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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความสาคัญและที่มา
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีภาระกิ จหลักในการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ทั้งในด้านการวางโครงสร้าง
เครือข่าย การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ การให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และ
การบริการด้านวิชาการแก่บุคคลภายนอก
ระบบการบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร์ (Strategy Management System: STM) และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) นับเป็นระบบสาคัญที่สนับสนุน
การทางานของสถาบัน โดยระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ใช้เพื่อจัดการข้อมูลการเชื่อมโยงแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุ ทธศาสตร์สถาบัน ซึ่งคณะ/สานักสามารถตรวจสอบ
ผลตัวชี้วัดผ่านระบบ และออกคารับรองการปฏิบัติราชการได้
ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร นับเป็นระบบหลักสาคัญที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลด้าน
บุคลากร งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ และการเงิน การบัญชีของสถาบัน และนับเป็น
ศูนย์กลางของข้อมูลที่ระบบอื่นๆ จะนาไปใช้อีกด้วย
ผู้ศึกษาจึงพัฒนาส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดด้านการเงินจากระบบ MIS เพื่อนาไปใช้ในระบบ
STM และทาการวิเคราะห์ ประสิทธิภ าพของระบบ STM เปรียบเทียบกับการจัดการข้อมูลการบริห าร
จัดการตัวชี้วัดของระบบเก่า
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิเคราะห์
เพื่ อเชื่อมโยงข้อมูลงบประมาณจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริห าร (MIS) กับระบบบริห าร
จั ด การยุ ท ธศาสตร์ (STM) ในส่ ว นข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ของคณะ/ส านั ก ในด้ า นการจั ด สรร การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ และวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบริหารจัด การยุทธศาสตร์ระหว่างระบบเก่า
และระบบใหม่

1.3 สมมติฐาน
1.3.1 ช่ ว ยลดระยะเวลาในการด าเนิ น การประเมิ น ผล ตรวจสอบและติ ด ตามตั ว ชี้ วั ด ส่ ว น
งบประมาณของหน่วยงานให้น้อยลง
1.3.2 ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.3.3 ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น การประเมิ น ผล ตรวจสอบและติ ด ตามตั ว ชี้ วั ด ส่ ว นงบประมาณมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ระบบบริห ารจั ดการยุทธศาสตร์ส ามารถใช้ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริห าร
(MIS) เพื่อนาไปแสดงผลข้อมูลตัวชี้วัดของคณะ/สานักได้
1.4.2 เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกใน
การทางานประสานกันระหว่างกองแผนงานและคณะ/สานักให้การดาเนินงานมีความสะดวก รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น
1.4.3 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์แบบเดิม
และระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ในส่วนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด
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1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิเคราะห์
วิเคราะห์เปรียบเทียบการติดตามประเมินตัวชี้วัดด้านการเงินระบบเก่า และพัฒ นาเพิ่มเติมใน
ส่วนการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดสรรเงิน และเบิกจ่ายงบประมาณของระบบบริห ารจัดการยุทธศาสตร์
(STM) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1.6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
ประชากรของการศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จานวน 2 คน ดังนี้
1. นางสาวสุพัตรา อังคาสัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
2. นายณัฐ ดีร์โจซูโบรโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1.7 เครื่องมือสาหรับการศึกษา
1.7.1 ภาษา Pl/SQL
1.7.2 ฐานข้อมูล Oracle 11 g R2
1.7.3 แบบสัมภาษณ์
1.7.4 แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ STM

1.8 วิธีดาเนินการ
1.8.1 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อ งในการพั ฒ นาส่ ว นเชื่อมโยงข้อมู ล ตัว ชี้วัด ส่ วนการ
จัดสรร และเบิกจ่ายงบประมาณของระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1.8.2 วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดส่วนการจัดสรร
และเบิกจ่ายงบประมาณ
1.8.3 พั ฒ นาและติ ด ตั้ ง ฟั ง ก์ ชั น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ส่ ว นการจั ด สรร และเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ พร้อมทั้งจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของการเชื่อมโยงระบบ
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1.8.4 สัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ กองแผนงาน และจัดทาแบบสอบถามด้าน
ประสิทธิภาพของระบบ
1.8.5 ทาการประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์จากแบบสอบถาม
1.8.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระบบ
ใหม่ กับการตรวจสอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของระบบเดิม

1.9 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่
1.9.1 การเก็บ รวบรวมข้อมูล เชิงคุณ ภาพ โดยวิธีการสั ม ภาษณ์ โดยสั มภาษณ์ เจ้าหน้ าที่ กอง
แผนงานจานวน 2 ท่าน
1.9.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยจัดทาแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบใหม่

1.10 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.10.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และ
สรุปสาระสาคัญตามขอบเขตของเนื้อหาการวิเคราะห์
1.10.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ และ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ

1.11 นิยามศัพท์เฉพาะ
ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (Strategy Management System) หรือใช้คาย่อว่า “ระบบ
STM” หมายถึ ง ระบบสารสนเทศที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ยุ ท ธศาสตร์ข องสถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ โดยสามารถกาหนดข้อมูล การเชื่อ มโยงแผนการบริห ารราชการแผ่ นดิ น
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ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์สถาบันได้ รวมถึงการกาหนด ประเมิน และตรวจสอบตัวชี้วัดต่างๆ
ของหน่วยงานภายในสถาบันได้
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (Management Information System) หรื อ ใช้ ค าย่ อ ว่ า
“ระบบ MIS” หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านพัสดุ ด้านการเงินและบัญชี ของสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ โดยมีความ
เชื่อมโยงต่อกันในทุกระบบย่อย เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
การเชื่อมโยงข้อมูล หมายถึง การสร้างชุดคาสั่งเพื่อเรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งในที่นี่เป็นการเรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ MIS เพื่อมาแสดงผลในระบบ STM ได้
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บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (Strategy Management System: STM)
ระบบ STM เป็ น ระบบเพื่อบริห ารจัด การข้อมูล ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงการออกคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้งาน 3
กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองแผนงาน มีหน้าที่ในการกาหนดข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลยุทธศาสตร์ การกาหนดและเชื่อมโยงตัวชี้วัด การตรวจสอบค่าเป้าหมายของหน่วยงาน และกาหนด
รอบการประเมินตัวชี้วัด ซึ่งจะประสานงานระหว่างคณะ/สานัก และผู้ดูแลระบบด้านเทคนิคของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มผู้ใช้งานระดับคณะ/สานัก มีหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไขค่าเป้าหมายของหน่วยงานผ่านระบบ
หลังจากกองแผนงานกาหนดตัวชี้วัดระดับสถาบัน ระดับหน่วยงาน และระดับประเมินต่างๆ แล้ว รวมถึง
การยืนยันผลตัวชี้วัดของหน่วยงานด้วย
กลุ่มผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค ได้แก่ เจ้าหน้าที่สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่
ในการบริหารจัดการผู้ใช้งานของระบบ รวมถึงการสร้างชุดคาสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่างๆ
เช่ น ระบบ MIS และระบบทะเบี ย น กองบริ ก ารการศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ในการแสดงผลตามตั ว ชี้ วั ด ของ
หน่วยงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ด้วย
ในด้ านการพั ฒ นาระบบ STM พั ฒ นาโดยใช้ ภ าษา ASP.NET เพื่ อ ให้ รองรั บ การท างานผ่ า น
เครือข่ายอิน เทอร์เน็ ต และใช้ฐ านข้อมูล Oracle ผู้ ใช้ส ามารถใช้งานระบบได้พ ร้อมกัน หากต้องการ
กาหนดผู้ใช้งานใหม่ ผู้ใช้จะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อกาหนดสิทธิ์การใช้งานในการเข้าถึงเมนูของระบบ
ความสามารถของระบบที่สาคัญ (บริษัทวิชั่นเน็ต: 2557) ได้แก่
- สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
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- สามารถบันทึกความก้าวหน้า ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด โดยกาหนด
รอบประเมิน และบันทึกผลตามรอบประเมินได้
- สามารถกาหนดข้อมูลยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และเชื่อมโยงไปยังตัวชี้วัดของหน่ วยงาน และ
แสดงผลตัวชี้วัดตามรอบประเมินได้
- สามารถกาหนดเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัด โดยเพิ่ม ลดองค์ประกอบของเกณฑ์ได้
- สามารถเชื่อมโยงและนาเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ของสถาบันได้ เช่น ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริห าร (MIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริห ารจัดการ (QAIS) ระบบ
บริ ก ารการศึ ก ษา ระบบสารสนเทศการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล (HRIS) ระบบบริห ารโครงการและ
งบประมาณ (PBS) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถกรอกข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดทั้งตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามขั้นตอนการดาเนินงาน (Milestone) เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
แสดงข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ระบบสามารถค านวณและประมวลผลคะแนน พร้อ มสรุป เป็ น ภาพรวมของสถาบั น และ
หน่วยงาน
- ระบบสามารถแสดงกราฟเปรี ย บเที ย บค่ า Actual Value เที ย บกั บ Target Value ของ
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งสามารถแสดงกราฟในลักษณะ Accumulate
- ระบบสามารถแสดงผลค่าตัวชี้วัด /ตัวบ่งชี้ ในแบบ Analog Meter โดยกาหนดช่วง Scale ของ
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ และระดับสี (Color Performance)
- สามารถกาหนดการตั้งค่าเวลาในการบันทึกข้อมูล การนาเข้าข้อมูล และสิ้นสุดการบันทึกข้อมูล
พร้อมระบบแจ้งเตือน
- สามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูล และยกเลิกการอนุมัติผ่านได้
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2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (Management Information System : MIS) ที่ ใช้ ภ ายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันฯ ร่วมกับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์
จากัด และเริ่มการใช้งานในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้งานตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และมีการดูแลบารุงรักษา
ระบบอย่างสม่าเสมอ
ลั ก ษณะการท างานของระบบ MIS เป็ น ระบบที่ ส ามารถเชื่อ มโยงการท างานและข้ อมู ล ของ
ระบบงานหลักๆ เข้าด้วยกันในลักษณะของ ERP (Enterprise Resource Planning)
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) เป็น
ระบบสารสนเทศที่บูรณาการงานหลักต่างๆ ขององค์กร เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย การ
บัญชี และการบริหารบุคคล ฯลฯ เข้าด้วยกันโดยเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ (Real Time) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการข้อมูลหรือสารสนเทศโดยภาพรวมและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที (ศรี
ไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549: 273)
ระบบ MIS ประกอบด้วยระบบย่อย 6 ระบบ ได้แก่
ระบบบุคลากร ประกอบด้วยการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรของสถาบันทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูล
ด้านอัตรากาลั ง ทะเบี ย นประวัติ การเปลี่ ยนแปลงบุคลากร สวัส ดิการ เครื่องราช การลา การเลื่ อ น
เงินเดือน การสูญเสียบุคลากร และการปรับเงินเดือน โดยข้อมูลด้านบุคลากรนับเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญ
มาก เนื่องจากเป็นข้อมูลเบื้องต้นในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเงินเดือน ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระบบงบประมาณและการเบิกจ่าย เป็นระบบที่สนับสนุนกระบวนการทางานเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณ การขออนุมัติดาเนินงานเพื่อเบิกจ่าย การขออนุมัติเบิกจ่าย และการอนุมัติจ่ายงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองแผนงาน ซึ่งมีหน้าที่จัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณให้กับคณะ สานักต่างๆ ซึ่งกองคลังและพัสดุ ในกลุ่มงาน
งบประมาณมี ห น้ าที่ ในการดาเนิ น การจั ดสรรผ่ านระบบ MIS เพื่ อ ให้ ค ณะ ส านั ก ได้ ท าการขออนุ มั ติ
ดาเนินงานเพื่อเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับ
ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นระบบที่บริหารจัดการข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ
ภายในสถาบั น ฯ โดยมีห น่ ว ยงานคลั งและพั ส ดุจัด การข้อ มูล ที่ ส่ ว นกลาง ได้แ ก่ การคานวณค่ าเสื่ อ ม
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ครุภัณฑ์ การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ การโอนย้าย แทงจาหน่ายครุภัณฑ์ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบบัญชี
ส่วนคณะ สานักมีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและทาการสารวจครุภัณฑ์ประจาปีส่งให้แก่กองคลังและพัสดุเพื่อให้
ส่วนกลางรับทราบสถานะครุภัณฑ์ และปรับปรุงสถานะครุภัณฑ์กรณีแทงจาหน่าย
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จะเริ่มใช้ปฏิบัติงานก็ต่อเมื่อคณะ สานักทราบจานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรซึ่ง
มาจากระบบงบประมาณแล้ ว จึ งจะสามารถเข้ าสู่ ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างวั ส ดุ แ ละครุภั ณ ฑ์ ต าม
งบประมาณที่ได้รับโดยทาการขออนุมัติเพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้า งครุภัณฑ์ และตรวจรับ ส่วนกองคลัง
และพัสดุมีหน้าที่ทาการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทาใบสั่งซื้อ หรือทาสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
บันทึกเงินซื้อแบบ บันทึกเงินมัดจาซอง ขอคืนหลักประกันสัญญา การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ การบันทึกข้อ
มูลค่าน้า ค่าไฟ และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี ในส่วนเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และการเงิน
ระบบเงินเดือน เป็นระบบที่สนับสนุนกระบวนการจัดทาเงินเดือนของบุคลากร ซึ่งดาเนินงานโดย
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน โดยกระบวนการทางานเกี่ยวกับการสร้างและบันทึกเงิน
รายรับ รายจ่ายประจาเดือน การสร้างแฟ้มข้อมูลเงินเดือนและดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบอื่นมาคานวณ
เงินเดือน
การคานวณภาษี หรือเงินตกเบิกต่างๆ การออกรายงานประจาเดือน ได้แก่ การออกใบแสดง
รายการเงินเดือนของแต่ละคน รายงาน ภ.ง.ด.1 รายเดือน รายงานการนาส่งเงินกองทุนต่างๆ การออก
รายงานสิ้น ปี ได้แก่ รายงาน ภ.ง.ด.1 ก. และรายงานหนังสือรับรองการหั กภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงการ
จัดการข้อมูลโครงการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางอีกด้วย
ระบบบัญชีและการเงิน เป็นระบบที่สนับสนุนกระบวนการจัดทาบัญชีของสถาบันโดยกองคลัง
และพัสดุกลุ่มงานบัญชี ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลในกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การเงิน-ธนาคาร เงินประกัน
สัญญา ทะเบียนเงินรับฝากลูกหนี้ เจ้าหนี้ การรับจ่ายเงิน บัญชีแยกประเภททัวไป และบัญชี GF MIS โดย
การลงบัญชีจะต้องยืนยันข้อมูลการตรวจรับพัสดุ ข้อมูลจากระบบบัญชีลูกหนี้ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร
ข้อมูลรับเงินจ่ายเงินประจาวัน ข้อมูลการอนุมัติ จ่ายเงินประจาวัน ข้อมูลค่าเสื่อมราคา และยืนยันข้อมูล
การรับเงินจากระบบภายนอก ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษาเข้ามาเพื่อทาการลงบัญชีด้วย
สาหรับกลุ่มผู้ใช้ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบด้าน
เทคนิค ผู้ใช้งานระดับส่วนกลาง และผู้ใช้งานระดับคณะ/สานัก
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ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค ได้แก่ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบด้านสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบโดยสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒ นาระบบสารสนเทศ มีห น้าที่บริหารจัดการผู้ ใช้งานระบบ และรับ
ปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้ส่วนกลาง หรือจากผู้ใช้ระดับคณะ/สานัก จากนั้นจึงตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
หรือประสานงานกับบริษัทผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าทาการแก้ไขและบารุงรักษาระบบให้สามารถทางานได้
ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังทาหน้าที่ประสานงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ MIS ด้วย
ผู้ใช้งานระดับ ส่วนกลาง ได้แก่ ผู้ ใช้ที่ มีอานาจหน้าที่ดูแล บริห ารจัดการข้อมูล ส่ว นกลางของ
สถาบัน ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองคลังและพัสดุและกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกองคลัง
และพัสดุนั้น มีหน้าที่บริหารจัดการด้านงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง และงานบัญชีรับ จ่าย
ส่วนกองบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลบุคลากร และการจัดทาเงินเดือน
ผู้ ใช้ ง านระดั บ คณะ/ส านั ก หรือ เรี ย กว่ าเป็ น ผู้ ใช้ ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ผู้ ใช้ ที่ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
ดาเนินงานการบันทึก หรือเรียกดูรายงานการลาบุคคล การดาเนินงานขออนุมัติดาเนินการเพื่อเบิกจ่าย
การขออนุมัติเพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ และการดูรายงานด้านบัญชี ทั้งนี้จะจากัดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะคณะ/สานักของผู้ใช้เท่านั้น
ระบบ MIS ท างานบนเครื อ ข่ า ยแบบ Local Area Network (LAN) และมี ลั ก ษณะการ
ประมวลผลข้อมูล Client-Server เป็นการประมวลผลข้อมู ล โดยมีเครื่องคอมพิ วเตอร์เครื่องหนึ่งเป็ น
Files Server ซึ่งเก็บไฟล์ โปรแกรมประเภท .exe และ .rpt ของระบบ MIS ส่ วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งในส่วนของผู้ใช้ หรือเครื่อง Client จะมาเรียกใช้ Files จาก Files Server เพื่อทาการประมวลผลที่
ปลายทาง ทั้งนี้เครื่อง Client จะใช้งานฐานข้อมูลที่เดียวกัน

