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1. เกีย่วกบัระบบ  
 
คู่มือฉบบัน้ีจะแสดงวธีิใชร้ะบบ Key Performance Indicators  ในแต่ละขั้นตอน หากพบปัญหาอนัเน่ืองมาจากการใช้

งานระบบ สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ โทร.044 271312-3 หรือ E-
mail:rmuti_d@innova.co.th 



5 

2. การเข้าสู่ระบบ 
 

การเขา้สู่ระบบ  ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบ Key Performance Indicators  สามารถกระท าไดต้ามขั้นตอนการปฏิบติั  
ดงัน้ี 

1. เปิดจอภาพ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในลกัษณะท่ีพร้อมปฏิบติังาน 
2. เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) 
3. พิมพ ์URL ช่ือ http://www.rmuti.ac.th เพ่ือเขา้สู่ระบบ Key Performance Indicators 
4. กด Enter 

 

การท างานของระบบเร่ิมท่ีหนา้จอ Login ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 
 
ผูใ้ชง้านระบุ Username (รหสัผูใ้ช)้, Password (รหสัผา่น) และ Period (ขอ้มูลประจ าปีงบประมาณ) หลงัจากนั้นกด

ปุ่ม    เพ่ือเขา้สู่ระบบ  
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ส่วนประกอบของหนา้จอหลกั เม่ือเขา้สู่ระบบ Key Performance Indicators  จะปรากฏหนา้จอหลกั  ซ่ึงประกอบดว้ย
พ้ืนท่ีหลกั 5 บริเวณ         ดงัรูปภาพ 

 

 
 

รูป : หนา้จอหลกั 5 บริเวณ 
 

บริเวณที ่1 : เป็นส่วนท่ีแสดงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชง้าน ท่ีก าลงั Login ท างานอยูใ่นขณะนั้น ซ่ึงก็ไดแ้ก่ 
 ช่ือ – นามสกลุ ผูใ้ชง้าน 
 วนัท่ีเขา้มาท างานในระบบ คร้ังสุดทา้ย 

 
บริเวณที ่2 : เป็นส่วนท่ีใชค้น้หาขอ้มูลจากระบบ 

  
บริเวณที ่3 : เป็นส่วนเมนูท่ีใชใ้นการเปิดหนา้จอโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือการท างานในระบบต่อไป ประกอบดว้ย 

    เมนู ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

    เมนู นิยามตวัช้ีวดั 

    เมนู บนัทึกขอ้มูลตวัช้ีวดั 

    เมนู รายงาน 

    เมนู ขอ้มูลผูบ้ริหาร 

    เมนู การแจง้เตือน 

    เมนู ตั้งค่าส่วนบุคคล 

    เมนู Security 
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ผูใ้ชง้านระบบ แต่ละบุคคลจะเห็นเมนูของระบบ แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัวา่ ผูใ้ชง้านระบบนั้นอยูใ่นกลุ่มผูใ้ชง้าน 
(User Group) ใด และในกลุ่มผูใ้ชง้านนั้น ๆ มีสิทธิเห็นเมนูใดบา้ง 

 
ในเบ้ืองตน้น้ี ผูพ้ฒันาระบบไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้ชง้านไว ้5 กลุ่ม คือ 

1. Developer - ผูพ้ฒันาระบบ 
2. Administrator - เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบ 
3. Operator - เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 
4. Executive - ผูบ้ริหาร 
5. Guest  - ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 
ระบบจะแสดงรายละเอียดเมนูแตต่่างกนัไป ตามแต่ละกลุ่มผูใ้ชง้าน เช่น  

 เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบ (Administrator) จะแสดงเมนู 
 ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
 นิยามตวัช้ีวดั 
 บนัทึกขอ้มูลตวัช้ีวดั 
 รายงาน 
 ขอ้มูลผูบ้ริหาร 
 การแจง้เตือน 
 ตั้งค่าส่วนบุคคล 
 Security 

 เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน (Operator) จะแสดงเมนู 
 บนัทึกขอ้มูลตวัช้ีวดั 
 รายงาน 
 ตั้งค่าส่วนบุคคล 

 ผูบ้ริหาร (Executive) จะแสดงเมนู 
 ขอ้มูลผูบ้ริหาร 
 ตั้งค่าส่วนบุคคล 

 
ส าหรับรายละเอียดในแต่ละกลุ่มผูใ้ชง้านจะขอกล่าวในเน้ือหาต่อไป ในส่วน User Group 

 
บริเวณที ่4 : เป็นพ้ืนท่ีส่วนแสดงหนา้จอโปรแกรม แต่ละรายการเมนูยอ่ย ๆ 

 

บริเวณที ่5 :  ปุ่มค าสัง่ส าหรับพิมพห์นา้จอในบริเวณท่ี 4 
 

    ปุ่มค าสัง่ส าหรับการออกจากระบบ (Log Out) 
   

หลงัจากกดปุ่มค าสัง่ดงักล่าวน้ีและ จะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 
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รูป : หนา้จอ Log Out ออกจากระบบ 
 

หน้าจอน้ี แสดงว่าระบบไดท้ าการปิดการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล และออกจากระบบเรียบร้อย ในส่วนดา้นล่างของ
ขอ้ความ “Log Out Successful.” จะมีปุ่มอยู ่2 ปุ่ม คือ 

 

   กดปุ่มน้ี เพ่ือเขา้หนา้จอ Login  และท าการเขา้สู่ระบบ 
 

   กดปุ่มน้ี เพ่ือท าการปิดหนา้จอน้ี 
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3. เมนูข้อมูลพืน้ฐาน  
 

ส่วนเมนู ขอ้มูลพ้ืนฐาน เป็นส่วนการติดตั้งค่าขอ้มูลพ้ืนฐานของระบบงาน เช่น โครงสร้างหน่วยงาน, มาตรฐานการ
ประเมิน, ปีงบประมาณ, เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู ขอ้มูลพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย  
โครงสร้างหน่วยงาน  - ขอ้มูลโครงสร้างหน่วยงาน 
มาตรฐานการประเมิน  - ขอ้มูลมาตรฐานการประเมิน 
ปีงบประมาณ   - ขอ้มูลปีงบประมาณ 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  - ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

 

 
 

รูป : รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
 

3.1 รายการเมนู  โครงสร้างหน่วยงาน 

Organization เป็นขอ้มูลองคก์ร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการจดัรายการขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลแผน
ยทุธศาสตร์, ขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ, ขอ้มูลตวัช้ีวดั และอ่ืน ๆ 

 

 
รูป : หนา้จอ Organization 
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หนา้จอ Organization น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู Organization (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหนา้จอ

โปรแกรม Organization เปิดข้ึนมาแลว้ จะแสดงรายการขอ้มูลองค์กรทั้งหมดข้ึนมาดว้ย ในรูปแบบโครงสร้าง
ตน้ไม ้(Tree View) (ต าแหน่งท่ี 2) 

การจดัการขอ้มูลองคก์ร เช่น การเพ่ิมรายการ, การแกไ้ขปรับปรุงรายการ และการลบรายการ จะตอ้งท า
การเลือกรายการขอ้มูลองคก์ร (ต าแหน่งท่ี 2) เสียก่อน แลว้จึงกดปุ่มเพ่ิมรายการ (Add) กรณีตอ้งการเพ่ิมรายการ
ขอ้มูลองคก์ร หรือกดปุ่มลบรายการ (Delete) กรณีตอ้งการลบรายการขอ้มูลองคก์ร ส่วนถา้ตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข
รายละเอียดรายการขอ้มูลองค์กรก็ให้ท าการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละฟิลด์ขอ้มูลได้ทางขวามือ (ต าแหน่งท่ี 3) 
หลงัจากนั้นกดปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูล (Update) 

  
รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

  - ช่ือองคก์ร (จ าเป็นตอ้งระบุ) 

 - ช่ือองคก์ร ในรูปแบบอยา่งยอ่ เพ่ือใชแ้สดงในโครงสร้างตน้ไม ้(จ าเป็นตอ้งระบุ) 

  - ช่ือยอ่ขององคก์ร 

 - ระดับขององค์กร ประกอบด้วย ระดับกระทรวง (Ministry), ระดับกลุ่มภารกิจ 
(Cluster) ,  ระดับกรม (Department) ,  ระดับกอง  (Division)  และ ระดับก ลุ่มงาน 
(Workgroup) 

