดัท่ีเช่ือมโยงกนั ,ระดบัท่ี 3 คือ ตวัช้ีวดัยอ่ย
และตวัช้ีวดัยอ่ยท่ีเช่ือมโยงกนั ,ระดบัท่ี 4 คือ หน่วยงานและภาควิชา ซ่ึงในระดบัจะแสดงสีของ
กราฟวงกลมคือ สีแดงคือค่าของตวัช้ีวดันั้นต ่ากว่าค่าท่ียอมรับได ้สีเหลืองคือค่าของตวัช้ีวดันั้นอยู่
ระหวา่งค่าท่ียอ่มรับไดก้บัค่าเป้าหมาย และสีเขียวคือค่าของตวัช้ีวดัสูงกวา่ค่าเป้าหมาย และในกราฟ
จะแสดงระดบัช่วงค่าตวัช้ีวดัในแต่ละระดบัสีตรงมุมบนซ้ายของกราฟ และสามารถกดปุ่ม “black” 
เพื่อท าการยอ้นกลบัไปในระดบัก่อนหนา้นั้น  

 
 
 
 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

Black 

KPI 

KPI 

 

KPI 

 

KPI 
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9) หนา้จอในส่วนของกราฟผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั แสดงดงัรูปท่ี 5.12 
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

เลือกองคป์ระกอบ:  
เลือกช่วงปีประเมิน:  
 
ตารางแสดงขอ้มูลผลการด าเนินงาน 
   
   
   

 

รูป 5.12 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบกราฟผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั 
จากรูป 5.12 ผู ้ใช้งานในกลุ่มผู ้บริหารสามารถใช้หน้าจอในส่วนน้ีโดยการเลือก

องคป์ระกอบและเลือกช่วงปีประเมิน จากหนา้จะแสดงขอ้มูลผลการด าเนินงานเป็นตารางและกราฟ
แท่งของชุดขอ้มูลตวัช้ีวดัตามองคป์ระกอบท่ีเลือกและแบ่งซีร่ียต์ามปีท่ีเลือก และสามารถ “Drill-
down” ได ้2 ระดบัโดยการคลิกท่ีกราฟแท่ง ระดบัท่ี 1 แสดงตวัช้ีวดั และระดบัท่ีสองแสดงตวัช้ีวดั
ยอ่ย และกดปุ่ม “พิมพ”์ เพื่อพิมพก์ราฟออกทางเคร่ืองพิมพ ์

 
 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

0

1

2

3

4

5

   เ ท     เ ท     เ ท     เ ท  

   ข้อมูล  

   ข้อมูล  

   ข้อมูล  

พิมพ์
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10) หนา้จอในส่วนของรายงานประเมินตนเอง (SAR) แสดงดงัรูปท่ี 5.13 
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
The Development of Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Edu-
cation,    Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
 
 
 
 
 

เลือกองคป์ระกอบ:  
เลือกตวัช้ีวดั:  
 

รูป 5.13 โครงร่างหนา้จอส าหรับใชง้านระบบรายงานประเมินตนเอง 
 จากรูป 5.13 ผูใ้ชง้านในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพสามารถใชห้นา้จอในส่วนน้ีโดยการ
เลือกองค์ประกอบ และเลือกตวัช้ีวดั จากนั้นระบบแสดงรายการประเมินตนเองทางหน้าจอและ
สามารถกดปุ่ม “พิมพ”์ เพื่อพิมพร์ายงานออกทางเคร่ืองพิมพ ์
 
 
 

MAIN MENU 

#*********** 

#*********** 

     #*********** 

#************ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี :********** 

ชนิดของตวับ่งช้ี :********** 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี     : ********** 

****************************************** 

พิมพ์ 