2.3 โปรแกรมภาษา PL/SQL
ในการเรียกค้น ข้อมูลจากฐานข้อมูล จะต้องใช้คาสั่งที่เรียกว่า SQL ซึ่งสามารถเรียกค้นข้อมูล
หรือการจัดกระทากับโครงสร้างฐานข้อมูลได้ แต่ข้อจากัดของภาษา SQL นั้น คือไม่มีโครงสร้างภาษาที่
สนับสนุนต่อการเขียนโปรแกรมได้ ดังนั้นจึงมีภาษา PL/SQL เกิดขึ้น เพื่อช่วยขยายขีดความสามารถของ
การทางานร่วมกับฐานข้อมูล ซึ่งมีโครงสร้างภาษาที่ใช้สาหรับการเขียนโปรแกรมได้
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PL/SQL (Procedure Language SQL) คือ การนาคาสั่งต่างๆ ของภาษา SQL มารวมกันเป็น
โปรแกรม ทาให้ คาสั่ งเหล่ านั้ น มีป ระสิ ทธิภ าพ และทางานได้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ (ยุทธนา
ลีลาศวัฒนกุล และ อมรพันธุ์ คาอรรถ, 2545: 155) โดยมีโครงสร้างภาษาเบื้องต้น ดังนี้
DECLARE
กาหนดตัวแปร
BEGIN
คาสั่ง
….
[EXCEPTION]
END NAME;
ภาพที่ 1 โครงสร้างภาษา PL/SQL
จากโครงสร้างภาษานี้ เรียกว่า Anonymous block ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกาศตัวแปร ส่วน
กาหนดคาสั่ง และส่วนจบคาสั่ง การประกาศแบบนี้เป็นการใช้คาสั่งที่สามารถเรียกใช้ได้ แต่ไม่มีการสร้าง
เป็น Object ในฐานข้อมูล เนื่องจากไม่มีการสร้างเป็นชื่อ Object ใดๆ สาหรับการสร้าง Function หรือ
Procedure ในฐานข้อมูล และจะเป็น Object ที่คงอยู่ในฐานข้อมูลนั้น มีรูปแบบโครงสร้าง ดังนี้
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CREATE OR REPLACE FUNCTION NAME หรือ PROCEDURE NAME
กาหนดตัวแปร
BEGIN
คาสั่ง
….
[EXCEPTION]
END NAME;
ภาพที่ 2 โครงสร้างการสร้าง Function ในภาษา Pl/SQL
การสร้าง Function หรือ Procedure เรียกว่าเป็น Sub-programs ซึ่งสามารถถูกเรียกใช้โดย
โปรแกรมอื่นได้ และสามารถส่งค่ากลับมาได้ ในการสร้างจะต้องกาหนดชื่อ Function หรือ Procedure
ในส่วนของการกาหนดตัวแปร พร้อมกาหนดค่าที่ต้องการรับ หรือส่งออกด้วย

2.4 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
วงจ รก ารพั ฒ น าระบ บ ส ารส น เท ศ (System Development Life Cycle) ห รื อ SDLC
ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้น ตอน ได้แก่ การวางแผนโครงการ (Project Planning) การวิเคราะห์
(Analysis) ก า ร อ อ ก แ บ บ (Design) ก า ร น า ไป ใช้ (Implementation) แ ล ะ ก า ร บ า รุ งรั ก ษ า
(Maintenance) ซึ่งถูกนาไปใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555: 52)
ซึง่ แต่ละกระบวนการมีกจิ กรรมหลัก ดังนี้
2.4.1 การวางแผนโครงการ (Project Planning) เป็ น ขั้ น ตอนในการก าหนดปั ญ หา และ
ความสาคัญในการพัฒนาระบบใหม่ การกาหนดเวลาของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
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ซึ่งโครงการจะผ่านไปได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ จากนั้นหากโครงการ
สามารถเป็นไปได้จึงทาการจัดตั้งทีมงาน และดาเนินโครงการ
2.4.2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนการศึกษากระบวนการทางานของระบบเก่า และ
รวบรวมความต้องการของระบบใหม่จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น
แบ บ จ าลอ งกระบ วน การ (Data Flow Diagram: DFD) การส ร้ า งแบ บ จ าลอ งข้ อ มู ล (Entity
Relationship Diagram: ERD) หรือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในการเขียนแผนภาพเชิงวัตถุ เป็นต้น เพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบ
2.4.3 การออกแบบ (Design) เมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา และความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งจะได้
แบบจาลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ในกระบวนการนี้เป็นการออกแบบระบบใหม่ โดยนามาพัฒนา
เป็ นแบบจาลองเชิงกายภาพ (Physical Model) ซึ่งจะเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
(Architecture Design) การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ (User Interface) การออกแบบฐานข้ อ มู ล
(Database Design) การสร้างต้นแบบ (Prototype) และออกแบบโปรแกรม (Program Design)
2.4.4 การนาไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนที่ทาการพัฒ นาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้
รวมถึงการทดสอบระบบ และติดตังระบบ การจัดทาเอกสาร การฝึกอบรมผู้ใช้งาน
2.4.5 การบารุงรักษา (Maintenance) ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการบารุงรักษาหลังจากการติดตั้ง
ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด หรือการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เข้าไป
ในระบบ หรือการสนับสนุนงานต่างๆ ของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบที่พัฒนาขึ้น
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บทที่ 3
การวางแผนโครงการ (Project Planning)
การเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดของระบบบริหารจัดการยุ ทธศาสตร์ กับส่วนข้อมูลบุคลากรและข้อมูล
งบประมาณจากระบบสารสารสนเทศเพื่อการบริหาร นับเป็นการพัฒ นาเพิ่มเติมจากระบบที่มีอยู่ให้ มี
ความสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาจะเป็นการประยุกต์ใช้หลักการของวงจร
การพัฒนาระบบ (SDLC) ที่ได้อธิบายในข้อ 2.4
เนื้อหาในบทที่ 3 นี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนา
ระบบและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ระยะเวลาการดาเนินงาน และ 2) การศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ 1 แผนระยะเวลาการดาเนินงาน
กระบวนการ

เมษายน

เดือน (ปี 2558)
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

สิงหาคม

รวบรวมความต้องการ
วิเคราะห์
ออกแบบ
พัฒนา
ทดสอบ
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3.2 การศึกษาความเป็นไปได้
3.2.1 ด้านเทคนิค การพัฒ นาในส่วนการเชื่อมต่อระบบ สามารถทาได้ด้วยเทคนิคการใช้คาสั่ง
SQL หรือ Pl/SQL เพื่อเรียกค้นข้อมูลในฐานข้อมูลกลางที่มีอยู่แล้ว เพียงแค่ต้องทราบค่าฟิลด์ข้อมูลที่
ต้องการนาไปใช้คานวณเท่านั้น ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ในระบบที่จะเชื่อมโยง สามารถพัฒนาส่วนการ
เชื่อมโยงได้
3.2.2 ด้านเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลไม่มีความซับซ้อนมาก และระบบ STM
สามารถรองรับส่วนให้ใส่คาสั่งเพื่อเชื่อมโยงระบบ การพัฒนาจึงไม่ต้องใช้งบประมาณการตั้งโครงการใหม่
ซึ่งการพัฒนาส่วนนี้สามารถพัฒนาได้โดยบุคลากรของสานักเอง
3.2.3 ด้านการปฏิบัติงาน เมื่อพัฒ นาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว คาดว่าระบบ STM จะสามารถ
แสดงข้อมูลผลลัพธ์ได้ โดยเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบไม่ต้องเปลี่ยนกระบวนการทางาน
นับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางานใดๆ
3.2.4 ด้านระยะเวลา เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลจานวนอาจารย์ จานวนนักวิจัย การจัดสรร
และใช้งบประมาณเป็นเพียงส่วนหนึ่งในอีกหลายตัวชี้วัดที่ถูกกาหนดขึ้น ซึ่งมีจานวนไม่มาก หากต้องทา
การเขียนคาสั่งการเชื่อมโยง อีกทั้งบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในระบบฐานข้อมูลระบบ MIS อยู่แล้ว จึง
ช่วยให้พัฒนาสาเร็จได้ในระยะเวลาไม่นาน
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)
4.1 ความต้องการของระบบ
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการของระบบ ใช้วิธีการเก็บความต้องการร่วมกันระหว่างผู้
ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ กลุ่มผู้ ดูแลระบบส่ วนกลางจากกองแผน และผู้ดูแลระบบฝ่ายเทคนิค ซึ่งมีบทบาท
ต่างกัน ดังนี้
4.1.1 ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ได้แก่ กองแผนงาน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ใช้
ระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ในกลุ่มผู้ดูแลระบบทางด้านการจัดการกระบวนการทางานของระบบ
รวมถึงการจัดการข้อมูลตัวชี้วัดของคณะ/สานัก
4.1.2 ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค ได้แก่ ผู้ ดูแลระบบของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคอยรับ
ปัญหาการใช้งานของโปรแกรมระบบ STM จากผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ซึ่งเป็นปัญหาด้านความถูกต้องของ
การประมวลผลข้อมูล หรือต้องปรับปรุงแก้ไขระบบให้รองรับการทางานที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ รวมถึง
การประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลระบบด้านเทคนิคอีกด้วย
จากการเก็บรวบรวมความต้องการ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางข้อกาหนดความต้องการของระบบใหม่
ข้อกาหนดความต้องการ
รายละเอียด
สามารถบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในส่วน Common
ขั้นตอนการเชื่อมโยง
Dataset ในระบบ STM โดยดึงข้อมูลจากระบบ 1. ผู้ดูแลระบบกองแผนงานเปิดระบบส่วนข้อมูล
MIS มาประมวลผลได้ตาม Common Dataset ชุดตัวชี้วัดให้ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค
ที่กาหนด
2. ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิคใส่คาสั่งโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลข้อมูลจากระบบ MIS มาแสดงผล
3. ผู้ดูแลระบบกองแผนงานตรวจสอบข้อมูลที่ได้
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ข้อกาหนดความต้องการ

รายละเอียด

จากระบบ MIS
Common Dataset : งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ 1. เป็นเงินที่มีการจัดสรรตามจริง ไม่รวมเงิน
การจัดสรร
ผูกพัน
2. กาหนดเวลาตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม –
30 กันยายน)
3. ประเภทเงินแผ่นดิน ทุกหน่วยงานยกเว้น
ศูนย์บริการวิชาการ ได้แก่ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สานักวิจัย สานักสิริพัฒนา คณะนิติศาสตร์ คณะ
นิเทศน์และนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัย
นานาชาติ สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
สานักบรรณสารการพัฒนา กองงานผู้บริหาร กอง
แผน กองคลังและพัสดุ กองบริการการศึกษา กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สานักตรวจสอบภายใน
กองกลาง สภาคณาจารย์ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง นิด้าโพล ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา
สานักงานสภาสถาบัน สานักงานอธิการบดี
4. ประเภทเงินรายได้ ทุกหน่วยงานตามข้อ 3.
ยกเว้นศูนย์บริการวิชาการ
5. ประเภทเงินทุนคณะ/สานัก ได้แก่ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการ
สื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะการ
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ข้อกาหนดความต้องการ

Common Dataset : งบประมาณทั้งหมดที่
เบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ

รายละเอียด
จัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม สานักวิจัย สานักสิริพัฒนา คณะ
นิติศาสตร์ คณะนิเทศน์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ สานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
6. ประเภทเงินทุนส่งเสริมงานวัย ได้แก่ สานักวิจัย
7. ประเภทเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ
สถาบัน ได้แก่ สานักวิจัย
8. ประเภทเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ประเภทเงินกองทุนพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ได้แก่ สานักบรรณสารการพัฒนา
10. ประเภทเงินโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่
คณะสถิติประยุกต์
11. ประเภทเงินทุนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ได้แก่ สานักวิจัย
12. ประเภทเงินรายได้สานักบรรณสารการพัฒนา
ได้แก่ สานักบรรณสารการพัฒนา
13. ประเภทเงินภาคพิเศษ ได้แก่ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการ
สื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศน์และ
นวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ
1. เป็นเงินที่มีการเบิกจ่ายตามจริง ไม่รวมเงิน
ผูกพัน
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รายละเอียด
2. กาหนดเวลาตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม –
30 กันยายน)
3. ประเภทเงินแผ่นดิน ทุกหน่วยงานยกเว้น
ศูนย์บริการวิชาการ ได้แก่ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สานักวิจัย สานักสิริพัฒนา คณะนิติศาสตร์ คณะ
นิเทศน์และนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัย
นานาชาติ สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
สานักบรรณสารการพัฒนา กองงานผู้บริหาร กอง
แผน กองคลังและพัสดุ กองบริการการศึกษา กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สานักตรวจสอบภายใน
กองกลาง สภาคณาจารย์ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง นิด้าโพล ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา
สานักงานสภาสถาบัน สานักงานอธิการบดี
4. ประเภทเงินรายได้ ทุกหน่วยงานตามข้อ 3.
ยกเว้นศูนย์บริการวิชาการ
5. ประเภทเงินทุนคณะ/สานัก ได้แก่ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการ
สื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม สานักวิจัย สานักสิริพัฒนา คณะ
นิติศาสตร์ คณะนิเทศน์และนวัตกรรมการจัดการ
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ข้อกาหนดความต้องการ

Common Dataset : เงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนที่เบิกจ่าย เฉพาะงบแผ่นดิน

รายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ สานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
6. ประเภทเงินทุนส่งเสริมงานวัย ได้แก่ สานักวิจัย
7. ประเภทเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ
สถาบัน ได้แก่ สานักวิจัย
8. ประเภทเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ประเภทเงินกองทุนพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ได้แก่ สานักบรรณสารการพัฒนา
10. ประเภทเงินโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่
คณะสถิติประยุกต์
11. ประเภทเงินทุนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ได้แก่ สานักวิจัย
12. ประเภทเงินรายได้สานักบรรณสารการพัฒนา
ได้แก่ สานักบรรณสารการพัฒนา
13. ประเภทเงินภาคพิเศษ ได้แก่ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการ
สื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศน์และ
นวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ
1. เป็นเงินที่มีการเบิกจ่ายตามจริง ไม่รวมเงิน
ผูกพัน
2. กาหนดเวลาตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม –
30 กันยายน)
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ข้อกาหนดความต้องการ

Common Dataset : เงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนที่เบิกจ่าย เฉพาะงบแผ่นดิน