  - สถานะการใชง้านของขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีท าการสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีท าการปรับปรุงขอ้มูล 
 

รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 

   - ปุ่มเล่ือนรายการขอ้มูลองคก์รข้ึนดา้นบน 

   - ปุ่มเล่ือนรายการขอ้มูลองคก์รลงดา้นล่าง 

   - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลองคก์ร 

   - ปุ่มลบรายการขอ้มูลองคก์ร 

   - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลองคก์ร 
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3.1 รายการเมนู  ปีงบประมาณ 
Period เป็นขอ้มูลปีงบประมาณ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการจัดรายการขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลแผน

ยทุธศาสตร์, ขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ, ขอ้มูลตวัช้ีวดั และอ่ืน ๆ 
 

 
 

รูป : หนา้จอ PERIOD 
 

หนา้จอ Period น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู Period (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหนา้จอโปรแกรม 
Period เปิดข้ึนมาแลว้ จะแสดงลิสตร์ายการขอ้มูลปีงบประมาณทั้งหมดข้ึนมาดว้ย 

กรณีท่ีตอ้งการเลือกรายการขอ้มูลปีงบประมาณ ใหก้ดปุ่มเลือกรายการขอ้มูล (ต าแหน่ง   ท่ี 2) หลงัจากนั้น
ก็สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล, การปรับปรุงแกไ้ข   รายการขอ้มูล และการลบรายการ
ขอ้มูลได ้โดยการกดปุ่มต่าง ๆ (ต าแหน่งท่ี 3) 

 
รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัตอ่ไปน้ี 

   - ปุ่มเลือกรายการขอ้มูลปีงบประมาณ 

  - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลปีงบประมาณ 

  - ปุ่มปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลปีงบประมาณ 

  - ปุ่มลบรายการขอ้มูลปีงบประมาณ 
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เม่ือเลือกรายการขอ้มูลปีงบประมาณแลว้ สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล โดยการกด
ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล (Add) หรือ การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล โดยการกดปุ่มปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล (Edit) ระบบ
จะแสดงหนา้จอรายละเอียดรายการขอ้มูลปีงบประมาณ (PERIOD DETAIL) ดงัแสดงในภาพต่อไป 

 

 
 

รูป : หนา้จอ PERIOD DETAIL 
รายละเอียดของฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

 - ช่ือรายการขอ้มูลปีงบประมาณ 

 - ขอ้มูลปีงบประมาณนั้น ประจ าปี พ.ศ. ใด 

 - รายการขอ้มูลปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นค่าเร่ิมตน้ของระบบหรือไม่ 

 - สถานการณ์ใชง้านของขอ้มูลปีงบประมาณ 

 - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

 - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 
 

 - เดือนเร่ิมตน้ท่ีตอ้งการใหร้ะบบท าการสร้างขอ้มูลเดือนโดยอตัโนมติั 

 - จ านวนเดือนทั้งหมด ท่ีตอ้งการใหร้ะบบท าการสร้าง 
  ขอ้มูลเดือน โดยอตัโนมติั 
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 - รายการขอ้มูลเดือนท่ีระบบไดท้ าการสร้างใหโ้ดย 
  อตัโนมติั 

 
รายละเอียดของปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

 - ปุ่มส าหรับการสร้างขอ้มูลเดือน โดยอตัโนมติั 
  - ปุ่มค าสัง่ส าหรับการปรับปรุงสถานการณ์ใชง้านของขอ้มูล 

  เดือนนั้น ๆ 

   - ปุ่มส าหรับการบนัทึกขอ้มูล เขา้สู่ฐานขอ้มูล 

   - ปุ่มส าหรับการยกเลิกการท างานของขอ้มูลปีงบประมาณ 
 

3.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิาร 

 
หน้าจอ OFFICER น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู Officer (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหน้าจอ

โปรแกรม OFFICER เปิดข้ึนมาแลว้ จะแสดงลิสตร์ายการขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการทั้งหมดข้ึนมาดว้ย 

 
รูป : หนา้จอ OFFICER 

 
การเลือกรายการขอ้มูลเจา้หน้าท่ีปฏิบัติการ ให้กดปุ่มเลือกรายการขอ้มูล (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นก็

สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล, การปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล และการลบรายการขอ้มูล
ได ้โดยการกดปุ่มต่าง ๆ (ต าแหน่งท่ี 3) 
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รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ 
 

   - ปุ่มเลือกรายการขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

  - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

  - ปุ่มปรับปรุงรายการขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

  - ปุ่มลบรายการขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
 

เม่ือเลือกรายการขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการแลว้ สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล 
โดยการกดปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล (Add) หรือ การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล โดยการกดปุ่มปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล 
(Edit) ระบบจะแสดหนา้จอรายละเอียดรายการขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (OFFICER DETAIL) ดงัแสดงในภาพ
ต่อไป 

 

 
 

รูป : หนา้จอ OFFICER DETAIL 
  

รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

  - ขอ้มูลองคก์ร (จ าเป็นตอ้งระบุ) 

  - ช่ือผูใ้ชง้านระบบ 
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  - ช่ือเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

  - นามสกลุเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

  - ต  าแหน่ง/หนา้ท่ีงาน 

  - สถานะหวัหนา้งาน 

  - โทรศพัท ์

  - อีเมลแ์อดเดรส 

  - สถานะค่าเร่ิมตน้ของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (มีผลใน 
กรณีท่ียา้ยองคก์ร) 

  - สถานะการใชง้านขอ้มูล (จ าเป็นตอ้งระบุ) 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 
 
รายละเอียดค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

     - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

     - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
 
 



4. เมนูนิยามตัวช้ีวดั  
 
ส่วนเมนู นิยามตวัช้ีวดั เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการจดัการท ารายการขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการ

ปฏิบติัราชการดว้ย 
 
รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู นิยามตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย  

SWOT    - ขอ้มูล SWOT 
แผนยทุธศาสตร์   - ขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์การบริหาร 
กรอบการประเมินผล  - ขอ้มูลกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ (มิติ) 
กลุ่มพิจารณาตวัช้ีวดั  - ขอ้มูลกลุ่มพิจารณาตวัช้ีวดั 
ตวัแปรกระบวนงาน  - ขอ้มูลตวัแปรกระบวนงาน 
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ  - ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน  - ขอ้มูลเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
น ้าหนกัของตวัช้ีวดั   - ขอ้มูลน ้ าหนกัของตวัช้ีวดั 
ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับตวัช้ีวดั  - ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับตวัช้ีวดั 

 

 
 

รูป : รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู นิยามตวัช้ีวดั 
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3.3 รายการเมนู  SWOT 
หนา้จอ SWOT น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู SWOT (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหนา้จอโปรแกรม 

SWOT เปิดข้ึนมาแลว้ จะแสดงลิสตร์ายการขอ้มูล SWOT ทั้งหมดข้ึนมาดว้ย 
 

 
 

รูป : หนา้จอ SWOT 
 

ถา้ตอ้งการให้ระบบแสดงเฉพาะรายการขอ้มูลในองคก์รใดองค์กรเดียว สามารถกระท าไดโ้ดยการเลือก
รายการขอ้มูลองคก์ร (ต าแหน่งท่ี 2) เพ่ือท าการกรอง (Filter) ขอบเขตรายการขอ้มูล SWOT 

กรณีท่ีตอ้งการเลือกรายการขอ้มูล SWOT ให้กดปุ่มเลือกรายการขอ้มูล (ต าแหน่งท่ี 3) หลงัจากนั้นก็
สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล, การปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล และการลบรายการขอ้มูล
ได ้โดยการกดปุ่มต่าง ๆ (ต าแหน่งท่ี 4) 

 
รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 

 - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลองคก์ร ท่ีใชส้ าหรับการกรอง 
 ลิสตร์ายการขอ้มูล SWOT 

รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ 
     - ปุ่มเลือกรายการขอ้มูล SWOT 

    - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล SWOT 

    - ปุ่มปรับปรุงรายการขอ้มูล SWOT 
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    - ปุ่มลบรายการขอ้มูล SWOT 
 