รายละเอียด
3. ประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เฉพาะ
เงินแผ่นดินของคณะ ดังนี้
- คณะสถิติประยุกต์
- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สานักวิจัย
- สานักบรรณสารการพัฒนา
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองงานผู้บริหาร
- กองกลาง
- กองคลังและพัสดุ
1. เป็นเงินที่มีการเบิกจ่ายตามจริง ไม่รวมเงิน
ผูกพัน
2. กาหนดเวลาตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม –
30 กันยายน)
3. ประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เฉพาะ
เงินแผ่นดินของคณะ ดังนี้
- คณะสถิติประยุกต์
- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สานักวิจัย
- สานักบรรณสารการพัฒนา
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองงานผู้บริหาร
- กองกลาง
- กองคลังและพัสดุ
- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
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4.2 Flowchart ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (STM)
การทางานก่อนการนาระบบ STM เข้ามาใช้ จะเป็นการทางานในลักษณะใช้เอกสารเป็นหลัก
และหน่วยงานจะติดต่อประสานงานกับกองแผนงานโดยตรง ซึ่งหลั งจากการพัฒนาระบบ STM สามารถ
นามาช่วยในสนับสนุนกระบวนการทางานในการตรวจประเมิน และติดตามตัวชี้วัดของคณะ/สานัก โดยมี
กระบวนการหลัก ได้แก่ การกาหนดชุดข้อมูลยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงกาหนดตัวชี้วัด การตรวจสอบค่า
เป้าหมาย และการประเมินตัวชี้วัด (บริษัทวิชั่นเน็ต จากัด, 2557, 4-6)
โดยเริ่มต้นปีงบประมาณ กองแผนจะกาหนดข้อมูลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาล
เป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ของสถาบัน พันธกิจ นโยบาย
สภาสถาบัน นโยบายอธิการบดี ยุทธศาสตร์สถาบัน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิตและตัวชี้วัด
จากนั้นทาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเชื่อมโยงนโยบายย่อยกับ
เป้ า หมายเชิ ง นโยบายของรั ฐ บาล การเชื่ อ มโยงเป้ า หมายเชิ ง นโยบายของรั ฐ บาลกั บ ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ การเชื่อมโยงวิสั ยทัศน์ของสถาบันกับนโยบายอธิการบดี การเชื่อมโยงนโย บาย
อธิการบดีกับยุทธศาสตร์สถาบัน การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สถาบันกับพันธกิจ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
กระทรวงกับ ยุทธศาสตร์สถาบั น การเชื่อมโยงเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์สถาบัน กลุ่มเป้าประสงค์และ
มุมมองเป้าประสงค์ และการเชื่อมโยงเป้าประสงค์กับกลยุทธ์ เมื่อเชื่อมโยงข้อมูลยุ ทธศาสตร์แล้ว จึง
กาหนดข้อมูลถ่วงน้าหนัก และกาหนดตัวชี้วัดระดับสถาบัน ระดับหน่วยงาน และระดับประเมินต่างๆ
คณะ/สานักมีหน้าที่ตรวจสอบ หรือแก้ไขค่าเป้าหมายของหน่วยงานตนเองผ่านระบบที่เจ้าหน้าที่
กองแผนทาการเชื่อมโยงไว้ให้ และแก้ไขจนกว่ากองแผนตรวจสอบยืนยันความถูกต้องแล้ว
เมื่อกองแผนงานกาหนดรอบประเมินตัวชี้วัด คณะ/สานักจึงจะเข้ามาตรวจสอบยืนยันผลตัวชี้วัด
ต่างๆ เมื่อตรวจสอบโดยกองแผนงานแล้วจึงจะสิ้นสุดกระบวนการ
ซึ่งการน าระบบ STM เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ ทาให้ ล ดเวลาในการติดต่อ
ประสานงาน เนื่องจากคณะ/สานักสามารถบันทึก แก้ไข และตรวจสอบผลลัพธ์ของค่าเป้าหมาย และผล
ตั ว ชี้ วั ด ได้ ผ่ า นระบบ ส าหรั บ กระบวนการท างานของระบบ STM สามารถแสดงได้ ดั ง ภาพที่ 3-5
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ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
กาหนดข้อ มูลพื้นฐาน

กาหนดชุด ข้อมูลยุทธศาสตร์

จนท. กองแผน

เริ่มต้น

กาหนดข้อมูลพื้นฐาน

กาหนดข้อมูลยุทธศาสตร์
1. ชุดนโยบายหลักของรัฐบาล
2. ชุดนโยบายย่อยของรัฐบาล
3. ชุดเป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล
4. ชุดยุทธศาสตร์ก ระทรวงศึก ษาธิการ
5. ชุดวิสัยทัศน์ของสถาบัน
6. ชุดพันธกิจ
7. ชุดนโยบายสภาสถาบัน
8. ชุดนโยบายของอธิการบดี
9. ชุดยุทธศาสตร์สถาบัน
10. ชุดกลุ่มเป้าประสงค์
11. ชุดเป้าประสงค์
12. ชุดมุมมองเป้าประสงค์
13. ชุดกลยุทธ์
14. ชุดผลผลิต
15. ชุดตัวชี้วัด

เชื่อ มโยงข้อมูล กาหนดตัวชี้วัด

เชื่อมโยงความสัมพัน ธ์ของข้อมูลในชุดข้อมูลยุทธศาสตร์
1. เชื่อมโยงนโยบายย่อย-เป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล
2. เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล-ยุทธศาสตร์ กศธ.
3. เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของสถาบัน-นโยบายอธิการบดี
4. เชื่อมโยงนโยบายอธิการบดี-ยุทธศาสตร์สถาบัน
5. เชื่อมโยงยุท ธศาสตร์ส ถาบัน-พันธกิจ
6. เชื่อมโยงยุท ธศาสตร์ก ระทรวง-ยุทธศาสตร์สถาบัน
7. เชื่อมโยงเป้าประสงค์-ยุทธศาสตร์สถาบัน-กลุ่มเป้าประสงค์-มุมมอง
8. เชื่อมโยงเป้าประสงค์-กลยุทธ์

กาหนด Common Dataset และข้อมูลถ่วงน้าหนัก

จนท. คณะ

กาหนดข้อมูลตัว ชี้วัดระดับสถาบัน ระดับหน่วยงาน และระดับประเมินต่างๆ

A
ภาพที่ 3 Flowchart ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
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ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
หน่วยงานตรวจสอบค่าเป้าหมาย

เห็นชอบตามหน่ว ยงาน

จนท. กองแผน

พิจารณาค่าเป้าหมายของ
หน่วยงานที่แก้ไข

เห็นชอบ

B

ไม่เ ห็นชอบ

กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ของหน่วยงานใหม่

จนท. คณะ

1

A

1
ตรวจสอบ/แก้ไขค่าเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

ภาพที่ 4 Flowchart ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
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ระบบบริหารจัด การยุทธศาสตร์
ประเมินตัวชี้วัด

จนท. คณะ

จนท. กองแผน

B

พิจารณาผลตัวชี้วัด

ไม่เ ห็นชอบ

เห็นชอบตามผลตัวชี้ว ัด

เห็นชอบ

สิ้นสุด

กาหนดรอบการประเมินตัวชี้วัด

1

2

หน่วยงานบันทึกและยืนยันผล Common
Dataset และข้อมูลถ่วงน้าหนัก

หน่วยงานบันทึกและยืนยันผล
ตัว ชี้วัด

ภาพที่ 5 Flowchart ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
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4.3 ER Diagram ของระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (STM)
ฐานข้ อมู ล ของระบบ STM ในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การพั ฒ นาส่ ว นเชื่อ มโยงข้อ มูล เป็ น ตาราง
เกี่ยวกับชุดตัวชี้วัด (ภาพที่ 6) ได้แก่
4.3.1 STM_DATAINDEX ข้อมูลชุดระดับการประเมิน กาหนดชื่อชุดระดับการประเมินก่อนการ
กาหนดรายละเอียดระดับการประเมิน
4.3.2 STM_DATAINDEXITEM ข้อมูลระดับการประเมิน โดยกองแผนงานกาหนดข้อมูลระดับ
หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็น คณะ สานัก และกอง/สานักงาน ซึ่งจะใช้แตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด
4.3.3 STM_DEPARTMENT ข้ อ มู ล หน่ ว ยงานระบบบริห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร์ กองแผนงาน
กาหนดชื่อหน่วยงาน ชื่อย่อ ประเภทหน่วยงาน ผู้ลงนามรับรอง และตาแหน่งผู้ลงนามรับรอง ซึ่งข้อมูลนี้
จะนาไปใช้ในการออกคารับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4.3.4 STM_STTKPILOT ข้ อ มู ล ชุ ด ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ชื่ อ ชุ ด ตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีชุดนโยบายหลักของรัฐบาล ชุดนโยบายย่อยของรัฐบาล ชุดเป้าหมาย
เชิงนโยบายรัฐบาล ชุดยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ชุดวิสัยทัศน์ ชุดพันธกิจ ชุดนโยบายสภาฯ ชุด
นโยบายอธิการบดี ชุดยุทธศาสตร์สถาบัน ชุดกลุ่มเป้าประสงค์ ชุดเป้าประสงค์ ชุดมุมมองเป้าประสงค์ ชุด
กลยุทธ์ ชุดผลผลิต วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และสถานะ (ในที่นี้ แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
4.3.5 STM_STTKPILOTCDS ข้อมูล Common Dataset ในชุดตัวชี้ วัด กาหนดข้อมูล ตัวชี้วัด
ของคณะ/สานักต่างๆ ตามโครงสร้างระดับการประเมินที่กองแผนกาหนด ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะเก็บ
คาสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MIS
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ภาพที่ 6 ER Diagram ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
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4.4 Table Structure ของระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (STM)
ฐานข้อมู ล ของระบบ STM มีห ลายส่ วน แต่ในที่ นี้ จะยกมาเฉพาะส่ ว นที่ เกี่ยวข้องกับ การ
เชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดกับระบบ MIS เท่านั้น ซึ่งโครงสร้างฐานข้อมูลฉบับเต็มสามารถค้นหาได้จาก
เอกสารการส่งมอบงานระบบ STM (บริษัทวิชั่นเน็ต จากัด, 2557: 25-71)
ตารางที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตารางชุดระดับการประเมิน ตารางระดับการประเมิน ตาราง
หน่วยงานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ตารางชุดตัวชี้วัด ตาราง Common Dataset ในชุดตัวชี้วัด
และตารางหน่วยวัด ซึ่งตารางหลัก คือ ตาราง Common Dataset ในชุดตัวชี้วัด เนื่องจากเมื่อใส่ค่า
การเรียกใช้คาสั่งที่สร้างขึ้นแล้ว คาสั่งที่เรียกใช้จะถูกเก็บอยู่ในตารางนี้ในคอลัมน์ชื่อ SQLTEXT ส่วน
ตารางอื่นๆ จะเป็นส่วนการอ้างอิงถึง โดยแต่ละตารางมีลักษณะการเก็บข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 3 Table Structure ระบบ STM: STM_DATAINDEX ชุดระดับการประเมิน
Column Name
PK/FK Null Data Type Default
DESCRIPTION
เลขที่ชุดระดับการประเมิน
ID
PK
N NUMBER (12)
รหัสชุดระดับการประเมิน
DATAINDEXCODE
N VARCHAR2
(30 Byte)
ชื่อระดับการประเมิน
DATAINDEXNAME
N VARCHAR2
(500 Byte)
เลขที่สถานะ
ACTIVE_ID
N NUMBER (1) 1
0:ซ่อน, 1:แสดง

ตารางที่ 4 Table Structure ระบบ STM: STM_DATAINDEXITEM ระดับการประเมิน
Column Name
PK/FK Null Data Type Default
DESCRIPTION
เลขที่ระดับการประเมิน
ID
PK
N NUMBER (12)
เลขที่ชุดระดับการประเมิน
STM_DATAINDEX_ID
FK
N NUMBER (12)
STM_DEPARTMENT_ID
DATAINDEXITEMCODE

FK

N

NUMBER (12)

N

VARCHAR2
(30 Byte)

(STM_DATAINDEX)
เลขที่หน่วยงาน
(STM_DEPARTMENT)
รหัสระดับการประเมิน
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Column Name
DATAINDEXITEMNAME
ACTIVE_ID

PK/FK Null Data Type
N VARCHAR2
(500 Byte)
N NUMBER (1)

Default

DESCRIPTION
ชื่อระดับการประเมิน

1

เลขที่สถานะ
0:ซ่อน, 1:แสดง

ตารางที่ 5 Table Structure ระบบ STM: STM_DEPARTMENT หน่วยงานระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์
Column Name
PK/FK Null Data Type Default
DESCRIPTION
เลขที่หน่วยงาน
ID
PK
N NUMBER (12)
รหัสหน่วยงาน
DEPARTMENTCODE
N VARCHAR2 (30
Byte)
ชื่อหน่วยงาน
DEPARTMENTNAME
N VARCHAR2 (500
Byte)
ชื่อย่อหน่วยงาน
DEPARTMENTNAMEABB
Y VARCHAR2 (30
Byte)
เลขที่ประเภทหน่วยงาน
DEPARTMENTTYPE_ID
N NUMBER (12)

SIGNEDBY

Y

SIGNEDPOSITION

Y

VARCHAR2 (300
Byte)
VARCHAR2 (200
Byte)

<map
byteDes=”STM_DEPARTM
ENT/
DEPARTMENTTYPE_ID”/>
ผู้รับรอง
ตาแหน่งผู้รับรอง

ตารางที่ 6 Table Structure ระบบ STM: STM_STTKPILOT ชุดตัวชี้วัด
Column Name
PK/FK Null Data Type Default
DESCRIPTION
เลขที่ชุดตัวชี้วัด
ID
PK
N NUMBER
(12)
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Column Name
STTKPILOTCODE
STTKPILOTNAME
PERIODID
LOTID
STATUS_ID

PK/FK Null Data Type Default
DESCRIPTION
รหัสชุดตัวชี้วัด
N VARCHAR2
(30 Byte)
ชื่อชุดตัวชี้วัด
N VARCHAR2
(500 Byte)
ปีงบประมาณ
N NUMBER (4)
เลขทีช่ ุดประจาปีงบประมาณ
N NUMBER (1)
1
เลขทีส่ ถานะ
N NUMBER
1
<map
(12)

DATEFROM
DATETO

Y
Y

byteDes=”STM_STTKPILOT
/STATUS_ID”/>
วันที่เริ่มต้นรอบประเมิน

DATE
DATE

วันที่สิ้นสุดรอบการประเมิน

ตารางที่ 7 Table Structure ระบบ STM: STM_STTKPILOTCDS Common Dataset ในชุด
ตัวชี้วัด
Column Name
PK/FK Null Data Type Default
DESCRIPTION
เลขที่ Common Dataset ในชุด
ID
PK
N NUMBER (12)
STM_STTKPILOT_ID

FK

N

NUMBER (12)

MASTER_ID

FK

Y

NUMBER (12)

STM_DATAINDEX_ID

FK

Y

NUMBER (12)

STM_DATAINDEXITEM_ID

FK

Y

NUMBER (12)

STM_DEPARTMENT_ID

FK

N

NUMBER (12)

null

STM_UNIT_ID
MASTERDEPT_ID

FK
FK

N
Y

NUMBER (12)
NUMBER (12)

3

ตัวชี้วัด
เลขที่ชุดตัวชี้วัด
(STM_STTKPILOT)
เลขที่ Common Dataset หลัก
(STM_STTKPILOTCDS)
เลขที่ชุดระดับการประเมิน
(STM_DATAINDEX)
เลขที่ระดับการประเมิน
(STM_DATAINDEXITEM)
เลขที่หน่วยงาน
(STM_DEPARTMENT)
เลขที่หน่วยนับ (STM_UNIT)
เลขที่ตัวชี้วัดหลักระดับหน่วยงาน
(STM_STTKPILOTCDS)
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Column Name
STTKPILOTCDSCODE
STTKPILOTCDSNAME
RESULTINPUTTYPE_ID

PK/FK Null Data Type Default
DESCRIPTION
รหัส Common Dataset ในชุด
N VARCHAR2
ตัวชีว้ ัด
(50 Byte)
N VARCHAR2
ชื่อ Common Dataset ในชุด
ตัวชีว้ ัด
(500 Byte)
เลขทีป่ ระเภทการบันทึกผล <map
N NUMBER (12)
1

SQLTEXT

Y

CDSTYPE_ID

byteDes=”STM_STTKPILOTCDS
/RESULTINPUTTYPE_ID”/>
รายละเอียดการเชื่อมโยง

N

VARCHAR2
(500 Byte)
NUMBER (12)

1

STATUS_ID

N

NUMBER (12)

1

RESULTVALUE1

Y

RESULTSTATUS1_ID

N

NUMBER
(15,2)
NUMBER (12)

1

RESULTVALUE2

Y

RESULTSTATUS2_ID

N

NUMBER
(15,2)
NUMBER (12)

สถานะของผลรอบที่ 1 <map
byteDes=”STM_STTKPILOTCDS
/RESULTSTATUS_ID”/>
ผลรอบที่ 2

1

RESULTVALUE3

Y

RESULTSTATUS3_ID

N

NUMBER
(15,2)
NUMBER (12)

สถานะของผลรอบที่ 2 <map
byteDes=”STM_STTKPILOTCDS
/RESULTSTATUS_ID”/>
ผลรอบที่ 3

1

RESULTVALUE4

Y

สถานะของผลรอบที่ 3 <map
byteDes=”STM_STTKPILOTCDS
/RESULTSTATUS_ID”/>
ผลรอบที่ 4

NUMBER
(15,2)