เม่ือเลือกรายการขอ้มูล SWOT แลว้ สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล โดยการกดปุ่ม
เพ่ิมรายการขอ้มูล (Add) หรือ การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล โดยการกดปุ่มปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล (Edit) ระบบจะ
แสดหนา้จอรายละเอียดรายการขอ้มูล SWOT (SWOT DETAIL)   ดงัแสดงในภาพต่อไป 

 

 
 

รูป : หนา้จอรายละเอียดรายการ SWOT (SWOT DETAIL) 
 

รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

 - ช่ือรายการขอ้มูล SWOT 

 - ขอ้มูลปีงบประมาณ 

 - ขอ้มูลองคก์ร 

 - กลุ่มภารกิจ 

 - ประเภทของรายการขอ้มูล SWOT แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ  
 จุดแขง็ (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity)  
  และ ขอ้จ ากดั (Threat) 

 - สถานะการใชง้านขอ้มูล 
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 - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

 - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

 - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

 - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 

 - รายการรายละเอียดขอ้มูลเหตุผลประกอบของขอ้มูล SWOT 
 

รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

   - ปุ่มปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูลเหตผุลประกอบของขอ้มูล SWOT 
   - ปุ่มลบรายการขอ้มูลเหตผุลประกอบของขอ้มูล SWOT 

  - ปุ่มบนัทึกขอ้มูล SWOT 

  - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูล SWOT 
 

4.2 รายการเมนู  แผนยุทธศาสตร์ 
Strategy Plan เป็นขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย ขอ้มูลวสิยัทศัน์ (Vision), ขอ้มูลพนัธกิจ (Mission), 

ขอ้มูลประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategy Issue), ขอ้มูลเป้าประสงค ์(Goal) และ ขอ้มูลกลยทุธ์ (Goal) 
 

 
รูป : หนา้จอ Strategy Plan 
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หนา้จอ Strategy Plan น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู Strategy Plan (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหนา้จอ
โปรแกรม Strategy Plan เปิดข้ึนมาแลว้ จะแสดงลิสตร์ายการขอ้มูลทั้งหมดข้ึนมาดว้ย 

ถา้ตอ้งการให้ระบบแสดงเฉพาะรายการขอ้มูลในองคก์รใดองค์กรเดียว สามารถกระท าไดโ้ดยการเลือก
รายการขอ้มูลองคก์ร (ต าแหน่งท่ี 2) เพ่ือท าการกรอง (Filter) ขอบเขตรายการขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์ 

หนา้จอ Strategy Plan จะประกอบดว้ยหนา้จอยอ่ย ๆ (Tab Page) ดว้ยกนั 5 หนา้จอ (ต าแหน่งท่ี 3) คือ 
Vision, Mission, Strategy Issue, Goal และ Strategy ซ่ึงในแต่ละหนา้จอยอ่ยนั้น จะเป็นการจดัการขอ้มูลแผน
ยทุธศาสตร์แต่ละขอ้มูลแตกต่างกนัไป 

 หนา้จอยอ่ย Vision  - เป็นการจดัการขอ้มูลวสิยัทศัน์ 
 หนา้จอยอ่ย Mission  - เป็นการจดัการขอ้มูลพนัธกิจ 
 หนา้จอยอ่ย Strategy Issue - เป็นการจดัการขอ้มูลประเด็นยทุธศาสตร์ 
 หนา้จอยอ่ย Goal  - เป็นการจดัการขอ้มูลเป้าประสงค ์
 หนา้จอยอ่ย Strategy  - เป็นการจดัการขอ้มูลกลยทุธ ์

 

การเลือกรายการขอ้มูลให้กดปุ่มเลือกรายการขอ้มูล  หลงัจากนั้นก็สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น 

การเพ่ิมรายการขอ้มูล โดยการกดปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล , การปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล โดยการ

กดปุ่มปรับปรุงแก้ไขรายการขอ้มูล  และการลบรายการขอ้มูล โดยการกดปุ่มลบรายการขอ้มูล 

 
 

 
 

รูป : หนา้จอยอ่ย VISION (วสิยัทศัน)์ 
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รูป : รายละเอียดรายการขอ้มูลวสิยัทศัน์ (VISION DETAIL) 
 

รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

  - ช่ือขอ้มูลวสิยัทศัน์ 

  - ขอ้มูลปีงบประมาณ 

  - ขอ้มูลองคก์ร 

  - ขอ้มูลกลุ่มภารกิจ 
 

  - สถานการณ์ใชง้านขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 

  - รายการรายละเอียดเหตผุลประกอบขอ้มูลวสิยัทศัน ์
 

รายละเอียดค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

   - ปุ่มปรับปรุงรายการเหตผุลประกอบขอ้มูลวสิยัทศัน์ 
   - ปุ่มลบรายการเหตุผลประกอบขอ้มูลวสิยัทศัน์ 

  - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลวสิยัทศัน์ 
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  - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูลวสิยัทศัน์ 
 

 
รูป : หนา้จอยอ่ย MISSION (พนัธกิจ) 

 

 
 

รูป : รายละเอียดรายการขอ้มูลพนัธกิจ (MISSION DETAIL) 
 

รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ มีดงัน้ี 

  - ช่ือขอ้มูลพนัธกิจ 

  - ขอ้มูลปีงบประมาณ 



23 

  - ขอ้มูลองคก์ร 

  - กลุ่มภารกิจ 

  - สถานการณ์ใชง้าน 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 

  - รายการรายละเอียดเหตผุลประกอบขอ้มูลพนัธกิจ 
 
รายละเอียดค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 

    - ปุ่มปรับปรุงรายการเหตผุลประกอบขอ้มูลพนัธกิจ 
    - ปุ่มลบรายการเหตุผลประกอบขอ้มูลพนัธกิจ 

   - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลพนัธกิจ 

   - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูลพนัธกิจ 
 

 
 

รูป : หนา้จอยอ่ย STRATEGY ISSUE (ประเดน็ยทุธศาสตร์) 
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รูป : รายละเอียดรายการขอ้มูลประเด็นยทุธศาสตร์ (STRATEGY ISSUE) 
รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ มีดงัน้ี 

 

  - ช่ือขอ้มูลประเด็นยทุธศาสตร์ 

  - ขอ้มูลปีงบประมาณ 

  - ขอ้มูลองคก์ร 

  - กลุ่มภารกิจ 

  - สถานะการใชง้าน 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 
 

รายละเอียดค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 

     - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลประเดน็ยทุธศาสตร์ 

     - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูลประเด็นยทุธศาสตร์ 
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รูป : หนา้จอยอ่ย GOAL (เป้าประสงค)์ 
 

 
 

รูป : รายการรายละเอียดขอ้มูลเป้าประสงค ์(GOAL DETAIL) 
 

 
รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ มีดงัน้ี 

  - ช่ือขอ้มูลเป้าประสงค ์

  - ขอ้มูลปีงบประมาณ 
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  - ขอ้มูลองคก์ร 

  - ขอ้มูลกลุ่มภารกิจ 

  - ขอ้มูลประเดน็ยทุธศาสตร์ 

  - สถานะการใชง้าน 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 
 

รายละเอียดค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 

     - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลเป้าประสงค ์

     - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูลเป้าประสงค ์
 
 

 
 

รูป : หนา้จอยอ่ย STRATEGY (กลยทุธ์) 
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รูป : รายละเอียดรายการขอ้มูลกลยทุธ์ (STRATEGY DETAIL) 
 

รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

  - ช่ือขอ้มูลกลยทุธ ์

  - ขอ้มูลปีงบประมาณ 

  - ขอ้มูลองคก์ร 

  - ขอ้มูลกลุ่มภารกิจ 

  - สถานการณ์ใชง้าน 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 
 

รายละเอียดค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 

     - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลกลยทุธ ์

     - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูลกลยทุธ์ 
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4.3 รายการเมนู  กรอบการประเมินผล 

 
หนา้จอ PERSPECTIVE น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู Perspective (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหนา้จอ

โปรแกรม PERSPECTIVE เปิดข้ึนมาแลว้ จะแสดงลิสตร์ายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ (มิติ) 
ทั้งหมดข้ึนมาดว้ย 

 

 
 

รูป : หนา้จอ PERSPECTIVE 
 

ถา้ตอ้งการให้ระบบแสดงเฉพาะรายการขอ้มูลในองคก์รใดองค์กรเดียว สามารถกระท าไดโ้ดยการเลือก
รายการขอ้มูลองค์กร (ต าแหน่งท่ี 2) เพ่ือท าการกรอง (Filter) ขอบเขตรายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ 