M

เลขที่ประเภท CDS <map
byteDes=”STM_STTKPILOTCDS
/CDSTYP”/>
เลขที่สถานะตัวชี้วัด <map
byteDes=”STM_STTKPILOT/
STATUS_ID”/>
ผลรอบที่ 1
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Column Name
RESULTSTATUS4_ID

PK/FK Null Data Type Default
DESCRIPTION
สถานะของผลรอบที่ 4 <map
N NUMBER (12)
1

ORDERCODE

Y

MASTERSTT_ID

Y

byteDes=”STM_STTKPILOTCDS
/RESULTSTATUS_ID”/>
ลาดับการบันทึกข้อมูล

VARCHAR2
(30 Byte)
NUMBER (12)

เลขที่ตัวชี้วัดระดับสถาบัน

ตารางที่ 8 Table Structure ระบบ STM: STM_UNIT หน่วยวัด
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
เลขที่หน่วยวัด
ID
PK
N NUMBER (12)
รหัสหน่วยวัด
UNITCODE
N VARCHAR2 (30 Byte)
ชื่อหน่วยวัด
UNITNAME
N VARCHAR2 (500 Byte)
เลขที่ตาแหน่ง <map
POSITIONTYPE_ID
N NUMBER (12)
0
INPUTTYPE_ID

N

NUMBER (12)

MULTIPLIER

N

NUMBER (4)

1

byteDes=”STM_UNIT
/POSITIONTYPE_ID”/>
เลขที่ประเภทการบันทึก <map
byteDes=”STM_UNIT
/INPUTTYPE_ID”/>
ตัวคูณ

4.5 หน้าจอการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดของระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (STM)
หน้าจอการทางานในส่วนการใส่คาสั่งเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ MIS เพื่อเรียกใช้ข้อมูลมา
แสดงผลตัวชีวัดตามที่กองแผนงานกาหนด มีขั้นตอน ดังนี้
4.5.1 กองแผนปรับสถานะ เป็น “กองแผนกาหนดข้อมูล”
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการทางาน การปรับสถานะ

4.5.2 กองแผนงานกาหนดโครงสร้างของ Common Dataset และตัวชี้วัดที่จะให้แสดงผล
ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งส่วนที่เชื่อมโยงกับระบบ MIS จะต้องเลือกสถานะเป็น “เชื่อมโยงจากระบบ
อื่น”
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ภาพที่ 8 ขั้นตอนการทางาน การกาหนด Common Dataset

4.5.3 ผู้ดูแลระบบฝ่ายเทคนิคใส่คาสั่งเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ MIS ลงในช่อง
รายละเอียดการเชื่อมโยง ซึ่งคาสั่งจะถูกเก็บในตารางของระบบ STM ชื่อ STM_STTKPILOTCDS ซึง่
เป็นข้อมูล Common Dataset ในชุดตัวชี้วัด

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการทางาน ใส่คาสั่งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ MIS

4.5.4 จากนั้นกองแผนจึงจะเปลี่ยนสถานะเป็น “เสร็จสิ้น” แล้วคณะ/สานักสามารถ
ตรวจสอบผลตัวชี้วัดได้ในหน้า ตรวจสอบผลตัวชี้วัด จะปรากฏผลการแสดงข้อมูลการเชื่อมโยง
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนการทางาน การติดตามผลตัวชี้วัด

4.6 Flowchart ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
ระบบ MIS ประกอบไปด้วยระบบย่อย 6 ระบบ ซึ่งส่วนที่ทาการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
STM ที่จะนามาศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ ระบบงบประมาณและการเบิกจ่าย
กระบวนการทางานกรณีเงินแผ่นดิน เริ่มจากคณะ/สานักเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ
เพื่อให้กองแผนงานนาเข้าที่ประชุมเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโดยสานัก
งบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว กองแผนงานจะให้กองคลังและพัสดุ ฝ่าย
งบประมาณเป็นผู้บันทึกจัดสรรเงินให้แก่คณะ/สานักต่างๆ จากนั้นคณะ/สานัก สามารถขออนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ตามงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งต้องบันทึกขออนุมัติดาเนินการเพื่อ
เบิกจ่าย (ผูกพัน) และกองคลังจะดึงข้อมูลไปขออนุมัติเบิกจ่ายแก่กรมบัญชีกลาง ซึ่งเมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้ว จะต้องจัดทาใบฎีกาให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อนาเงินฝากแก่สถาบัน งบประมาณที่ได้นั้น
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หากคณะ/สานักทาการเบิกจ่ายไม่ครบตามจานวน เมื่อสิ้นปีจะต้องทาการส่งคืนกรมบัญชีกลางด้วย
กระบวนการทางานสามารถแสดงได้ในภาพที่ 11

36

ภาพที่ 11 Flowchart ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ภาพที่ 12 Flowchart ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
38

4.7 ER Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ MIS ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ STM
ที่น ามาศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูล ระบบงบประมาณและการเบิกจ่าย ซึ่งจะยกมาเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ได้แก่
4.7.1 T4241GRP
4.7.2 TACCFUND
4.7.3 TADDBGGRP
4.7.4 TBGBUDTYPE
4.7.5 TBGFUND
4.7.6 TBGPAYGRP
4.7.7 TBGPAYRCVM
4.7.8 TBGPAYREQM
4.7.9 TBGPLAN
4.7.10 TBGPROJ
4.7.11 TBGSUBPART
4.7.12 TBGSUBPLAN
4.7.13 TBGTYPE
4.7.14 TBGYEAR
4.7.15 TINITBGGRP
4.7.16 TPSNDEPT
4.7.17 TPSNMAJOR
4.7.18 TPSNPARTY
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4.7.19 TTRFGRPFR
4.7.20 TTRFGRPTO
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ภาพที่ 13 ER Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ภาพที่ 14 ER Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ภาพที่ 15 ER Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ภาพที่ 16 ER Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ภาพที่ 17 ER Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ภาพที่ 18 ER Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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4.8 Table Structure ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
โครงสร้ า งตารางที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ตารางที่ 9-27) ประกอบด้ ว ย ตารางข้ อ มู ล การจั ด สรร
งบประมาณ การเบิกจ่าย การเบิกเกินส่งคืน การเพิ่มลดงบประมาณ การโอนลด โอนเพิ่ม และตาราง
อ้างอิงต่างๆ โดยแต่ละตารางมีลักษณะการเก็บข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 9 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.T4241GRP ข้อมูลใบนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ตามหมวดหลัก
Column Name
PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสแหล่งเงิน
BGCODE
PK
N VARCHAR2 (2 Byte)
BGYEAR
DOCNO
BGPLAN

PK
PK
PK

N
N
N

VARCHAR2 (4 Byte)
VARCHAR2 (4 Byte)
VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPLAN

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPROJ

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

PARTYCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPART

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

DEPTCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

MAJORCODE

PK

N

VARCHAR2 (3 Byte)

FUNDCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPAYGRP

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

Y
Y

VARCHAR2 (8 Byte)
VARCHAR2 (15 Byte)

DOCDATE
RCVNO

(MEISBUD.TBGTYPE)
ปีงบประมาณ
ลาดับที่
แผนงานหลัก
(MEISBUD.TBGPLAN)
แผนงานรอง
(MEISBUD.TBGSUBPLAN)
งานย่อย
(MEISBUD.TBGPROJ)
รหัสคณะ/สานัก
(MEISPSN.TPSNPARTY)
หลักสูตร
(MEISBUD.TBGSUBPART)
ฝ่าย
(MEISPSN.TPSNDEPT)
งาน
(MEISPSN.TPSNMAJOR)
รหัสกองทุน
(MEISACC.TACCFUND)
หมวดรายจ่ายหลัก
(MEISBUD.TBGPAYGRP)
วันที่ทารายการ
เลขที่ใบขออนุมัติเบิกจ่าย
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Column Name

PK/FK Null

Data Type

RCVDATE
DEPTNAME
PROVNAME
SENDER
POSSEND
CASHAMT
CHQTHAMT

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

VARCHAR2 (8 Byte)
VARCHAR2 (80 Byte)
VARCHAR2 (60 Byte)
VARCHAR2 (80 Byte)
VARCHAR2 (80 Byte)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)

CHQBKAMT

Y

NUMBER (12,2)

DRAFTAMT
TOTAMT
REASON

Y
Y
Y

DOCREF
DOCREFDATE
RECNO
REQYEAR
REQNO

Y
Y
Y
Y
Y

NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (255
Byte)
VARCHAR2 (25 Byte)
VARCHAR2 (8 Byte)
VARCHAR2 (20 Byte)
VARCHAR2 (4 Byte)
VARCHAR2 (20 Byte)

Default

DESCRIPTION
MEISBUD.TBGPAYRCVM
วันที่รับ
ส่วนราชการ
จังหวัด
ชื่อผู้นาส่ง
ตาแหน่งผู้นาส่ง
จานวนเงินสด
จานวนเงินเป็นเช็คธนาคาร
แห่งประเทศไทย
จานวนเงินเป็นเช็คธนาคาร
พาณิชย์
จานวนเงินเป็น Draft
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น
รายการและเหตุผลการ
นาส่ง
ทีผ่ ู้นาส่ง
วันที่นาส่ง
เลขที่รับ
ปีที่ขออนุมัติผูกพัน
เลขที่ใบขออนุมัติผูกพัน
(MEISBUD.TBGPAYREQM)

ตารางที่ 10 Table Structure ระบบ MIS: MEISTACC.TACCFUND รหัสกองทุน
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสกองทุน
FUNDCODE
PK
N VARCHAR2 (2 Byte)
FUNDNAME_T
Y VARCHAR2 (60 Byte)
ชื่อกองทุน

48

ตารางที่ 11 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TADDBGGRP ข้อมูลเพิ่ม-ลดงบประมาณตาม
หมวดหลัก
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสแหล่งเงิน
BGCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
BGYEAR
BGPLAN

PK
PK

N
N

VARCHAR2 (4 Byte)
VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPLAN

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPROJ

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

PARTYCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPART

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

DEPTCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

MAJORCODE

PK

N

VARCHAR2 (3 Byte)

FUNDCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPAYGRP

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

SEGNO
ADDAMT
DISAMT
UPSTATUS
TRANSDATE

PK

N
Y
Y
Y
Y

NUMBER (2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (2 Byte)
VARCHAR2 (8 Byte)

(MEISBUD.TBGTYPE)
ปีงบประมาณ
แผนงานหลัก
(MEISBUD.TBGPLAN)
แผนงานรอง
(MEISBUD.TBGSUBPLAN)
งานย่อย
(MEISBUD.TBGPROJ)
รหัสคณะ/สานัก
(MEISPSN.TPSNPARTY)
หลักสูตร
(MEISBUD.TBGSUBPART)
ฝ่าย
(MEISPSN.TPSNDEPT)
งาน
(MEISPSN.TPSNMAJOR)
กองทุน
(MEISACC.TACCFUND)
หมวดรายจ่ายหลัก
(MEISBUD.TBGPAYGRP)
ลาดับที่
จานวนเงินที่เพิ่ม
จานวนเงินที่ลด
สถานะ (1:เพิ่ม, 2:ลด)
วันที่ทารายการ
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ตารางที่ 12 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGBUDTYPE รหัสงบ
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสงบ
BGBUDTYPE
PK
N VARCHAR2 (2 Byte)
ชื่องบ
BGNAME
Y VARCHAR2 (80 Byte)
รหัสงบตามสานักงบประมาณ
BGBUDCODE
Y VARCHAR2 (4 Byte)
ตารางที่ 13 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGPAYGRP รหัสหมวดรายจ่ายหลัก
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสหมวดรายจ่ายหลัก
BGPAYGRP
PK
N
VARCHAR2 (4 Byte)
ชื่อหมวดรายจ่ายหลัก
BGNAME
Y
VARCHAR2 (80 Byte)
ชื่อย่อ
BGSHORT
Y
VARCHAR2 (20 Byte)
รหัสงบ
BGBUDTYPE
Y
VARCHAR2 (2 Byte)
BGREFCODE

Y

VARCHAR2 (4 Byte)

(MEISBUD.TBGBUDTYPE)
รหัสบัญชีตามสานักงบฯ

ตารางที่ 14 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGPAYRCVM ข้อมูลใบขออนุมัติเบิกจ่าย
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสแหล่งเงิน
BGCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
BGYEAR
RCVNO
BGPLAN

PK
PK
PK

N
N
N

VARCHAR2 (4 Byte)
VARCHAR2 (15 Byte)
VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPLAN

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPROJ

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

PARTYCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPART

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

(MEISBUD.TBGTYPE)
ปีงบประมาณ
เลขที่ใบขออนุมัติเบิกจ่าย
แผนงานหลัก
(MEISBUD.TBGPLAN)
แผนงานรอง
(MEISBUD.TBGSUBPLAN)
งานย่อย
(MEISBUD.TBGPROJ)
รหัสคณะ/สานัก
(MEISPSN.TPSNPARTY)
หลักสูตร
(MEISBUD.TBGSUBPART)
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Column Name
DEPTCODE

PK/FK
PK

Null
N

Data Type
VARCHAR2 (2 Byte)

MAJORCODE

PK

N

VARCHAR2 (3 Byte)

FUNDCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

REQNO

PK

N

VARCHAR2 (15 Byte)

BGPAYGRP

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

BGSEQ
REMARK

PK

N
Y

NUMBER (2)
VARCHAR2 (255
Byte)
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (1 Byte)
VARCHAR2 (1 Byte)
NUMBER (5)
VARCHAR2 (8 Byte)
VARCHAR2 (8 Byte)
VARCHAR2 (4 Byte)

RCVAMT
APPSTATUS
PAYSTATUS
RCVSEQ
RCVDATE
APPDATE
REQYEAR

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Default

DESCRIPTION
ฝ่าย
(MEISPSN.TPSNDEPT)
งาน
(MEISPSN.TPSNMAJOR)
รหัสกองทุน
(MEISACC.TACCFUND)
เลขที่ใบขออนุมัติผูกพัน
(MEISBUD.TBGPAYREQM)
หมวดรายจ่ายหลัก
(MEISBUD.TBGPAYGRP)
ลาดับที่รายการ
หมายเหตุ
จานวนเงิน
สถานะการอนุมัติ
สถานะการจ่ายเงิน
ลาดับที่เลขใบอนุมัติเบิกจ่าย
วันที่ขออนุมัติเบิกจ่าย
วันที่อนุมัติเบิกจ่าย
ปีที่ผูกพัน

ตารางที่ 15 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGPAYREQM ข้อมูลขออนุมัติผูกพันตาม
หมวดรายจ่ายหลัก
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสแหล่งเงิน
BGCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
BGYEAR
REQNO
BGPLAN

PK
PK
PK

N
N
N

VARCHAR2 (4 Byte)
VARCHAR2 (15 Byte)
VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPLAN

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

(MEISBUD.TBGTYPE)
ปีงบประมาณ
เลขที่ใบขออนุมัติ
แผนงานหลัก
(MEISBUD.TBGPLAN)
แผนงานรอง
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Column Name PK/FK

Null

Data Type

BGPROJ

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

PARTYCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPART

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

DEPTCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

MAJORCODE

PK

N

VARCHAR2 (3 Byte)

FUNDCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPAYGRP

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

VARCHAR2 (8 Byte)
VARCHAR2 (1 Byte)
VARCHAR2 (80 Byte)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (5)
VARCHAR2 (8 Byte)

DOCDATE
APPSTATUS
REMARK
REQAMT
PAYAMT
REQSEQ
APPDATE

Default

DESCRIPTION
(MEISBUD.TBGSUBPLAN)
งานย่อย
(MEISBUD.TBGPROJ)
รหัสคณะ/สานัก
(MEISPSN.TPSNPARTY)
หลักสูตร
(MEISBUD.TBGSUBPART)
ฝ่าย
(MEISPSN.TPSNDEPT)
งาน
(MEISPSN.TPSNMAJOR)
รหัสกองทุน
(MEISACC.TACCFUND)
หมวดรายจ่ายหลัก
(MEISBUD.TBGPAYGRP)
วันที่ขออนุมัติผูกพัน
สถานะอนุมัติ
รายละเอียด
จานวนเงินขอผูกพัน
จานวนเงินที่เบิกจ่าย
ลาดับที่ใบขออนุมัตผิ ูกพัน
วันที่ยกเลิกอนุมัติ

ตารางที่ 16 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGPLAN รหัสแผนงานหลัก
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
ปีงบประมาณ
BGYEAR
PK
N
VARCHAR2 (4 Byte)
รหัสแผนงานหลัก
BGPLAN
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
ชื่อแผนงานหลัก
BGNAME
Y
VARCHAR2 (80 Byte)
รหัสแผนงานตามสานัก
PLANCODE
Y
VARCHAR2 (4 Byte)
งบประมาณ
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ตารางที่ 17 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGPROJ รหัสงานย่อย
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
ปีงบประมาณ
BGYEAR
PK
N
VARCHAR2 (4 Byte)
แผนงานหลัก
BGPLAN
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
BGSUBPLAN

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPROJ
BGNAME

PK

N
Y

VARCHAR2 (2 Byte)
VARCHAR2 (80 Byte)

(MEISBUD.TBGPLAN)
แผนงานรอง
(MEISBUD.TBGSUBPLAN)
รหัสงานย่อย
ชื่องานย่อย

ตารางที่ 18 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGSUBPART หลักสูตร
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
BGSUBPART
PK
N
VARCHAR2 (4 Byte)
BGPART
Y
VARCHAR2 (2 Byte)
BGNAME
Y
VARCHAR2 (150 Byte)
BGSHORT
Y
VARCHAR2 (20 Byte)

DESCRIPTION
รหัสหลักสูตร
รหัสคณะ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อหลักสูตร

ตารางที่ 19 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGSUBPLAN ตารางรหัสแผนงานรอง
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
ปีงบประมาณ
BGYEAR
PK
N
VARCHAR2 (4 Byte)
แผนงานหลัก
BGPLAN
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
BGSUBPLAN
BGNAME

PK

N
Y

VARCHAR2 (2 Byte)
VARCHAR2 (80 Byte)

(MEISBUD.TBGPLAN)
รหัสแผนงานรอง
ชื่อแผนงานรอง

ตารางที่ 20 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGTYPE รหัสแหล่งเงิน
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสแหล่งเงิน
BGCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
BGTYPE

Y

VARCHAR2 (1 Byte)

(MEISBUD.TBGTYPE)
ชนิดงบประมาณ (B: เงิน
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Column Name PK/FK

NAME

Null

Y

Data Type

VARCHAR2 (80 Byte)

Default

DESCRIPTION
งบประมาณแผ่นดิน, I: เงิน
นอกงบประมาณ )
ชื่องบประมาณ

ตารางที่ 21 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TBGYEAR ข้อมูลตั้งปีงบประมาณ
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสแหล่งเงิน
BGCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
BGYEAR

Y

VARCHAR2 (4 Byte)

(MEISBUD.TBGTYPE)
ปีงบประมาณ

ตารางที่ 22 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TINITBGGRP ข้อมูลขอตั้งงบประมาณ ตาม
หมวดรายจ่ายหลัก
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสแหล่งเงิน
BGCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
(MEISBUD.TBGTYPE)

BGYEAR
BGPLAN

PK
PK

N
N

VARCHAR2 (4 Byte)
VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPLAN

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPROJ

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

PARTYCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPART

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

DEPTCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

MAJORCODE

PK

N

VARCHAR2 (3 Byte)

FUNDCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

ปีงบประมาณ
แผนงานหลัก
(MEISBUD.TBGPLAN)
แผนงานรอง
(MEISBUD.TBGSUBPLAN)
งานย่อย
(MEISBUD.TBGPROJ)
รหัสคณะ/สานัก
(MEISPSN.TPSNPARTY)
หลักสูตร
(MEISBUD.TBGSUBPART)
ฝ่าย
(MEISPSN.TPSNDEPT)
งาน
(MEISPSN.TPSNMAJOR)
รหัสกองทุน
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Column Name
BGPAYGRP

PK/FK
PK

INITAMT
PAYAMT
ADDAMT
DISAMT
REQAMT
FORAMT
TRDWAMT
TRUPAMT
OVERAMT
LOTAMT
TRANSDATE
BUDPAY

Null

Data Type

N

VARCHAR2 (4 Byte)

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (8 Byte)
VARCHAR2 (1 Byte)

ตารางที่ 23 Table Structure ระบบ MIS: MEISPSN.TPSNDEPT
Column Name PK/FK Null
Data Type
PARTYCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
DEPTCODE
NAME
SHORTNAME

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

Y
Y

VARCHAR2 (60 Byte)
VARCHAR2 (30 Byte)

Default

DESCRIPTION
(MEISACC.TACCFUND)
หมวดรายจ่ายหลัก
(MEISBUD.TBGPAYGRP)
จานวนเงินจัดสรร
จานวนเงินจ่าย
จานวนเงินจัดสรรเพิ่ม
จานวนเงินจัดสรรลด
จานวนเงินผูกพัน
จานวนเงินกันเงินเหลื่อมปี
จานวนเงินโอนลด
จานวนเงินโอนเพิ่ม
จานวนเงินเบิกเกินส่งคืน
เงินงวด
วันที่ทารายการ
สถานะถัวจ่าย (Y=ถัวจ่าย,
N=ไม่ให้ถัวจ่าย)

Default

DESCRIPTION
รหัสคณะ/สานัก
(MEISPSN.TPSNPARTY)
ฝ่าย
(MEISPSN.TPSNDEPT)
ชื่อคณะ/สานัก
ชื่อย่อคณะ/สานัก
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ตารางที่ 24 Table Structure ระบบ MIS: MEISPSN.TPSNMAJOR
Column Name PK/FK Null
Data Type
PARTYCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
DEPTCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

MAJORCODE
NAME
SHORTNAME

PK

N
Y
Y

VARCHAR2 (3 Byte)
VARCHAR2 (60 Byte)
VARCHAR2 (30 Byte)

Default

DESCRIPTION
รหัสคณะ/สานัก
(MEISPSN.TPSNPARTY)
ฝ่าย
(MEISPSN.TPSNDEPT)
งาน
ชื่อไทย

ชื่อย่อ

ตารางที่ 25 Table Structure ระบบ MIS: MEISPSN.TPSNPARTY คณะ/สานัก
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
PARTYCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
NAME
Y
VARCHAR2 (100 Byte)
SHORTNAME
Y
VARCHAR2 (30 Byte)
NAMEENG
Y
VARCHAR2 (100 Byte)
SHORTNAMEENG
Y
VARCHAR2 (30 Byte)

DESCRIPTION
รหัสคณะ/สานัก
ชื่อไทย
ชื่อย่อ
ชื่ออังกฤษ
ชื่อย่ออังกฤษ

ตารางที่ 26 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TTRFGRPFR ข้อมูลโอนลดหมวดรายจ่ายหลัก
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสแหล่งเงิน
BGCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
BGYEAR
TRANSNO

PK
PK

N
N

BGPLAN

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)
VARCHAR2 (20
Byte)
VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPLAN

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPROJ

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

(MEISBUD.TBGTYPE)
ปีงบประมาณ
เลขที่ใบโอน
แผนงานหลัก
(MEISBUD.TBGPLAN)
แผนงานรอง
(MEISBUD.TBGSUBPLAN)
งานย่อย
(MEISBUD.TBGPROJ)
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Column Name PK/FK
PARTYCODE
PK

Null
N

Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสคณะ/สานัก
VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPART

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

DEPTCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

MAJORCODE

PK

N

VARCHAR2 (3 Byte)

FUNDCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPAYGRP

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

AMOUNT
KJST

Y
Y

NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (1 Byte)

APPDATE

Y

VARCHAR2 (8 Byte)

(MEISPSN.TPSNPARTY)
หลักสูตร
(MEISBUD.TBGSUBPART)
ฝ่าย
(MEISPSN.TPSNDEPT)
งาน
(MEISPSN.TPSNMAJOR)
รหัสกองทุน
(MEISACC.TACCFUND)
หมวดรายจ่ายหลัก
(MEISBUD.TBGPAYGRP)
จานวนเงิน

ก

รหัสจากสานักงบประมาณ (ก=
ส่วนกลาง, จ=ส่วนจังหวัด)
วันที่อนุมัติ

ตารางที่ 27 Table Structure ระบบ MIS: MEISBUD.TTRFGRPTO ข้อมูลโอนเพิ่มหมวดรายจ่าย
หลัก
Column Name PK/FK Null
Data Type
Default
DESCRIPTION
รหัสแหล่งเงิน
BGCODE
PK
N
VARCHAR2 (2 Byte)
BGYEAR
TRANSNO

PK
PK

N
N

BGPLAN

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)
VARCHAR2 (20
Byte)
VARCHAR2 (2 Byte)

BGSUBPLAN

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPROJ

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

PARTYCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

(MEISBUD.TBGTYPE)
ปีงบประมาณ
เลขที่ใบโอน
แผนงานหลัก
(MEISBUD.TBGPLAN)
แผนงานรอง
(MEISBUD.TBGSUBPLAN)
งานย่อย
(MEISBUD.TBGPROJ)
รหัสคณะ/สานัก
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Column Name

PK/FK

Null

Data Type

BGSUBPART

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

DEPTCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

MAJORCODE

PK

N

VARCHAR2 (3 Byte)

FUNDCODE

PK

N

VARCHAR2 (2 Byte)

BGPAYGRP

PK

N

VARCHAR2 (4 Byte)

AMOUNT
KJST

Y
Y

NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (1 Byte)

APPDATE

Y

VARCHAR2 (8 Byte)

Default

DESCRIPTION
(MEISPSN.TPSNPARTY)
หลักสูตร
(MEISBUD.TBGSUBPART)
ฝ่าย
(MEISPSN.TPSNDEPT)
งาน
(MEISPSN.TPSNMAJOR)
รหัสกองทุน
(MEISACC.TACCFUND)
หมวดรายจ่ายหลัก
(MEISBUD.TBGPAYGRP)
จานวนเงิน

ก

รหัสจากสานักงบประมาณ
(ก=ส่วนกลาง, จ=ส่วนจังหวัด)
วันที่อนุมัติ

4.9 หน้าจอการบันทึกข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
ข้ อ มู ล งบประมาณ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเชื่ อ มโยงระบบ STM ได้ แ ก่ การบั น ทึ ก จั ด สรร
งบประมาณ การบั นทึกเพิ่มลดงบประมาณ การบันทึกโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณ การขออนุมั ติ
ดาเนินการเพื่อเบิกจ่าย (ผูกพัน) การอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ และการเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
ซึ่งมีตัวอย่างหน้าจอ (ภาพที่ 19-24) ดังนี้
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ภาพที่ 19 บันทึกจัดสรรงบประมาณ

ภาพที่ 20 บันทึกจัดสรรเพิ่มลดงบประมาณ
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ภาพที่ 21 บันทึกโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณ
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ภาพที่ 22 บันทึกขออนุมัติดาเนินการเพื่อเบิกจ่าย (ผูกพัน)

ภาพที่ 23 บันทึกอนุมัติจ่ายงบประมาณ
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ภาพที่ 24 บันทึกเบิกเกินส่งคืน

4.10 วิเคราะห์ลักษณะการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
จากการวิเคราะห์กระบวนการทางาน และโครงสร้างข้ อมูลที่จะทาการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้ง
2 ระบบแล้ว พบว่าการเก็บข้อมูลในระบบบางส่วนขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลของผู้บันทึก เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับงบประมาณ จึงทาให้การระบุข้อมูลถึงคณะ/สานักมีเงื่อนไขที่หลากหลาย ทาให้ต้องวิเคราะห์
ในรายละเอียดตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางที่ 28 ข้อมูลระบบ MIS สาหรับ Common Dataset : งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร
ข้อกาหนดความต้องการ
Attribute (Schema.Table.Feild)
1. เป็นเงินที่ได้รับหลังการโอนแล้ว
คานวณจาก (เงินที่รับจัดสรร+จานวนเงินเพิ่ม) –
จานวนเงินลด + (จานวนเงินโอนเพิ่ม – จานวน
เงินโอนลด)
(MEISBUD.TINITBGGRP.INITAMT+
MEISBUD.TADDBGGRP.ADDAMT) –
MEISBUD.TADDBGGRP.DISAMT +
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ข้อกาหนดความต้องการ

2. กาหนดเวลาตามปีงบประมาณ
(1 ตุลาคม – 30 กันยายน)

3. ประเภทเงิน

4. คณะ/สานัก

5. ฝ่าย/กอง

6. แผนงานหลัก

7. แผนงานรอง

Attribute (Schema.Table.Feild)
(MEISBUD.TTRFGRPTO.AMOUNT MEISBUD.TTRFGRPFR.AMOUNT)
MEISBUD.TINITBGGRP.BGYEAR,
MEISBUD.TADDBGGRP.BGYEAR,
MEISBUD. TTRFGRPFR.BGYEAR,
MEISBUD. TTRFGRPTO.BGYEAR,
MEISBUD.TINITBGGRP.BGCODE,
MEISBUD.TADDBGGRP.BGCODE,
MEISBUD. TTRFGRPFR.BGCODE,
MEISBUD. TTRFGRPTO.BGCODE,
(REFER: MEISBUD.TBGTYPE.BGCODE)
MEISBUD.TINITBGGRP.PARTYCODE
MEISBUD.TADDBGGRP.PARTYCODE
MEISBUD.TTRFGRPTO.PARTYCODE
MEISBUD.TTRFGRPFR.PARTYCODE
(REFER: MEISPSN.TPSNPARTY)
MEISBUD.TINITBGGRP.DEPTCODE
MEISBUD.TADDBGGRP.DEPTCODE
MEISBUD.TTRFGRPTO.DEPTCODE
MEISBUD.TTRFGRPFR.DEPTCODE
(REFER: MEISPSN.TPSNDEPT)
MEISBUD.TINITBGGRP.BGPLAN
MEISBUD.TADDBGGRP.BGPLAN
MEISBUD.TTRFGRPTO.BGPLAN
MEISBUD.TTRFGRPFR.BGPLAN
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)
MEISBUD.TINITBGGRP.BGSUBPLAN
MEISBUD.TADDBGGRP.BGSUBPLAN
MEISBUD.TTRFGRPTO.BGSUBPLAN
MEISBUD.TTRFGRPFR.BGSUBPLAN
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ข้อกาหนดความต้องการ

8. งาน/โครงการ

Attribute (Schema.Table.Feild)
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPLAN)
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)
MEISBUD.TINITBGGRP.BGPROJ
MEISBUD.TADDBGGRP.BGPROJ
MEISBUD.TTRFGRPTO.BGPROJ
MEISBUD.TTRFGRPFR.BGPROJ
(REFER: MEISBUD.TBGPROJ)
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPLAN)
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)

ตารางที่ 29 ข้อมูลระบบ MIS สาหรับ Common Dataset : งบประมาณทั้งหมดที่เบิกจ่ายประจาปี
งบประมาณ
ข้อกาหนดความต้องการ
Attribute (Schema.Table.Feild)
1. เป็นเงินที่มีการเบิกจ่ายตามจริง ไม่รวมเงิน MEISBUD.TBGPAYREQM.PAYAMT –
ผูกพัน
MEISBUD.T4241GRP.TOTAMT
2. กาหนดเวลาตามปีงบประมาณ
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGYEAR,
(1 ตุลาคม – 30 กันยายน)
MEISBUD.T4241GRP.BGYEAR
3. ประเภทเงิน
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGCODE,
MEISBUD.T4241GRP.BGCODE
(REFER: MEISBUD.TBGTYPE)
4. คณะ/สานัก
MEISBUD.TBGPAYREQM.PARTYCODE,
MEISBUD.T4241GRP.PARTYCODE
(REFER: MEISPSN.TPSNPARTY)
5. ฝ่าย/กอง
MEISBUD.TBGPAYREQM.DEPTCODE,
MEISBUD.T4241GRP.DEPTCODE
(REFER: MEISPSN.TPSNDEPT)
6. แผนงานหลัก
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGPLAN,
MEISBUD.T4241GRP.BGPLAN
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)
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ข้อกาหนดความต้องการ
7. แผนงานรอง

8. งาน/โครงการ

Attribute (Schema.Table.Feild)
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGSUBPLAN,
MEISBUD.T4241GRP.BGSUBPLAN
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPLAN)
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGPROJ,
MEISBUD.T4241GRP.BGPROJ
(REFER: MEISBUD.TBGPROJ)
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPLAN)
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)