กรณีท่ีตอ้งการเลือกรายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ให้กดปุ่มเลือกรายการขอ้มูล 
(ต าแหน่งท่ี 3) หลงัจากนั้นก็สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล, การปรับปรุงแกไ้ขรายการ
ขอ้มูล และการลบรายการขอ้มูลได ้โดยการกดปุ่มต่าง ๆ (ต าแหน่งท่ี 4) 

 
รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 

 - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลองคก์ร ท่ีใชส้ าหรับการกรอง 
 ลิสตร์ายการขอ้มูล กรอบการประเมินผลฯ 
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รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ 
     - ปุ่มเลือกรายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ 

    - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ 

    - ปุ่มปรับปรุงรายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ 

    - ปุ่มลบรายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ 
 

เม่ือเลือกรายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการแลว้ สามารถท าการจดัการ ขอ้มูล เช่น การ
เพ่ิมรายการขอ้มูล โดยการกดปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล (Add) หรือ การปรับปรุงแกไ้ข   ขอ้มูล โดยการกดปุ่มปรับปรุง
แกไ้ขรายการขอ้มูล (Edit) ระบบจะแสดหนา้จอรายละเอียดรายการ   ขอ้มูลกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
(PERSPECTIVE DETAIL) ดงัแสดงในภาพต่อไป 

 

 
 

รูป : หนา้จอ PERSPECTIVE DETAIL 
 
รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

  - ช่ือขอ้มูลกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

  - รายละเอียดค าอธิบายกรอบการประเมินผลการ 
  ปฏิบติัราชการ 

  - ขอ้มูลองคก์ร 

  - ขอ้มูลปีงบประมาณ 



30 

  - สถานะการใชง้านขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 
 
รายละเอียดค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 

 

     - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ 

     - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ 
 

4.4 รายการเมนู  กลุ่มการพจิารณาตัวชีว้ัด 
หนา้จอ CATEGORY น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู Category (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหนา้จอ

โปรแกรม CATEGORY เปิดข้ึนมาแลว้ จะแสดงลิสตร์ายการขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั
ราชการทั้งหมดข้ึนมาดว้ย 

 

 
 

รูป : หนา้จอ CATEGORY 
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การเลือกรายการขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ ใหก้ดปุ่มเลือกรายการขอ้มูล 
(ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นก็สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล, การปรับปรุงแกไ้ขรายการ
ขอ้มูล และการลบรายการขอ้มูลได ้โดยการกดปุ่มต่าง ๆ (ต าแหน่งท่ี 3) 

 
รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ 

   - ปุ่มเลือกรายการขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดัผลฯ 

  - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดัผลฯ 

  - ปุ่มปรับปรุงรายการขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดัผลฯ 

  - ปุ่มลบรายการขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดัผลฯ 
 
เม่ือเลือกรายการขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการแลว้ สามารถท าการจดัการ

ขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล โดยการกดปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล (Add) หรือ การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล โดยการ
กดปุ่มปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล (Edit) ระบบจะแสดหนา้จอรายละเอียดรายการขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณา
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ (CATEGORY DETAIL) ดงัแสดงในภาพต่อไป 

 

 
 

รูป : หนา้จอ CATEGORY DETAIL 
 
รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

  - ช่ือขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดั 

  - สถานการณ์ใชง้านขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 
 
รายละเอียดค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 
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     - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ 

     - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูลกรอบการประเมินผลฯ 
 

4.5 รายการเมนู  ตัวแปรกระบวนงาน 
หน้าจอ Variable น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู Variable (ต าแหน่งท่ี 1)   เม่ือหน้าจอ

โปรแกรม Variable เปิดข้ึนมาแลว้ จะแสดงลิสตร์ายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงาน     ทั้งหมดข้ึนมาดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   1       2   
3 
 
 
 
 
 

 
รูป : หนา้จอ Variable 

 
การเลือกรายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงาน ใหก้ดปุ่มเลือกรายการขอ้มูล (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นก็สามารถท า

การจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการขอ้มูล, การปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล และการลบรายการขอ้มูลได ้โดยการกดปุ่ม
ต่าง ๆ (ต าแหน่งท่ี 3) 
 
รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ 

   - ปุ่มเลือกรายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงาน 

  - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงาน 

  - ปุ่มปรับปรุงรายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงาน 

  - ปุ่มลบรายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงาน 
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4.5.1 Add 
การเพ่ิมรายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงาน  ท าได้โดยกดปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล (Add)  โดยสามารถเพ่ิม

รายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงานได ้ 2 ชนิด คือ  
1. ตวัแปรพ้ืนฐาน  2. ตวัแปรรวม ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี  

 
   

รูป : หนา้จอ Variable  Detail  ( add ตวัแปรชนิดตวัแปรพ้ืนฐาน ) 
- ตวัแปรพืน้ฐาน   รายละเอียดประกอบดว้ย       

Variable  Name    :  ช่ือตวัแปร 
Variable Short Name  :  ช่ือยอ่ตวัแปร 
Period     : ปีงบประมาณ 
Variable  Type   :  ชนิดตวัแปร  

เม่ือกรอกรายละเอียดครบตามตอ้งการ  กดปุ่ม  OK  เพื่อยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล 
- ตวัแปรรวม 

 
 

รูป : หนา้จอ Variable  Detail  ( add ตวัแปรชนิดตวัแปรรวม) 



34 

โดยในหนา้จอแสดงผลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. เคร่ืองหมาย  : ส าหรับเลือกใชใ้นสูตร 
2. Template   : ตวัอยา่งการประกอบตวัแปรต่างๆ  ใหเ้ป็นสูตร 
3. ตวัแปร  :  ตวัแปรกระบวนงานท่ีเลือกจากลิสตต์วัแปรกระบวนงานท่ีท าการสร้างไวแ้ลว้ 
4. สูตร   :  สูตรค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีมีตวัแปรต่างๆ  จากส่วนตวัแปรขา้งตน้ 

 
เม่ือกดปุ่ม add หนา้จอจะแสดง  ลิสตต์วัแปรกระบวนงานทั้งหมด  ท่ีท าการสร้างไวแ้ลว้ทั้งหมดข้ึนมาเพ่ือให้เลือก 

ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี  
 

 
 
รูป : หนา้จอ Selector Variable  (ลิสตต์วัแปรกระบวนงานทั้งหมด) 

 
เม่ือกดเลือกช่ือตวัแปรท่ีตอ้งการแลว้   จะแสดงหนา้จอเพื่อบนัทึกรายละเอียดของตวัแปรกระบวนงานท่ีเลือก   ดงั

แสดงในภาพต่อไปน้ี   
 

 
 
รูป : หนา้จอ Selector Variable  ( แสดงและกรอกรายละเอียดตวัแปรท่ีเลือก) 
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รายละเอียดดงัน้ี 
 

ตวัแปรทีเ่ลอืก  :  แสดงตามช่ือตวัแปร  (Variable name) ท่ีเลือกขา้งตน้ ไม่สามารถท าการเปล่ียนแปลงได ้
ช่ือตวัแปร  : ระบุช่ือตวัแปรเพื่อใชใ้นการค านวณสูตร 
ช่ือแสดงผล  :  แสดงตาม ช่ือยอ่ตวัแปร  ( Variable short name ) ท่ีเลือกขา้งตน้ ไม่สามารถท าการเปล่ียนแปลงได ้
ค าอธิบาย   :  รายละเอียดเก่ียวกบัตวัแปรท่ีตอ้งการระบุ 
 
จากนั้นกด ปุ่ม save เพื่อยืนยนั   ในรายละเอียดตวัแปร   หนา้จอ variable Detail (ต าแหน่งท่ี 1 )  ทางช่องตวัแปรจะ