ตารางที่ 30 ข้อมูลระบบ MIS สาหรับ Common Dataset : เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ
เฉพาะงบแผ่นดิน
ข้อกาหนดความต้องการ
Attribute (Schema.Table.Feild)
1. เป็นเงินที่ได้รับหลังการโอนแล้ว
คานวณจาก (เงินที่รับจัดสรร+จานวนเงินเพิ่ม) –
จานวนเงินลด + (จานวนเงินโอนเพิ่ม – จานวนเงิน
โอนลด)
(MEISBUD.TINITBGGRP.INITAMT+
MEISBUD.TADDBGGRP.ADDAMT) –
MEISBUD.TADDBGGRP.DISAMT +
(MEISBUD.TTRFGRPTO.AMOUNT MEISBUD.TTRFGRPFR.AMOUNT)
2. กาหนดเวลาตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม MEISBUD.TINITBGGRP.BGYEAR,
– 30 กันยายน)
MEISBUD.TADDBGGRP.BGYEAR,
MEISBUD.TTRFGRPFR.BGYEAR,
MEISBUD.TTRFGRPTO.BGYEAR,
3. ประเภทเงิน
MEISBUD.TINITBGGRP.BGCODE=10,
MEISBUD.TADDBGGRP.BGCODE=10,
MEISBUD. TTRFGRPFR.BGCODE=10,
MEISBUD. TTRFGRPTO.BGCODE=10,
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ข้อกาหนดความต้องการ
4. คณะ/สานัก

5. หลักสูตร

6. ฝ่าย/กอง

7. แผนงานหลัก

8. แผนงานรอง

9. งาน/โครงการ

Attribute (Schema.Table.Feild)
(REFER: MEISBUD.TBGTYPE.BGCODE)
MEISBUD.TINITBGGRP.PARTYCODE
MEISBUD.TADDBGGRP.PARTYCODE
MEISBUD.TTRFGRPTO.PARTYCODE
MEISBUD.TTRFGRPFR.PARTYCODE
(REFER: MEISPSN.TPSNPARTY)
MEISBUD.TINITBGGRP.BGSUBPART
MEISBUD.TADDBGGRP.BGSUBPART
MEISBUD.TTRFGRPTO.BGSUBPART
MEISBUD.TTRFGRPFR.BGSUBPART
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPART)
MEISBUD.TINITBGGRP.DEPTCODE
MEISBUD.TADDBGGRP.DEPTCODE
MEISBUD.TTRFGRPTO.DEPTCODE
MEISBUD.TTRFGRPFR.DEPTCODE
(REFER: MEISPSN.TPSNDEPT)
MEISBUD.TINITBGGRP.BGPLAN
MEISBUD.TADDBGGRP.BGPLAN
MEISBUD.TTRFGRPTO.BGPLAN
MEISBUD.TTRFGRPFR.BGPLAN
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)
MEISBUD.TINITBGGRP.BGSUBPLAN
MEISBUD.TADDBGGRP.BGSUBPLAN
MEISBUD.TTRFGRPTO.BGSUBPLAN
MEISBUD.TTRFGRPFR.BGSUBPLAN
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPLAN)
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)
MEISBUD.TINITBGGRP.BGPROJ
MEISBUD.TADDBGGRP.BGPROJ
MEISBUD.TTRFGRPTO.BGPROJ
66

ข้อกาหนดความต้องการ

Attribute (Schema.Table.Feild)
MEISBUD.TTRFGRPFR.BGPROJ
(REFER: MEISBUD.TBGPROJ)
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPLAN)
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)

ตารางที่ 31 ข้อมูลระบบ MIS สาหรับ Common Dataset : เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย
เฉพาะงบแผ่นดิน
ข้อกาหนดความต้องการ
Attribute (Schema.Table.Feild)
1. เป็นเงินที่มีการเบิกจ่ายตามจริง ไม่รวมเงิน MEISBUD.TBGPAYREQM.PAYAMT –
ผูกพัน
MEISBUD.T4241GRP.TOTAMT
2. กาหนดเวลาตามปีงบประมาณ
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGYEAR,
(1 ตุลาคม – 30 กันยายน)
MEISBUD.T4241GRP.BGYEAR
3. ประเภทเงิน
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGCODE=10,
MEISBUD.T4241GRP.BGCODE=10(REFER: MEISBUD.TBGTYPE)
4. คณะ/สานัก
MEISBUD.TBGPAYREQM.PARTYCODE,
MEISBUD.T4241GRP.PARTYCODE
(REFER: MEISPSN.TPSNPARTY)
5. หลักสูตร
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGSUBPART
MEISBUD.T4241GRP.BGSUBPART
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPART)
6. ฝ่าย/กอง
MEISBUD.TBGPAYREQM.DEPTCODE,
MEISBUD.T4241GRP.DEPTCODE
(REFER: MEISPSN.TPSNDEPT)
7. แผนงานหลัก
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGPLAN,
MEISBUD.T4241GRP.BGPLAN
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)
8. แผนงานรอง
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGSUBPLAN,
MEISBUD.T4241GRP.BGSUBPLAN
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ข้อกาหนดความต้องการ

9. งาน/โครงการ

Attribute (Schema.Table.Feild)
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPLAN)
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)
MEISBUD.TBGPAYREQM.BGPROJ,
MEISBUD.T4241GRP.BGPROJ
(REFER: MEISBUD.TBGPROJ)
(REFER: MEISBUD.TBGSUBPLAN)
(REFER: MEISBUD.TBGPLAN)

4.11 Flow chart การเชื่อมโยงข้อมูลระบบใหม่
เมื่ อ วิ เคราะห์ ลั ก ษณะการเก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบ MIS แล้ ว สามารถวิ เคราะห์ ขั้ น ตอนการ
เชื่อมโยงข้อมูลโดยจะสร้างเป็นฟังก์ชันการทางานในลักษณะของ PL/SQL ไว้ในฐานข้อมูล MIS ซึ่ง
ขั้นตอนการทางาน แสดงได้ดังภาพที่ 25-26 โดยระบบใหม่จะพัฒนาฟังก์ชั นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบ MIS ขึ้นเพื่อให้ระบบ STM เรียกใช้งาน
และเมื่ อ วิเคราะห์ ในด้ านการเชื่ อ มโยงของข้ อ มู ล ระหว่ าง 2 ระบบ สามารถเขี ย นความ
เชื่อมโยงของข้อมูลได้ดังภาพที่ 27 โดยข้อมูล Common Dataset ของระบบ STM ซึ่งจัดเก็บอยู่ใน
รูปการเรียกใช้คาสั่ง SQL ในฐานข้อมูลระบบ STM ในตารางชื่อ STM_KPILOTCDS และจะถูกเชื่อม
กับตารางด้านงบประมาณในระบบ MIS ได้แก่ ตารางชื่อ TADDBGGRP, TTRDETFR, TTRDETTO,
TBGPAYREQM, TINITBGGRP และ T4241GRP ซึ่งรายละเอียดของตารางต่างๆเหล่านี้สามารถดูได้
จาก Table Structure ในหัวข้อ 4.4 และ 4.8
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การเชื่อมโยงข้อ มูลตัวชี้วัดของระบบ STM กับ ระบบ MIS

กองแผนงาน

ระบบ STM

ระบบ MIS

เริ่มต้น
ปรับสถานะระบบ STM เป็น
กองแผนตรวจสอบข้อมูล

ผู้ดูแ ลระบบ MIS สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจสอบข้อมูลระบบ MIS

จานวนเงินที่ไ ด้รับจัดสรรและ
เบิก จ่าย
Y

เรียกใช้ Function
GET_SUMPAYAMT
GET_SUMLOTAMT
GETSUBPTY_SUMLOTAMT
GETSUBPTY_SUMPAYAMT

สร้าง Function
GET_SUMPAYAMT
GET_SUMLOTAMT
GETSUBPTY_SUMLOTAMT
GETSUBPTY_SUMPAYAMT

N

A

สิ้นสุด

ภาพที่ 25 Flowchart ระบบใหม่
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การเชื่อมโยงข้อ มูลตัวชี้วัดของระบบ STM กับ ระบบ MIS

กองแผนงาน

ผู้ดูแ ลระบบ MIS สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบ STM

ระบบ MIS

A
จานวนเงินหมวดลงทุนที่ได้รับ
จัดสรรและเบิก จ่าย

Y
เรียกใช้ Function
GET_INITCAPAMT
GET_PAYCAPAMT

สร้าง Function
GET_INITCAPAMT
GET_PAYCAPAMT

ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัด
ปรับสถานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล

N

สิ้นสุด

ภาพที่ 26 Flowchart ระบบใหม่
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ภาพที่ 27 ER-Diagram ระบบใหม่
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บทที่ 5
การออกแบบฟังก์ชัน (Design)
การออกแบบในการเชื่ อมโยงข้อมูล ระหว่างระบบ STM และระบบ MIS เป็ น การพั ฒ นา
เพิ่มเติมในส่ วนการสร้างฟังก์ชันเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ MIS มาแสดงผลตามตัวชี้วัดใน
ระบบ STM ซึ่งในส่วนแสดงผลของระบบ STM สามารถรองรับการใส่คาสั่ง SQL เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน
ได้

5.1 การออกแบบฟังก์ชัน
5.1.1 Common Dataset: งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร
รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน
MEISBUD.GET_SUMLOAMT (BG in number, BUDYEAR in number ,PARTY
in number, DEPT in number, BUDPLAN in number, BUDSUBPLAN in number, BUDPROJ
in number)
BG = แหล่งเงิน
BUDYEAR = ปีงบประมาณ
PARTY = คณะ/สานัก
DEPT = ฝ่าย/กอง
BUDPLAN = แผนงานหลัก
BUDSUBPLAN = แผนงานรอง
BUDPROJ = งานย่อย
การ Return ค่าของฟังก์ชัน จะได้จานวนเงินที่ได้รับจัดสรรสุทธิของคณะ/สานัก ซึ่ง
คานวณจาก
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จำนวนเงินที่ได้ รับจัดสรรสุทธิ

=

((จำนวนเงินที่ได้ รับจัดสรร + จำนวนเงินเพิ่ม) - จำนวนเงิน

ลด) + จำนวนเงินโอนเพิ่ม – จำนวนเงินโอนลด

Flowchart การทางานของฟังก์ชันแสดงได้ดังนี้
เริ่ม ต้น

รับค่า ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัสคณะ/สานัก รหัส
ฝ่าย/กอง แผนงานหลัก แผนงานรอง งาน/โครงการ

คานวณข้อมูลจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรตามค่าที่ได้รับ
(ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/สานัก รหัส ฝ่าย/กอง
แผนงานหลัก แผนงานรอง งาน/โครงการ )

TINITBGGRP

คานวณข้อมูลจานวนเงินเพิ่ม-ลดงบประมาณตามค่าที่ได้รับ
(ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/สานัก รหัส ฝ่าย/กอง
แผนงานหลัก แผนงานรอง งาน/โครงการ )

TADDBGGRP

คานวณข้อมูลจานวนเงินโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณตาม
ค่าที่ได้ร ับ (ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/สานัก
รหัสฝ่าย/กอง แผนงานหลัก แผนงานรอง งาน/โครงการ)

TTRFGRPTO,
TTRFGRPFR

คานวณจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
=
(เงินงบประมาณที่ได้รับ+เงินเพิ่ม)-เงินลด+
(เงินโอนเพิ่ม-เงินโอนลด)

RETURN จานวนเงินสุทธิ

จบโปรแกรม

ภาพที่ 28 การออกแบบฟังก์ชันงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร
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รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน สาหรับเงินภาคพิเศษแต่ละหลักสูตร
MEISBUD.GETSUBPTY_SUMLOAMT (BG in number, BUDYEAR in number
,PARTY in number, SUBPART in number, DEPT in number, BUDPLAN in number,
BUDSUBPLAN in number, BUDPROJ in number)
BG = แหล่งเงิน
BUDYEAR = ปีงบประมาณ
PARTY = คณะ/สานัก
SUBPART = หลักสูตรของภาคพิเศษ
DEPT = ฝ่าย/กอง
BUDPLAN = แผนงานหลัก
BUDSUBPLAN = แผนงานรอง
BUDPROJ = งานย่อย
การ Return ค่าของฟังก์ชัน จะได้จานวนเงินที่ได้รับจัดสรรสุทธิภาคพิเศษของ
คณะ/สานัก ซึ่งคานวณจาก

จำนวนเงินที่ได้ รับจัดสรรสุทธิ

=

((จำนวนเงินที่ได้ รับจัดสรร + จำนวนเงินเพิ่ม) - จำนวนเงิน

ลด) + จำนวนเงินโอนเพิ่ม – จำนวนเงินโอนลด

Flowchart การทางานของฟังก์ชันแสดงได้ดังนี้
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เริ่ม ต้น

รับค่า ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัสคณะ/สานัก
รหัสฝ่าย/กอง หลักสูตร แผนงานหลัก แผนงานรอง
งาน/โครงการ (เงินภาคพิเศษ)
คานวณข้อมูลจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรตามค่าที่
ได้รับ (ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/สานัก
รหัสฝ่าย/กอง หลัก สูตร แผนงานหลัก แผนงานรอง
งาน/โครงการ )

TINITBGGRP

คานวณข้อมูลจานวนเงินเพิ่ม-ลดงบประมาณตาม
ค่าที่ได้ร ับ (ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/
สานัก รหัส ฝ่าย/กอง หลัก สูตร แผนงานหลัก
แผนงานรอง งาน/โครงการ )

TADDBGGRP

คานวณข้อมูลจานวนเงินโอนเพิ่ม โอนลด
งบประมาณตามค่าที่ได้รับ (ประเภทเงิน
ปีงบประมาณ รหัสคณะ/สานัก รหัส ฝ่าย/กอง
หลักสูตร แผนงานหลัก แผนงานรอง งาน/
โครงการ)

TTRFGRPTO,
TTRFGRPFR

คานวณจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด (รวมภาคพิเศษ)
=
(เงินงบประมาณที่ได้รับ+เงินเพิ่ม)-เงินลด+
(เงินโอนเพิ่ม-เงินโอนลด)

RETURN จานวนเงินสุทธิ

จบโปรแกรม

ภาพที่ 29 การออกแบบฟังก์ชันงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร
สาหรับเงินภาคพิเศษแต่ละหลักสูตร
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5.1.2 Common Dataset: งบประมาณทั้งหมดที่เบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ
รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน
MEISBUD.GET_SUMPAYAMT (BG in number, BUDYEAR in number
,PARTY in number, DEPT in number, BUDPLAN in number, BUDSUBPLAN in number,
BUDPROJ in number)
BG = แหล่งเงิน
BUDYEAR = ปีงบประมาณ
PARTY = คณะ/สานัก
DEPT = ฝ่าย/กอง
BUDPLAN = แผนงานหลัก
BUDSUBPLAN = แผนงานรอง
BUDPROJ = งานย่อย
การ Return ค่าของฟังก์ชัน จะได้จานวนเงินที่เบิกจ่ายของคณะ/สานัก คานวณจาก
จำนวนเงินทีเ่ บิกจ่ำยสุทธิ

=

จำนวนเงินทีเ่ บิกจ่ำย – จำนวเงินที่เบิกเกินส่งคืน

Flowchart การทางานของฟังก์ชันแสดงได้ดังนี้
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เริ่ม ต้น

รับค่า ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัสคณะ/สานัก รหัส ฝ่าย/
กอง แผนงานหลัก แผนงานรอง งาน/โครงการ

คานวณข้อมูลจานวนเงินที่เบิกจ่ายตามค่าที่ได้ร ับ (ประเภท
เงิน ปีงบประมาณ รหัสคณะ/สานัก รหัส ฝ่าย/กอง แผนงาน
หลัก แผนงานรอง งาน/โครงการ )

TBGPAYREQM

คานวณข้อมูลจานวนเงินเบิก เกินส่งคืนตามค่า ที่ได้รับ
(ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/สานัก รหัส ฝ่าย/กอง
แผนงานหลัก แผนงานรอง งาน/โครงการ )

T4241GRP

คานวณจานวนเงินที่เ บิก จ่ายทั้งหมด =
จานวนเงินที่เ บิก จ่ายจริง - จานวนเงินที่เ บิก เกินส่งคืน

RETURN จานวนเงินสุทธิ

จบโปรแกรม

ภาพที่ 30 การออกแบบฟังก์ชันงบประมาณทั้งหมดที่ได้เบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ
รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน การเบิกจ่ายเงินของภาคพิเศษ
MEISBUD.GETSUBPTY_SUMPAYAMT (BG in number, BUDYEAR in
number ,PARTY in number, SUBPART in number, DEPT in number, BUDPLAN in
number, BUDSUBPLAN in number, BUDPROJ in number)
BG = แหล่งเงิน
BUDYEAR = ปีงบประมาณ
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PARTY = คณะ/สานัก
SUBPART = หลักสูตรของภาคพิเศษ
DEPT = ฝ่าย/กอง
BUDPLAN = แผนงานหลัก
BUDSUBPLAN = แผนงานรอง
BUDPROJ = งานย่อย
การ Return ค่าของฟังก์ชัน จะได้จานวนเงินที่เบิกจ่ายของคณะ/สานัก คานวณจาก

จำนวนเงินทีเ่ บิกจ่ำยสุทธิ

=

จำนวนเงินทีเ่ บิกจ่ำย – จำนวเงินที่เบิกเกินส่งคืน

Flowchart การทางานของฟังก์ชันแสดงได้ดังนี้
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เริ่ม ต้น

รับค่า ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัสคณะ/สานัก
รหัสฝ่าย/กอง หลักสูตร แผนงานหลัก แผนงานรอง
งาน/โครงการ (เงินภาคพิเศษ)
คานวณข้อมูลจานวนเงินที่เบิกจ่ายตามค่าที่ได้ร ับ
(ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/สานัก รหัส
ฝ่าย/กอง หลัก สูตร แผนงานหลัก แผนงานรอง
งาน/โครงการ )

TBGPAYREQM

คานวณข้อมูลจานวนเงินเบิก เกินส่งคืนตามค่า ที่
ได้รับ (ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/สานัก
รหัสฝ่าย/กอง หลัก สูตร แผนงานหลัก แผนงานรอง
งาน/โครงการ )

T4241GRP

คานวณจานวนเงินที่เ บิก จ่ายทั้งหมด
(รวมภาคพิเศษ)
=
จานวนเงินที่เ บิก จ่ายจริง - จานวนเงินที่เ บิก เกินส่งคืน

RETURN จานวนเงินสุทธิ

จบโปรแกรม

ภาพที่ 31 การออกแบบฟังก์ชันงบประมาณทั้งหมดที่ได้เบิกจ่ายของภาคพิเศษ

5.1.3 Common Dataset: เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ เฉพาะงบแผ่นดิน
รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน
MEISBUD.GET_INITCAPAMT (BG in number, BUDYEAR in number ,PARTY
in number, DEPT in number)
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BG = แหล่งเงิน
BUDYEAR = ปีงบประมาณ
PARTY = คณะ/สานัก
DEPT = ฝ่าย/กอง
การ Return ค่าของฟังก์ชัน จะได้จานวนเงินที่ได้รับจัดสรรสุทธิของคณะ/สานัก
โดยคานวณเฉพาะรหัสงบประเภทงบลงทุน (BGBUDTYPE = 03) ซึ่งคานวณจาก

จำนวนเงินที่ได้ รับจัดสรรสุทธิ

=

((จำนวนเงินที่ได้ รับจัดสรร + จำนวนเงินเพิ่ม) - จำนวนเงิน

ลด) + จำนวนเงินโอนเพิ่ม – จำนวนเงินโอนลด

Flowchart การทางานของฟังก์ชันแสดงได้ดังนี้
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เริ่ม ต้น

รับค่า ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัสคณะ/สานัก
รหัสฝ่าย/กอง
คานวณข้อมูลจานวนเงินรายจ่ายงบลงทุนที่ได้ร ับ
ตามค่าที่ได้รับ (ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส
คณะ/สานัก รหัส ฝ่าย/กอง )

TINITBGGRP,
TBGPAYGRP

คานวณข้อมูลจานวนเงินเพิ่ม-ลดงบประมาณตาม
ค่าที่ได้ร ับ (ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/
สานัก รหัส ฝ่าย/กอง )

TADDBGGRP,
TBGPAYGRP

คานวณข้อมูลจานวนเงินโอนเพิ่ม โอนลด
งบประมาณตามค่าที่ได้รับ (ประเภทเงิน
ปีงบประมาณ รหัสคณะ/สานัก รหัส ฝ่าย/กอง )

TTRFGRPTO,
TTRFGRPFR,
TBGPAYGRP

คานวณจานวนเงินงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด (เฉพาะเงินแผ่นดิน)
=
(เงินงบประมาณที่ได้รับ +เงินเพิ่ม)-เงินลด+(เงินโอน
เพิ่ม-เงินโอนลด)

RETURN จานวนเงินสุทธิ

จบโปรแกรม

ภาพที่ 32 การออกแบบฟังก์ชันเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ เฉพาะงบแผ่นดิน
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5.1.4 Common Dataset: เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย เฉพาะงบแผ่นดิน
(get_paycapamt)
รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน
MEISBUD.GET_PAYCAPAMT (BG in number, BUDYEAR in number ,PARTY
in number, DEPT in number)
BG = แหล่งเงิน
BUDYEAR = ปีงบประมาณ
PARTY = คณะ/สานัก
DEPT = ฝ่าย/กอง
การ Return ค่าของฟังก์ชัน จะได้จานวนเงินที่เบิกจ่ายของคณะ/สานัก โดยคานวณ
เฉพาะรหัสงบประเภทงบลงทุน (BGBUDTYPE = 03) ซึ่งคานวณจาก

จำนวนเงินทีเ่ บิกจ่ำยสุทธิ

=

จำนวนเงินทีเ่ บิกจ่ำย – จำนวนเงินที่เบิกเกินส่งคืน

Flowchart การทางานของฟังก์ชันแสดงได้ดังนี้
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เริ่ม ต้น

รับค่า ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัสคณะ/สานัก
รหัสฝ่าย/กอง
คานวณข้อมูลจานวนเงินงบรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย
ตามค่าที่ได้รับ (ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส
คณะ/สานัก รหัส ฝ่าย/กอง )

TBGPAYREQM,
TBGPAYGRP

คานวณข้อมูลจานวนเงินที่เบิกเกินส่งคืนตามค่าที่
ได้รับ (ประเภทเงิน ปีงบประมาณ รหัส คณะ/สานัก
รหัสฝ่าย/กอง )

T4241GRP,
TBGPAYGRP

คานวณจานวนเงินรายจ่ายงบลงทุนที่เ บิกจ่าย
(เฉพาะเงินแผ่นดิน)
=
จานวนเงินที่เ บิก จ่ายจริง-จานวนเงินเบิก เกินส่งคืน

RETURN จานวนเงินสุทธิ

จบโปรแกรม

ภาพที่ 33 การออกแบบฟังก์ชันเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย เฉพาะงบแผ่นดิน
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บทที่ 6
การพัฒนาและทดสอบฟังก์ชัน (Implementation)
ในบทนี้เป็นการพัฒนาฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดด้านการเงินจากระบบ MIS ขึ้นใหม่
เพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดของกองแผนงาน ซึ่งระบบเก่านั้น การประเมินผล
ติดตามตั ว ชี้วัดของหน่ ว ยงานๆ ภายในสถาบั น ฯ มี กระบวนการหลายขั้น ตอนซึ่งแต่ล ะขั้ นตอนมี
ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นการพัฒนาฟังก์ชันในการเชื่อมโยงข้อมูลขึ้น จะช่วยลดระยะเวลาการ
ดาเนินงานของกระบวนการต่างๆ ลง ทาให้การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.1 เขียนโปรแกรม PL/SQL
หลั งจากวิ เคราะห์ แ ละออกแบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล แล้ ว จึ งน าไปสร้า งเป็ น ฟั งก์ ชั น การ
เชื่อมโยงข้อมูลด้วยภาษา PL/SQL ดังนี้
6.1.1 Common Dataset: งบประมาณทั้ งหมดที่ ได้รับ การจั ดสรร ประจาปี งบประมาณ
(MEISBUD.GET_SUMLOTAMT, MEISBUD.GETSUBPTY_SUMLOTAMT)
6.1.2 Common Dataset: งบ ป ระม าณ ทั้ งห ม ด ที่ เบิ ก จ่ าย ป ระ จ าปี งบ ป ระ ม าณ
(MEISBUD.GET_SUMPAYAMT, MEISBUD.GETSUBPTY_SUMPAYAMT)
6.1.3 Common Dataset: เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ เฉพาะงบแผ่ น ดิ น
(MEISBUD.GET_INITCAPAMT)
6.1.4 Common Dataset: เงิน งบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ที่ เบิ ก จ่ า ย เฉพาะงบแผ่ น ดิ น
(MEISBUD.GET_PAYCAPAMT)
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PL/SQL ของฟังก์ชันต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนการประกาศตัว
แปรของฟั งก์ ชั น ส่ ว นเนื้ อ หาการเรี ย กข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ซึ่ งในที่ นี้ จ ะยกตั ว อย่ างของฟั งก์ ชั น
MEISBUD.GET_SUMLOTAMT
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CREATE OR REPLACE FUNCTION MEISBUD.get_sumlotamt(bg in number,budyear in number ,party in
number, dept in number, budplan in number, budsubplan in number, budproj in number)
RETURN NUMBER
IS
v_trupamt NUMBER(13,2):=0;
v_trdwamt NUMBER(13,2):=0;
v_initamt NUMBER(13,2):=0;
v_addamt NUMBER(13,2):=0;
v_disamt NUMBER(13,2):=0;
v_suminitamt NUMBER(13,2):=0;

ภาพที่ 34 การประกาศฟังก์ชัน

BEGIN
BEGIN
SELECT sum(NVL(amount,0))
INTO v_trupamt
FROM ttrfgrpto
where bgcode = bg and bgyear = budyear and partycode = party and deptcode =dept and
bgplan = budplan and bgsubplan = budsubplan and bgproj = budproj ;
END;
BEGIN
SELECT sum(NVL(amount,0))
INTO v_trdwamt
FROM ttrfgrpfr
where bgcode = bg and bgyear = budyear and partycode = party and deptcode =dept and
bgplan = budplan and bgsubplan = budsubplan and bgproj = budproj ;
END;

ภาพที่ 35 ส่วนเนื้อหาการเรียกข้อมูล (BODY)
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BEGIN
SELECT sum(NVL(initamt,0))
INTO v_initamt
FROM tinitbggrp
where bgcode = bg and bgyear = budyear and partycode = party and deptcode =dept and
bgplan = budplan and bgsubplan = budsubplan and bgproj = budproj ;
END;
BEGIN
SELECT sum(NVL(addamt,0))
INTO v_addamt
FROM taddbggrp
where bgcode = bg and bgyear = budyear and partycode = party and deptcode =dept and
bgplan = budplan and bgsubplan = budsubplan and bgproj = budproj ;
END;
BEGIN
SELECT sum(NVL(disamt,0))
INTO v_disamt
FROM taddbggrp
where bgcode = bg and bgyear = budyear and partycode = party and deptcode =dept and
bgplan = budplan and bgsubplan = budsubplan and bgproj = budproj ;
END;
v_suminitamt := ( NVL(v_initamt,0)+NVL(v_addamt,0)-NVL(v_disamt,0) )+NVL(v_trupamt,0)NVL(v_trdwamt,0);
RETURN v_suminitamt;
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Data Not Found');
END;

ภาพที่ 36 ส่วนเนื้อหาการเรียกข้อมูล (ต่อ)
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6.2 การทดสอบโปรแกรม
กระบวนการทดสอบการเรียกใช้ฟังก์ชัน มีกระบวนการดังนี้
1) ใส่คาสั่งการเรียกใช้ฟังก์ชันในระบบ STM ในส่วน Common Dataset

ภาพที่ 37 ใส่คาสั่งการเชื่อมโยง

2) สาหรับส่วนการจัดสรรเงิน และการเบิกจ่าย สามารถตรวจสอบได้จากการเรียกรายงาน
ของระบบ MIS
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ภาพที่ 38 ตรวจสอบผลลัพธ์เทียบกับรายงานจากระบบ MIS

3) ตรวจสอบผลลัพธ์การแสดงผลในหน้า “บันทึกผล Common Dataset”

ภาพที่ 39 ตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมโยง
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บทที่ 7
ประเมินผลการพัฒนาฟังก์ชันการเชื่อมโยง
หลังจากการพัฒนาส่วนเชื่ อมโยงข้อมูล โดยสร้างฟังก์ชันบนฐานข้อมูล MIS เพื่อเรียกใช้ใน
ระบบ STM และทาการทดสอบความถูกต้องโดยตรวจสอบกับรายงานในระบบ MIS รวมถึงทดสอบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ STM ของกองแผนงานจานวน 2 คน ปรากฏผลลัพธ์
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 32 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงิน
ค่าเฉลี่ย การกระจาย
หัวข้อประเมิน

(Mean) (Std. Deviation)

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
(Functional Requirement Test)
1. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล
Common Dataset : ก.พ.ร.03 เงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย (เฉพาะงบแผ่นดิน)
2. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล
Common Dataset : ก.พ.ร.04 เงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับ (เฉพาะงบแผ่นดิน)
3. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล
Common Dataset : สถาบัน 15 งบประมาณ
ทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร ประจาปีงบประมาณ

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.0

0.000

พึงพอใจมาก

4.0

0.000

พึงพอใจมาก

4.0

0.000

พึงพอใจมาก
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หัวข้อประเมิน
4. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล
Common Dataset : สถาบัน 16 งบประมาณ
ทั้งหมดที่เบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ
รวม
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
(Function Test)
5. ความถูกต้องของข้อมูลเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนที่เบิกจ่ายที่เชื่อมต่อจากระบบ MIS
6. ความถูกต้องของข้อมูลเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนทีไ่ ด้รับ (เฉพาะงบแผ่นดิน) ที่เชื่อมต่อจาก
ระบบ MIS
7. ความถูกต้องของข้อมูลงบประมาณทั้งหมดที่
ได้รับการจัดสรร ประจาปีงบประมาณ ที่เชื่อมต่อ
จากระบบ MIS
8. ความถูกต้องของข้อมูลงบประมาณทั้งหมดที่
เบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ ที่เชื่อมต่อจาก
ระบบ MIS
9. ความรวดเร็วในการประมวลผลการเชื่อมโยง
ข้อมูล Common Dataset กับระบบ MIS
10. ความน่าเชื่อถือได้ของการเชื่อมโยงข้อมูล
Common Dataset กับระบบ MIS
รวม
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
(Usability Test)
11. ความง่ายในการใช้งานส่วนการเชื่อมโยง
ข้อมูล Common Dataset กับระบบ MIS
12. ความชัดเจนในการแสดงผลการเชื่อมโยง
ข้อมูล Common Dataset กับระบบ MIS
13. ความง่ายต่อการปรับเปลี่ยนระบบในอนาคต

ค่าเฉลี่ย

การกระจาย

4.0

0.000

ระดับ
ความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก

4.0

0.000

พึงพอใจมาก

4.5

0.707

พึงพอใจมาก

4.5

0.707

พึงพอใจมาก

4.0

1.414

พึงพอใจมาก

4.0

1.414

พึงพอใจมาก

4.5

0.707

พึงพอใจมาก

4.0

1.414

พึงพอใจมาก

4.25

1.060

พึงพอใจมาก

4.5

0.707

พึงพอใจมาก

5.0

0.000

พึงพอใจมากที่สุด

3.5

2.121

พึงพอใจปานกลาง

(Mean) (Std. Deviation)
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หัวข้อประเมิน
รวม
ความพึงพอใจรวม

ค่าเฉลี่ย

การกระจาย

(Mean) (Std. Deviation)

4.33
4.19

0.942
0.039

ระดับ
ความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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บทที่ 8
วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
หลั งจากพั ฒ นาฟั งก์ชั น เชื่อ มโยงข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วัด ด้ านการเงิน จากระบบ MIS และเรีย กใช้
ฟังก์ชันเหล่านั้นในระบบ STM ในการบันทึกคาสั่งใน Common Dataset และให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ดูแล
ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของกองแผนงานใช้งานระบบ ผู้ศึกษาวิเคราะห์ได้ทาการสัมภาษณ์
ผู้ดูแลระบบดังกล่าว จานวน 2 ท่าน เกี่ยวกับการทางานระบบเดิม และการใช้งานระบบใหม่ เพื่อ
นามาวิเคราะห์ถึงผลดี ผลเสียและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

8.1 กระบวนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด
จากการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ตาแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน กองแผนงาน สามารถสรุปสาระสาคัญของระบบเก่าในการติดตามตรวจสอบตัวชี้วัด
จากหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันฯ ได้ดังนี้
1. กองแผนงานจัดทาตัวชี้วัดต่างๆ ในรูปของตาราง Excel แล้วพิมพ์เป็นเอกสารแนบหนังสือ
ราชการส่ งให้ ค ณะ/ส านั ก เพื่ อ ให้ ค ณะ/ส านั ก ท าการตรวจสอบค่ า เป้ า หมายแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ตาม
ระยะเวลาที่กองแผนกาหนด
2. คณะ/สานัก ตรวจสอบค่าเป้าหมายที่กองแผนกาหนดให้
3. กรณีคณะ/สานัก ต้องการแก้ไขค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จะติดต่อกลับกองแผนงานเพื่อ
เจรจา พร้อมส่งไฟล์การติดตามตรวจสอบตัวชี้วัดกลับให้กองแผนงาน
4. กองแผนงานนารายละเอียดการขอแก้ไขค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงานเสนอพิ จารณา
ต่อคณะผู้บริหาร
5. กองแผนงานทาหนังสือแจ้งผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดให้คณะ/สานัก
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8.2 ปัญหาที่พบในระบบเก่า
1. กองแผนงานไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ซึ่งต้องยอมรับข้อมูลที่คณะ/สานักแจ้งมาโดย
ไม่มีการตรวจสอบ
2. จะต้องเก็บเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดและค่ าเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งจัดทาเป็น
ไฟล์ Excel ไว้ทุกปี
3. ระยะเวลาการดาเนินงานค่อนข้างใช้เวลานาน