แสดงตวัแปรกระบวนงาน  ท่ีเราเลือกและระบุรายระเอียดขา้งตน้  ( ประกอบดว้ย  ช่ือตวัแปร  :  ช่ือแสดงผล )  และทางดา้น
ขวามือ ของแปรกระบวนงาน  แต่ละตวัยงัมีปุ่ม  Edit ( แกไ้ข )   Del ( ลบ )  เพื่อจดัการตวัแปรกระบวนงานแต่ละตวัให้ถูกตอ้ง
ตามท่ีตอ้งการ  จากนั้นระบุสูตรทางคณิตศาสตร์ ( ต าแหน่งท่ี 2 ) โดยสามารถพิมพข้ึ์นเองโดยให้ช่ือตวัแปรแต่ละตวัตรงกบัช่ือ
ตวัแปรท่ีระบุทางช่องตวัแปร  หรือท าการคลิกเลือกตวัแปร  เคร่ืองหมาย  หรือ  Template เพื่อประกอบเป็นสูตรตามตอ้งการก็ได ้  
ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี   
 
 
 
 

 
 

4 
 

  1 
 
 

 
      2 
         3 

 
รูป : หนา้จอ Variable Detail  

 
จากนั้น กดปุ่ม check  ( ต าแหน่งท่ี 3 ) เพ่ือท าการตรวจสอบสูตรทางคณิตศาสตร์ว่าถูกตอ้งหรือไม่ โดยผลการ

ตรวจสอบจะมีหลายกรณี ดงัน้ี 
1. Formula is valid      :  สูตรค านวณถูกตอ้ง 
2. Formula is not valid    :  สูตรค านวณไม่ถูกตอ้ง   
3. Formula is not define   :  ไม่ไดร้ะบุสูตรค านวณ 
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4. Formula is valid.  Unused variable(s) : ช่ือตวัแปร   :  สูตรค านวณถูกตอ้งแต่แสดงช่ือตวัแปรท่ีไม่ไดใ้ชใ้นสูตร
ค านวณ 

เม่ือตรวจสอบสูตรค านวณจนไดผ้ลถูกตอ้งแลว้  ก็ท าการยนืยนัเพ่ือบนัทึกรายละเอียดตวัแปรรวมท่ีสร้างข้ึนไดโ้ดย กด 
ปุ่ม  OK   

4.5.2 Edit 
เม่ือเลือกรายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงานแลว้ สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล 

โดยการกดปุ่มปรับปรุงแก้ไขรายการข้อมูล (Edit)  ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดรายการข้อมูลตัวแปร
กระบวนงาน   ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี 

- ตวัแปรพืน้ฐาน   แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
1. ยงัคงเป็นตวัแปรพ้ืนฐาน  เม่ือท าการแกไ้ขตามท่ีตอ้งการเรียบร้อย กดปุ่ม  OK   เพ่ือบนัทึกยืนยนัการแกไ้ข

ขอ้มูล 

 
รูป : หนา้จอ Variable Detail  ( เม่ือกด Edit เพ่ือแกไ้ข) 

2. แกไ้ขเป็นตวัแปรรวม   หนา้จอจะแสดงใหจ้ดัการสร้างเหมือนขั้นตอนการ  add  ตวัแปรรวมขา้งตน้ 

 
รูป : หนา้จอ Variable Detail (กด Edit เพ่ือแกไ้ข) 

- ตวัแปรรวม 
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1. ยงัคงเป็นตวัแปรรวม  ฐาน  เม่ือท าการแกไ้ขตามท่ีตอ้งการเรียบร้อย กดปุ่ม  OK  เพ่ือบนัทึกยืนยนัการแกไ้ข
ขอ้มูล 

 
 

รูป : หนา้จอ Variable Detail (กด Edit เพ่ือแกไ้ข) 
 

2. แกไ้ขเป็นตวัแปรพ้ืนฐาน  เม่ือกดปุ่ม  OK  จะมีขอ้ความ วา่  All Variables  definition remove .  Continue ?  
เพ่ือยนืยนัการแกไ้ข  กดปุ่ม  OK  เพ่ือยนืยนัการแกไ้ข  หรือ  กดปุ่ม cancel  เพ่ือยกเลิกการแกไ้ข 

3.  
4.5.3 Delete 

เลือกรายการขอ้มูลตวัแปรกระบวนงานท่ีตอ้งการลบ จากนั้นกดปุ่ม delete จะแสดงขอ้ความ  Are you sure 
to delete this record ?   ถามเพื่อยนืยนั ถา้ตอ้งการลบ กดปุ่ม OK  ถา้ไม่กดปุ่ม  Cancel  ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 

รูป : หนา้จอยนืยนัการลบตวัแปรกระบวนงานท่ีเลือก 
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ในส่วนหนา้จอ  Formula  สามารถท าการจดัการกบัสูตรและตวัแปรได ้ ทั้งการ  Add (ต าแหน่งท่ี 1 ) Edit  Delete  ( 

ต  าแหน่งท่ี 2 )  โดยลกัษณะการท างานจะเหมือนกบัการ  add Edit  และ delete  ของตวัแปรรวม (หนา้  Variable Detail )  ซ่ึงตวั
แปรท่ีเลือกในการ add  ก็จะเป็นลิสตต์วัแปรกระบวนงานทั้งหมดท่ีสร้างไวแ้ลว้จากหนา้  Variable  เช่นเดียวกนั 

รายช่ือตวัแปร PM สามารถดูไดใ้น ภาคผนวก ข 
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4.6 รายการเมนู  ตัวชีว้ดัผลการปฏิบัติราชการ 
หนา้จอ KPI เป็นหนา้จอโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับการก าหนดค านิยาม, ก าหนดรายละเอียด  ขอ้มูล, การก าหนด

ผูรั้บผิดชอบ หรือผูดู้แล และการอพัโหลดไฟลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ 
 

 
 

รูป : หนา้จอ KPI 
 

หนา้จอ KPI น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหนา้จอ
โปรแกรม KPI เปิดข้ึนมาแลว้ ใหท้ าการเลือกขอ้มูลองคก์ร (Organization) และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่ง
ท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงรายการขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ ทั้งหมดขององคก์ร และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการข้ึนมา ในรูปแบบ
โครงสร้างตน้ไม ้(Tree View) (ต าแหน่งท่ี 3) 

หนา้จอ KPI น้ี ประกอบดว้ยหนา้จอยอ่ย (Tab Page) (ต าแหน่งท่ี 4) 5 หนา้จอยอ่ย คือ Definition (ค านิยาม), 
Detail (รายละเอียดขอ้มูลตวัช้ีวดั), Handler (รายละเอียดเจา้หนา้ท่ีดูแล) Upload Files (อพัโหลดไฟล์) และ Formula 
หรือ Milestone หรือ Quality (รายละเอียดเง่ือนไขของแต่ละ KPI) 

 
การจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดั เช่น การเพ่ิมรายการ, การแกไ้ขปรับปรุงรายการ และการลบรายการ จะตอ้งท าการ

เลือกรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั (ต าแหน่งท่ี 3) เสียก่อน แลว้จึงกดปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั  กรณีตอ้งการ

เพ่ิมรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั , กดปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั แบบอา้งอิง  กรณีตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลตวัช้ีวดั 

แบบอา้งอิง, กดปุ่มลบรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั  กรณีตอ้งการลบรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั  
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หลงัจากท่ีท าการปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดรายการขอ้มูลตวัช้ีวดัเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็ให้ท าการบนัทึกขอ้มูล 

โดยการกดปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั  
 

รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

   - ปุ่มเล่ือนรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั ข้ึนดา้นบน 

   - ปุ่มเล่ือนรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั ลงดา้นล่าง 

  - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั 

  - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีอา้งอิงจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 

  - ปุ่มลบรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั 

  - ปุ่มบนัทึกรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั 

  
 

รูป : หนา้จอยอ่ย Definition (รายละเอียดค านิยามตวัช้ีวดั) 
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รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

  - ขอ้มูลปีงบประมาณ 

       - ขอ้มูล Cluster  

  - ขอ้มูลกลยทุธ์ 

      - ขอ้มูลเป้าประสงค ์

  - ขอ้มูลกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ (มิติ) 

  - ขอ้มูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดั 

  - ช่ือขอ้มูลตวัช้ีวดั 

  - ช่ือขอ้มูลตวัช้ีวดั อยา่งยอ่ เพ่ือใชส้ าหรับลิสตร์ายการในโครง 
   สร้างตน้ไม ้(Tree View) 

       - ขอ้มูลชนิดของ KPI 

       - ขอ้มูลชนิดของขอ้มูล 

  - หน่วยนบั 

  - สูตรการค านวณ 

  - ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตวัอยา่ง เช่น +/- 10 หน่วย  
   ต่อ 1 คะแนน) 