8.3 การนาระบบใหม่มาใช้
เมื่อนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ที่ กองแผนงานร่วมกันพัฒนาขึ้นกับสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงระดับ
หน่วยงาน ทาให้กระบวนการทางานเปลี่ยนไปเล็กน้อย ซึ่งจากการสั มภาษณ์ส รุปสาระสาคัญ ของ
กระบวนการใหม่และข้อดี ข้อเสียของระบบใหม่ได้ ดังนี้
1. กองแผนจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดและกาหนดค่าเป้าหมายให้แต่ละหน่วยงานผ่านระบบ พร้อม
ทั้งกาหนดรอบประเมิน ผล และจั ดทาหนังสื อราชการแจ้งคณะ/ส านัก ให้ เข้ามาตรวจสอบข้อมู ล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผ่านระบบภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. กรณีเริ่มต้นระบบครั้งแรกกาหนดโครงสร้างในระบบ
3. คณะ/สานัก ตรวจสอบค่าเป้าหมายที่กองแผนกาหนดให้
4. คณะ/สานักปรับแก้ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย โดยอาจติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อเจรจากับกอง
แผนงาน หรืออาจทาหนังสือขอแก้ไขมายังกองแผน
5. กองแผนงานนาข้อมูลที่คณะ/สานักจะขอปรับแก้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
6. กรณีที่คณะ/สานักทาหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการ กองแผนงานจะทาหนังสือแจ้งผล
การพิจารณากลับให้หน่วยงานนั้นๆ
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ข้อดี
1. กองแผนงานสามารถดูข้อมูลตัวชี้วัดด้านการเงินจากระบบได้ทันที ข้อมูล เชื่อถือได้ มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว
2. ระบบสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ ทาให้สะดวกต่อการเรียกค้น และไม่ต้องเก็บเอกสาร
ตัวชี้วัดในรูปแบบไฟล์ Excel ของทุกๆ ปี
3. ช่ว ยลดระยะเวลาของกระบวนการให้ สั้ น ลงได้ เช่น การจั ดเก็ บ หรือจัด เตรีย มข้ อมู ล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละคณะ/สานัก
4. มีการจัดเก็บ ข้อมูล ที่เป็นระบบ รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ทาให้ ง่ายต่อการบริห าร
จัดการ หรือประมวลผลข้อมูล

ข้อเสีย
1. เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินต้องเชื่อมโยงกับระบบ MIS ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล
ที่ไม่ครบถ้วน ทาให้บางคณะ/สานัก ต้องให้ผู้ใช้กรอรข้อมูลเอง
2. ในช่วงเริ่มต้นของการใช้ระบบ STM ซึ่งเพิ่งนามาใช้ในปี 2558 ทาให้กองแผนต้องจัดทา
โครงสร้างตัวชี้วัดเข้าสู่ระบบจานวนมาก
3. ระบบยังไม่เสถียร ต้องมีการปรับแก้อย่างต่อเนื่อง
8.4 ความคิดเห็นระบบเก่าเปรียบเทียบกับระบบใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ให้ความคิดเห็นต่อระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ในส่วนเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถดึงข้อมูลการเงินในด้านการจัดสรร และการ
เบิกจ่ายเงินมาแสดงได้ทันที โดยไม่ต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารเหมือนการทางานในระบบเดิม
ทาให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และกรณีที่คณะ/สานัก ต้องการแก้ไขค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ก็
สามารถปรับแก้ได้ทันทีผ่านระบบ กองแผนเพียงแต่เข้ามาตรวจสอบผ่านระบบเท่านั้น ซึ่งทาให้ ลด
เวลาในการส่งเอกสารการปรับแก้มายังกองแผน แต่จะมีบางคณะ/สานักเท่านั้นที่ต้องการหนังสือเป็น
ทางการ
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หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ให้ความเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดและค่ าเป้ าหมายของระบบเก่า และระบบใหม่แล้ ว ระบบใหม่ช่ว ยลดระยะเวลาในแต่ ละ
กระบวนการได้ และยังได้ข้อมูลด้านการเงินโดยตรงจากฐานข้อมูล ในขณะที่ระบบเก่า กองแผนงาน
จะเชื่อถือตามข้อมูลที่คณะ/สานักส่งให้เท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบได้ ระบบใหม่จึงทาให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีความรวดเร็ว อีกทั้งในการเจรจากรณีคณะ/สานัก ต้องการแก้ไขค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดต่างๆ ระบบเก่านั้นกองแผนงานต้องจัดเก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ Excel และเอกสารที่
เป็น Hard Copy แต่ในระบบใหม่ มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบทาให้ง่ายต่อการปรับแก้ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดได้ทันที และง่ายต่อการเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกด้วย
โดยสรุปความคิดเห็นโดยรวมพบว่า การนาระบบใหม่มาใช้ซึ่งมีการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านการเงิน จากระบบ MIS นั้น ทาให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการ
จัดเก็บข้อมูล แม้ว่าในการเริ่มต้นระบบในครั้งแรก ต้องใช้เวลาในการจัดทาโครงสร้างตัวชี้วัดของแต่
ละหน่วยงาน แต่ในปีต่อไปนั้น ก็จะสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องมาจัดทาโครงสร้างอีก

8.5 เปรียบเทียบระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบของกองแผนงาน จานวน 2 ท่าน ทาให้สามารถ
วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บกระบวนการของระบบเก่า และระบบใหม่ รวมถึงระยะเวลาที่ ใช้ในแต่ล ะ
ขั้นตอนได้ ดังตารางที่ 33
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ตารางที่ 33 เปรียบเทียบระยะเวลาการดาเนินงานของระบบเก่าและระบบใหม่
กระบวนการระบบเก่า
ระยะเวลาของระบบเก่า (วัน)
1. กองแผนงานจัดทาตัวชี้วัดต่างๆ ในรูปของ
30
ตาราง Excel แล้วพิมพ์เป็นเอกสารแนบ
หนังสือราชการส่งให้คณะ/สานัก เพื่อให้
คณะ/สานักทาการตรวจสอบค่าเป้าหมายแต่
ละตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่กองแผนกาหนด
-

-

2. คณะ/สานัก ตรวจสอบค่าเป้าหมายที่กอง
แผนกาหนดให้
3. กรณีคณะ/สานัก ต้องการแก้ไขค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด จะติดต่อกลับกอง
แผนงานเพื่อเจรจา พร้อมส่งไฟล์การติดตาม
ตรวจสอบตัวชี้วัดกลับให้กองแผนงาน
4. กองแผนงานนารายละเอียดการขอแก้ไข
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงานเสนอ
พิจารณาต่อคณะผู้บริหาร

10
2

7

กระบวนการระบบใหม่
1. กองแผนจัดทาข้อมูลตัวชี้วัดและกาหนดค่า
เป้าหมายให้แต่ละหน่วยงานผ่านระบบ พร้อม
ทั้งกาหนดรอบประเมินผล และจัดทาหนังสือ
ราชการแจ้งคณะ/สานัก ให้เข้ามาตรวจสอบ
ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผ่านระบบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. กรณีเริ่มต้นระบบครั้งแรกกาหนด
โครงสร้างในระบบ
3. คณะ/สานัก ตรวจสอบค่าเป้าหมายที่กอง
แผนกาหนดให้
4. คณะ/สานักปรับแก้ตัวชี้วัดหรือค่า
เป้าหมาย โดยอาจติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อ
เจรจากับกองแผนงาน หรืออาจทาหนังสือขอ
แก้ไขมายังกองแผน
5. กองแผนงานนาข้อมูลที่คณะ/สานักจะขอ
ปรับแก้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ระยะเวลาของระบบใหม่ (วัน)
15

14
10
2

3
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กระบวนการระบบเก่า
5. กองแผนงานทาหนังสือแจ้งผลการติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดให้คณะ/สานัก
รวม

ระยะเวลาของระบบเก่า (วัน)
2

51

กระบวนการระบบใหม่
6. กรณีที่คณะ/สานักทาหนังสือชี้แจงอย่าง
เป็นทางการ กองแผนงานจะทาหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณากลับให้หน่วยงานนั้นๆ
กรณีปีแรกต้องทาโครงสร้างของระบบ
กรณีปีต่อไป ไม่ต้องทาโครงสร้างของระบบ

ระยะเวลาของระบบใหม่ (วัน)
2

46
32
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บทที่ 9
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
9.1 สรุปผลการพัฒนาฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูล
ผลการพัฒ นาและทดสอบฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดสรรงบประมาณและการ
เบิกจ่าย พบว่ามีความถูกต้องในการดึงข้อมูล และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ STM
กองแผนงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านการทางานตามฟังก์ชันของ
ระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งาน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการใช้งานมาก
ที่สุด และความพึงพอใจด้านการทางานตามฟังก์ชันของระบบ และความพึงพอใจด้านการตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้น้อยที่สุด โดยมีค่าความพึงพอใจที่ระดับ 4.33, 4.25 และ 4.00 ตามลาดับ ส่วน
ความพึงพอใจรวมมีค่าที่ระดับ 4.19 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก

9.2 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เมื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบงานการบริหารยุทธศาสตร์ในระบบเก่าและระบบใหม่ พบว่า
การนาระบบใหม่มาใช้ ทาให้ลดระยะเวลาในกระบวนการลง โดยระบบเก่า ใช้ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดกระบวนการประมาณ 51 วัน ในขณะที่ ระบบใหม่จะใช้ระยะเวลาในการดาเนิน งานตลอด
กระบวนการประมาณ 32-46 วัน ซึ่งหากเป็นการจัดทาโครงสร้างตัวชี้วัดในระบบตอนเริ่มต้นระบบ
จะทาให้ระยะเวลารวมประมาณ 46 วัน และในครั้งต่อไป จะใช้เวลาเพียง 32 วัน
และเมื่อพิจารณาผลต่างของระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนของระบบเก่าและ
ระบบใหม่ พ บว่า ในขั้ น ตอนที่ 1 กองแผนจั ด ท าข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด และก าหนดค่ าเป้ าหมายให้ แ ต่ ล ะ
หน่ วยงาน พร้อมทั้งกาหนดรอบประเมินผล และจัดทาหนังสื อราชการแจ้งคณะ/สานัก ให้ เข้ามา
ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผ่านระบบภายในระยะเวลาที่กาหนด มีผลต่างมากที่สุด คือ
15 วัน โดยระบบเก่าใช้เวลา 30 วัน และระบบใหม่ใช้เวลา 15 วัน และขั้นตอนที่ 4 กองแผนงานนา
ข้อมูลที่คณะ/สานักจะขอปรับแก้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา มีผลต่าง 4 วัน โดยในระบบ
เก่าจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน และระบบใหม่ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
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นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ STM ของกองแผนงานจานวน 2 ท่าน ยังให้ ข้อคิดเห็ น เห็ นพ้อง
ต้องกันว่า การนาระบบใหม่มาใช้ ทาให้การบริหารจัดการงานยุทธศาสตร์มีความถูกต้อง รวดเร็ว ง่าย
ต่อการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลอีกด้วย

9.3 ข้อเสนอแนะ
9.3.1 ความถูกต้องของข้อมูล จะขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ซึ่งหากมีการ
บันทึกข้อมูลที่ครบถ้วน จะทาให้เกิดความถูกต้องตรงกัน
9.3.2 การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ MIS โดยเฉพาะด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย มี
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ปี และมีรูปแบบการบันทึกข้อมูล 3 มิติ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูล 3 มิติก่อนทาการเชื่อมโยงข้อมูล
9.3.3 ในการสร้ างข้อ มูล ตั ว ชี้วัด Common Dataset ในระบบ STM ยังไม่ ส นั บ สนุ น การ
คัดลอกข้อมูลไปยังปีถัดไป ซึ่งหากปรับปรุงระบบ จะทาให้เกิดความสะดวกในการเชื่อมโยงข้ อมูลมาก
ขึ้น
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อระบบ STM
(ส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดด้านการเงินจากระบบ MIS)
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (STM)

การเชื่อมโยงข้อมูล Common Dataset ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (STM)
กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

คาชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความพึ งพอใจของการเชื่ อ มโยงข้ อมู ล
Common Dataset ระบบบริห ารจัดการยุทธศาสตร์ (STM) กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริห าร
(MIS) ที่สานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลขึ้น ซึ่งแบบสอบถามนี้ ได้แบ่งออกเป็น
2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบ

ขอขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการให้ ค วามร่ ว มมื อ ตอบแบบส อบถามเพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบ และจะได้พัฒนาต่อไป

ชื่อ นางชนัญญา สารใจคา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
1. เพศ


ชาย



หญิง

2. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระบบ
 ผู้ดูแลระบบ


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

3. หน่วยงาน
 กองแผน


........................................
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ตอนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (STM)

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test)
1.2 ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)
1.3 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
2. ในการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ขอความกรุณาให้ท่านดาเนินการดังนี้
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจแต่ละด้านมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
(Functional Requirement Test)
(ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ)

ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล Common Dataset
: ก.พ.ร.03 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย (เฉพาะงบ
แผ่นดิน)
104

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล Common Dataset
: ก.พ.ร.04 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ (เฉพาะงบแผ่นดิน)
ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล Common Dataset
: สถาบัน 15 งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร ประจาปี
งบประมาณ
ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล Common Dataset
: สถาบัน 16 งบประมาณทั้งหมดที่เบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
(Function Test)
(ระบบสามารถทางานได้ถูกต้อง สมบูรณ์)

ความถูกต้องของข้อมูลเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายที่
เชื่อมต่อจากระบบ MIS
ความถูกต้องของข้อมูลเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ (เฉพาะ
งบแผ่นดิน) ที่เชื่อมต่อจากระบบ MIS
ความถูกต้องของข้อมูลงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร
ประจาปีงบประมาณ ที่เชื่อมต่อจากระบบ MIS
ความถูกต้องของข้อมูลงบประมาณทั้งหมดที่เบิกจ่าย ประจาปี
งบประมาณ ที่เชื่อมต่อจากระบบ MIS
ความรวดเร็วในการประมวลผลการเชื่อมโยงข้อมูล Common
Dataset กับระบบ MIS
ความน่าเชื่อถือได้ของการเชื่อมโยงข้อมูล Common Dataset กับ
ระบบ MIS
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ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
(Usability Test)
(ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย)

ความง่ายในการใช้งานส่วนการเชื่อมโยงข้อมูล Common Dataset
กับระบบ MIS
ความชัดเจนในการแสดงผลการเชื่อมโยงข้อมูล Common Dataset
กับระบบ MIS
ความง่ายต่อการปรับเปลี่ยนระบบในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาส่วนการเชื่อมโยงระบบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข.
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อระบบ STM
(ส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดด้านการเงินจากระบบ MIS)
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อระบบ STM

แบบสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ ส่วนงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

นางสาวสุพัตรา อังคาสัย (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์)
นายณัฐ ดีร์โจซูโบรโต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

หน่วยงาน

กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประเด็นในการสัมภาษณ์
1. กรุณาบอกถึงขั้นตอนกระบวนการในการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ
หน่วยงาน ก่อนที่จะนาระบบ STM มาใช้
2. กรุณาบอกถึงปัญหาที่พบในการทางานแบบเดิม ก่อนการใช้ระบบ STM
3. กรุณาบอกถึงกระบวนการในการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน
เมื่อนาระบบ STM มาใช้
4. ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบเก่าและระบบใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไร
5. ท่านมีความคิดเห็ น ว่าการนาระบบ STM มาใช้ ช่วยให้ การทางานของท่านได้ รับความ
สะดวกหรือไม่ อย่างไร
6. กรุ ณ าบอกถึ งระยะเวลาในการด าเนิ น งานในการติ ด ตามประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด และค่ า
เป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งในกระบวนการเก่า และเมื่อนาระบบ STM มาใช้
7. กรุณาบอกถึงข้อดี ข้อเสียของระบบ STM ที่นามาใช้
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