  - สถานะการใชง้านขอ้มูล (จ าเป็นตอ้งระบุ) 

       - แสดงรายงานโดยใชข้อ้มูลจากตวัข้ีวดัยอ่ย 

       - แสดงตวัช้ีวดัยอ่ยในรายงานดว้ย 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 
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รูป : หนา้จอยอ่ย Detail (รายละเอียดขอ้มูลตวัช้ีวดั) 
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รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
   - รายการขอ้มูลค าอธิบายของตวัช้ีวดั 
   - รายการขอ้มูลเง่ือนไขของตวัช้ีวดั 

   - รายการขอ้มูลแหล่งขอ้มูล / วธีิการจดัเก็บ 

   - รายการขอ้มูลโครงการ / กิจกรรม / เหตุการณ์ 

   - ค  าช้ีแจงการปฏิบติังาน / มาตรการท่ีไดด้ าเนินการ 

   - ปัจจยัสนบัสนุนต่อการด าเนินการ 

   - อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

   - หลกัฐานอา้งอิง 

   - ขอ้มูลผลการด าเนินการ 

   - ขอ้มูลเก่ียวกบัสูตร 
 

 
รูป : หนา้จอยอ่ย Handler (รายละเอียดขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีดูแลตวัช้ีวดั) 
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รูป : หนา้จอยอ่ย Upload Files (รายละเอียดขอ้มูลอพัโหลดไฟล)์ 
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รูป : หนา้จอยอ่ย Formula (รายละเอียดขอ้มูล KPI ชนิด Formula) 

 

 
รูป : หนา้จอยอ่ย Milestone (รายละเอียดขอ้มูล KPI ชนิด Milestone และ Milestone & Formula) 
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รูป : หนา้จอยอ่ย Pass/Fail (รายละเอียดขอ้มูล KPI ชนิด Pass/Fail หรือ ผา่น/ไม่ผา่น) 
 

 
 

รูป : หนา้จอยอ่ย Quality (รายละเอียดขอ้มูล KPI ชนิด เชิงคุณภาพ) 
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รูป : หนา้จอยอ่ย Formula (รายละเอียดขอ้มูล KPI ชนิด ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินคา้) 
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4.7 รายการเมนู  เกณฑ์การให้คะแนน 
หนา้จอ เกณฑก์ารใหค้ะแนน  เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการจดัการบนัทึกขอ้มูลเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละ

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ โดยหนา้จอน้ีจะเปิดไดจ้ากรายการเมนู เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ต าแหน่งท่ี 1) 
เม่ือหนา้จอ เกณฑก์ารให้คะแนน ถูกเปิดข้ึนมาเรียบร้อยแลว้ ให้ท าการเลือกรายการองคก์ร (Organization) และ 

รายการเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบก็จะแสดงขอ้มูลของตวัช้ีวดัทั้งหมดท่ีอยู่ใน
รายการท่ีเลือกนั้น (ต าแหน่งท่ี 3)  

รายการตวัช้ีวดัผลทั้งหมดท่ีระบบแสดงข้ึนมานั้น จะแสดงในรูปแบบโครงสร้างตน้ไม ้(Tree View) ใหท้ าการเลือก
รายการตวัช้ีวดัแต่ละตวัท่ีตอ้งการท าการป้อนขอ้มูลเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดั โดยสามารถป้อนขอ้มูลได ้5 ระดับ 
(ต าแหน่งท่ี 4)  
 

 
 

รูป : หนา้จอ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
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 รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

  - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลองคก์ร 

  - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการ 

   - ช่ือ ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ 

  - ปีงบประมาณ ส าหรับตวัช้ีวดัผลฯ นั้น ๆ 

 -  ประเภทของเกณฑก์ารใหค้ะแนน แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  
   Fixed, Linear และ Curve 

 - รายละเอียดการบนัทึกขอ้มูลเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

รายละเอียดปุ่มการท างานต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

   - ปุ่มปรับปรุงแกไ้ขค่าขอ้มูลเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

   - ปุ่มลบค่าขอ้มูลเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีไดป้้อนเขา้ไปแลว้ 

  - ปุ่มบนัทึกขอ้มูลเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  - ปุ่มลบขอ้มูลเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละตวัช้ีวดั 
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4.8 รายการเมนู  น า้หนักของตวัชีว้ัด 
หนา้จอ น ้ าหนกัของตวัช้ีวดั เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการจดัการบนัทึกขอ้มูลน ้ าหนกัของแต่ละตวัช้ีวดัผล

การปฏิบติัราชการ โดยหนา้จอน้ีจะเปิดไดจ้ากรายการเมนู น ้ าหนกัของตวัช้ีวดั (ต าแหน่งท่ี 1) 
 

 
 

เม่ือหนา้จอ น ้ าหนกัของตวัช้ีวดั  ถูกเปิดข้ึนมาเรียบร้อยแลว้ ให้ท าการเลือกรายการองคก์ร (Organization) 
และ รายการเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบก็จะแสดง-ขอ้มูลของตวัช้ีวดัทั้งหมด
ท่ีอยูใ่นรายการท่ีเลือกนั้น ๆ 

รายการตวัช้ีวดัผลทั้งหมดท่ีระบบแสดงข้ึนมานั้น จะไม่สามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลค านิยามต่าง ๆ ของ
ตวัช้ีวดัผลได ้ยกเวน้เพียงแค่บนัทึก แกไ้ขปรับปรุงค่าน ้ าหนกัของแต่ละตวัช้ีวดัเท่านั้น  โดยการกดปุ่มปรับปรุงแกไ้ข
ค่าน ้ าหนกั “Edit” 

 
รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลองคก์ร 

 - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
 
รายละเอียดปุ่มการท างานต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

    - ปุ่มปรับปรุงแกไ้ขค่าขอ้มูลน ้ าหนกัของแต่ละตวัช้ีวดัผลฯ 

   - ปุ่มบนัทึกขอ้มูลน ้ าหนกัของรายการตวัช้ีวดัผลฯ ทั้งหมด 
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4.9 รายการเมนู  ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับตวัชีว้ดั 

 
หนา้จอ ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหนบัตวัช้ีวดั เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการจดัการบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐานของแต่ละ

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ โดยหนา้จอน้ีจะเปิดไดจ้ากรายการเมนู ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับตวัช้ีวดั (ต าแหน่งท่ี 1) 
เม่ือหน้าจอ ข้อมูลพ้ืนฐานส าหนับตัวช้ีวดั ถูกเปิดข้ึนมาเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเลือกรายการองค์กร 

(Organization) และ รายการเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบก็จะแสดงขอ้มูลของ
ตวัช้ีวดัทั้งหมดท่ีอยูใ่นรายการท่ีเลือกนั้น (ต าแหน่งท่ี 3)  

รายการตวัช้ีวดัผลทั้งหมดท่ีระบบแสดงข้ึนมานั้น จะแสดงในรูปแบบโครงสร้างตน้ไม ้(Tree View) ให้ท าการ
เลือกรายการตวัช้ีวดัแต่ละตวัท่ีตอ้งการท าการป้อนขอ้มูลพ้ืนฐาน การจดัการขอ้มูลพ้ืนฐานสามารถป้อนขอ้มูล, ปรับปรุง
แกไ้ขขอ้มูล และลบขอ้มูลได ้โดยใชปุ่้ม Edit, Update และ Delete ตามล าดบั (ต าแหน่งท่ี 4)  

 

 
 

รูป : หนา้จอ ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหนบัตวัช้ีวดั 
 
รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลองคก์ร 

 - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

  - ช่ือ ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ 

  - รายละเอียดขอ้มูลพ้ืนฐานของตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ 
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รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

    - ปุ่มปรับปรุงแกไ้ขค่าขอ้มูลพ้ืนฐานของตวัช้ีวดัผลฯ ในแต่ละปีงบประมาณ 

   - ปุ่มลบค่าขอ้มูลพ้ืนฐานของตวัช้ีวดัผลฯ ในแต่ละปีงบประมาณ 

   - ปุ่มบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐานทั้งหมด 
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5. เมนู  บนัทกึข้อมูลตัวช้ีวดั 
เมนู บันทึกขอ้มูลตวัช้ีวดั เป็นการน าขอ้มูลหลกั (นิยามตวัช้ีวดั) ท่ีได้จัดเตรียมไวแ้ลว้ มาท าการบนัทึกการจัด

เก่ียวกบัผลคะแนนต่าง ๆ ของตวัช้ีวดัผล 
 
ส่วนเมนู บนัทึกขอ้มูลตวัช้ีวดั ประกอบดว้ยรายการเมนูยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

 บนัทึกตวัแปรกระบวนงาน 
 บนัทึกผลคะแนน 
 Approve รวม 

 

 
 

รูป : รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู บนัทึกขอ้มูลตวัช้ีวดั 
 

5.1 รายการเมนู  บันทึกผลคะแนน 
หนา้จอ  บนัทึกผลคะแนนตวัช้ีวดั เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการจดัการบนัทึกขอ้มูลผลคะแนนของตวัช้ีวดัผล

การปฏิบติัราชการ โดยหนา้จอน้ีจะเปิดไดจ้ากรายการเมนู บนัทึกผลคะแนนตวัช้ีวดั (ต าแหน่งท่ี 1) 
เม่ือหนา้จอ บนัทึกผลคะแนนตวัช้ีวดั  ถูกเปิดข้ึนมาเรียบร้อยแลว้ ให้ท าการเลือกรายการองคก์ร (Organization) 

และ รายการเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบก็จะแสดงขอ้มูลของตวัช้ีวดัทั้งหมดท่ีอยูใ่น
รายการท่ีเลือกนั้น (ต าแหน่งท่ี 3)  

รายการตวัช้ีวดัผลทั้งหมดท่ีระบบแสดงข้ึนมานั้น จะแสดงในรูปแบบโครงสร้างตน้ไม ้(Tree View) ให้ท าการ
เลือกรายการตวัช้ีวดัแต่ละตวัท่ีตอ้งการท าการป้อนผลคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดั (ต าแหน่งท่ี 4) โดยสามารถป้อนขอ้มูลผล
คะแนน, ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลผลคะแนน, ลบขอ้มูลผลคะแนน โดยการกดปุ่ม Edit, Update และ Clear ตามล าดบั 
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รูป : หนา้จอ บนัทึกผลคะแนนตวัช้ีวดั 
 
รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลองคก์ร 

  - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

   - ช่ือ ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ 

   - ปีงบประมาณ ส าหรับตวัช้ีวดัผลฯ นั้น ๆ 
 

รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

    - ปุ่มปรับปรุงแกไ้ขค่าผลคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดัผลฯ 

    - ปุ่มเคลียค่าผลคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดัผลฯ 

    - ปุ่มบนัทึกขอ้มูลผลคะแนนของตวัช้ีวดัผลฯ ทั้งหมด 
 



55 

 
 

รูป : หนา้จอส่วนท่ี 4  ของ KPI TYPE Actual 
 

 
 

รูป : หนา้จอส่วนท่ี 4  ของ KPI TYPE Formula 
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รูป : หนา้จอส่วนท่ี 4  ของ KPI TYPE Milestone 
 

 
 

รูป : หนา้จอส่วนท่ี 4  ของ KPI TYPE Milestone & Formula 
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รูป : หนา้จอส่วนท่ี 4  ของ KPI TYPE Pass/Fail 
 

 
 

รูป : หนา้จอส่วนท่ี 4  ของ KPI TYPE Quality 
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รูป : หนา้จอส่วนท่ี 4  ของ KPI TYPE ร้อยละของมูลค่าสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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5.2 รายการเมนู  Approve รวม 
หนา้จอ  Approve รวม เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการจดัการ Approve รวม ตวัช้ีวดัท่ีเป็นตวัช้ีวดัเร่ิมตน้ของ

ตวั ช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ โดยหนา้จอน้ีจะเปิดไดจ้ากรายการเมนู Approve รวม (ต าแหน่งท่ี 1) 
เม่ือหน้าจอ Approve รวม ถูกเปิดข้ึนมาเรียบร้อยแลว้ ให้ท าการเลือกรายการองค์กร(Organization) และ 

รายการเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบก็จะแสดงขอ้มูลของตวัช้ีวดัทั้งหมดท่ีอยูใ่น
รายการท่ีเลือกนั้น  

รายการตวัช้ีวดัผลทั้งหมดท่ีระบบแสดงข้ึนมานั้น  จะแสดงการ Approve แต่ละ KPI ในแต่ละเดือน ท่ีมีการ 
Approve และ มีรายการให ้Click Approve รวม และ Click OK เพื่อ Update รวม   ต่อไป 

 

 
 

รูป : หนา้จอ Approve รวม 
 

รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

  - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลองคก์ร 

  - (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
 
รายละเอียดปุ่มการท างานต่าง ๆ ดงัน้ี 

    - ปุ่มบนัทึกขอ้มูล Approve รวม ของรายการตวัช้ีวดัผลฯ ทั้งหมด 
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6. เมนูรายงาน 
 
ส่วนเมนู Report เป็นส่วนรายงานระบบ Key Performance Indicators ในโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ทรัพยากรองคก์รและบริการการศึกษา 
รายงานในระบบงานน้ี ประกอบดว้ยรายงานต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 รายงาน SWOT 
 รายงานแผนยทุธศาสตร์ (วสิยัทศัน์, พนัธกิจ, ...) 
 รายงานกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
 รายงานประสิทธิภาพ 
 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ 
 รายงานหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตวัช้ีวดั 
 รายงานการประเมินผลตนเอง (Sar Card) 
 รายงานผลตามค านิยามของตวัช้ีวดั 

 

 
 

รูป : รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู รายงาน 
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6.1 รายการเมนู  SWOT 
หน้าจอต่อไปน้ีเป็นหนา้จอส าหรับ รายงาน SWOT โดยสามารถเปิดหน้าจอน้ีไดจ้ากเมนู รายการ Swot 

(ต าแหน่งท่ี 1) หลงัจากนั้นใหท้ าการเลือกรายการขอ้มูลปีงบประมาณ และ รายการขอ้มูลองคก์ร (ต าแหน่งท่ี 2) ท่ี
ตอ้งการแสดงผลรายงาน 

 

 
 

รูป : หนา้จอ SWOT REPORT 
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6.2 รายการเมนู  แผนยุทธศาสตร์ 
หนา้จอต่อไปน้ีเป็นหนา้จอส าหรับ รายงานแผนยทุธศาสตร์ (STRATEGY PLAN REPORT) โดยสามารถ

เปิดหน้าจอน้ีได้จากเมนู รายงานแผนยุทธศาสตร์ (ต าแหน่งท่ี 1) หลงัจากนั้ นให้ท าการเลือกรายการขอ้มูล
ปีงบประมาณ และ รายการขอ้มูลองคก์ร (ต าแหน่งท่ี 2) ท่ีตอ้งการแสดงผล   รายงาน 

 

 
 

รูป : หนา้จอ STRATEGY PLAN REPORT 
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6.3 รายการเมนู  กรอบการประเมนิ 
หน้าจอต่อไปน้ีเป็นหน้าจอส าหรับ รายงานกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PERSPECTIVE 

REPORT) โดยสามารถเปิดหนา้จอน้ีไดจ้ากเมนู กรอบการประเมิน (ต าแหน่งท่ี 1) หลงัจากนั้นให้ท าการเลือกรายการ
ขอ้มูลปีงบประมาณ และ รายการขอ้มูลองคก์ร (ต าแหน่งท่ี 2) ท่ีตอ้งการแสดงผลรายงาน 

 

 
 

รูป : หนา้จอ PERSPECTIVE REPORT 
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6.4 รายการเมนู  ประสิทธิภาพ 
หนา้จอต่อไปน้ีเป็นหนา้จอส าหรับ รายงานผลการปฏิบติัราชการตามตวัช้ีวดั (PERFORMANCE REPORT) 

โดยสามารถเปิดหน้าจอน้ีได้จากเมนู ประสิทธิภาพ (ต าแหน่งท่ี 1) หลงัจากนั้ นให้ท าการเลือกรายการขอ้มูล
ปีงบประมาณ และ รายการขอ้มูลองคก์ร (ต าแหน่งท่ี 2)   ท่ีตอ้งการแสดงผลรายงาน 

 

 
 

รูป : หนา้จอ PERFORMANCE REPORT 
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6.5 รายการเมนู  ผลการปฏิบัติราชการ 
หนา้จอต่อไปน้ีเป็นหนา้จอส าหรับ รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ รายตวัช้ีวดั (AGREEMENT 

REPORT) โดยสามารถเปิดหน้าจอน้ีไดจ้ากเมนู ผลการปฏิบติัราชการ (ต าแหน่งท่ี 1) หลงัจากนั้นให้ท าการเลือก
รายการขอ้มูลปีงบประมาณ, รายการขอ้มูลองค์กร, รายการขอ้มูลเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ, รายการขอ้มูลตวัช้ีวดั และ
รายการขอ้มูลรอบระยะเวลาของเดือน (ต าแหน่งท่ี 2) ท่ีตอ้งการแสดงผลรายงาน 

 

 
 

รูป : หนา้จอ AGREEMENT REPORT 
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6.6 รายการเมนู  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน้าจอต่อไปน้ีเป็นหน้าจอส าหรับ รายงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตวัช้ีวดั (HANDLER REPORT) โดย

สามารถเปิดหน้าจอน้ีไดจ้ากเมนู หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (ต าแหน่งท่ี 1) หลงัจากนั้นให้ท าการเลือกรายการขอ้มูล
ปีงบประมาณ และ รายการขอ้มูลองคก์ร (ต าแหน่งท่ี 2) ท่ีตอ้งการแสดงผลรายงาน 

 

 
 

รูป : หนา้จอ HANDLER REPORT 
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6.7 รายการเมนู  ประเมินผลตนเอง 

หนา้จอต่อไปน้ีเป็นหนา้จอส าหรับ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR CARD REPORT) โดยสามารถเปิด
หนา้จอน้ีไดจ้ากเมนู ประเมินผลตนเอง (ต าแหน่งท่ี 1) หลงัจากนั้นใหท้ าการเลือกรายการขอ้มูลปีงบประมาณ, รายการ
ขอ้มูลองคก์ร (ต าแหน่งท่ี 2) ท่ีตอ้งการแสดงผลรายงาน 

 

 
 

รูป : หนา้จอ SAR CARD REPORT 
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6.8 รายการเมนู  ค านิยามของตัวชีว้ัด 
หนา้จอต่อไปน้ีเป็นหนา้จอส าหรับ รายการผลตวัช้ีวดั (KPI TEMPLATE REPORT) โดยสามารถเปิดหนา้จอ

น้ีไดจ้ากเมนู รายการผลตวัช้ีวดั (ต าแหน่งท่ี 1) หลงัจากนั้นให้ท าการเลือกรายการขอ้มูลปีงบประมาณ, รายการขอ้มูล
องคก์ร, รายการขอ้มูลเจา้หนา้ท่ี, รายการขอ้มูลตวัช้ีวดั, รายการขอ้มูลรายเดือน และ รายการขอ้มูลหมายเลขหนา้ท่ีเร่ิม
พิมพ ์ (ต าแหน่งท่ี 2) ท่ีตอ้งการแสดงผลรายงาน 

 

 
 

รูป : หนา้จอ KPI TEMPLATE REPORT 
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6.9 รายการเมนู  รายงานประเมิน ป.1 
หนา้จอต่อไปน้ีเป็นหนา้จอส าหรับรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ป.1  โดยสามารถ

เปิดหนา้จอน้ีไดจ้ากเมนู รายงาน เลือกรายงานประเมิน ป.1  

ขั้นตอนการบนัทึกเพ่ิมเติมเพ่ือออกรายงาน ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ป.1 

 
 ท่ีเมนู นิยามตวัช้ีวดั >> ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ ใหบ้นัทึกเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

1)  ก าหนด Category  ใหท้ าการจดักลุ่มใหก้บัตวัช้ีวดั โดยเลือกกลุ่มการพิจารณาตวัช้ีวดัเดียวกนัส าหรับ

รายการตวัช้ีวดัท่ีอยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั 

2) ก าหนด หมายเลขหวัขอ้ โดยใส่หมายเลขหวัขอ้ของตวัช้ีวดั เช่น 1.1, 1.2 หรือ 2.1 เป็นตน้ 

3) ก าหนดวา่ใหแ้สดงในรายงานประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ป.1 โดยท าเคร่ืองหมายถูกท่ีช่อง

ขอ้มูลแสดงในรายงานประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ป.1 
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หน้าจอรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา ป.1 (ทัง้ตวับง่ชี ้สกอ. และ มทร.อีสาน)

 
 

ท่ีเมนู รายงาน >> รายงานประเมิน ป.1 
1)  เลือกตวับ่งช้ีท่ีตอ้งการ (Period) 

2)  เลือกหน่วยงานตน้ขั้วท่ีสร้างตวัช้ีวดัไวเ้ป็นตน้แบบโครงสร้างใหห้น่วยงานอ่ืน ๆ คดัลอกโครงสร้าง

ตวัช้ีวดั เช่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน เป็นตน้ 

3)  กดท่ีปุ่ม แสดงรายงาน เพื่อดูรายงาน 

 

 
ตวัอยา่งรายงานท่ี Export เป็น PDF 
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6.10 รายการเมนู  รายงานประเมิน ป.1 ตามหน่วยงาน 
หนา้จอต่อไปน้ีเป็นหนา้จอส าหรับรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ป.1ตาม

หน่วยงาน  โดยสามารถเปิดหนา้จอน้ีไดจ้ากเมนู รายงาน เลือกรายงานประเมิน ป.1 ตามหน่วยงาน 

 

 
 

1)  ระบุหน่วยงานท่ีตอ้งการ 

2)  ระบุ Period (สกอ.) ท่ีตอ้งการออกรายงาน 

3)  ระบุ Period (สมศ.) ท่ีตอ้งการออกรายงาน 

4)  ระบุ Period (มทร.อีสาน) ท่ีตอ้งการออกรายงาน 

5)  กดท่ีปุ่ม แสดงรายงาน เพื่อดูรายงาน 

 

 
ตวัอยา่งรายงานท่ี Export เป็น PDF 
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7. เมนูข้อมูลผู้บริหาร 
 
ส่วนเมนู Executive เป็นส่วนเมนูท่ีรวบรวมรายการเมนูทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เช่น การ

วเิคราะห์ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ ในรูปแบบกราฟ และตารางขอ้มูล, การวิเคราะห์แผน    ยทุธศาสตร์, การวิเคราะห์
ขอ้มูล SWOT และอ่ืน ๆ 

 
รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู Executive ประกอบดว้ย 

 รายงานสถานะตวัช้ีวดั 
 รายละเอียดตวัช้ีวดั 
 แผนยทุธศาสตร์ 
 รายละเอียดตวัช้ีวดั (ตาราง) 
 การวเิคราะห์ SWOT 
 วเิคราะห์กรอบการบริหาร 
 สาระส าคญัของตวัช้ีวดั 
 

 
 

รูป : รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู ขอ้มูลผูบ้ริหาร 
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7.1 รายการเมนู  รายงานสถานะตัวชีว้ัด 
KPI MONITORING เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการติดตามผล หรือการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั

ราชการ หนา้จอน้ีจะวเิคราะห์ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ ใน 2 รูปแบบ คือ เกจมิเตอร์ (Gauge Meter) เป็นการวิเคราะห์ผลคะแนน
ของตวัช้ีวดันั้น ๆ และกราฟเสน้ตรง (Line Graph) เป็นการวเิคราะห์ผลคะแนนในแต่ละเดือนของตวัช้ีวดันั้น ๆ 

หนา้จอ KPI MONITORING น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู รายงานสถานะตวัช้ีวดั (ต าแหน่งท่ี 1) 
เม่ือหน้าจอโปรแกรม KPI MONITORING เปิดข้ึนมาแลว้ ให้ท าการเลือกขอ้มูลปีงบประมาณ (Period), ขอ้มูลองคก์ร 
(Organization) และ/หรือ ขอ้มูลเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงลิสตร์ายการ
ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ ในรูปแบบโครงสร้างตน้ไม ้(Tree View) (ต าแหน่งท่ี 3) 

เม่ือท าการเลือกรายการขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ ในโครงสร้างตน้ไม ้(ต าแหน่งท่ี 3) ระบบจะแสดงผลการวิเคราะห์ของ
ตวัช้ีวดัผลฯ นั้น ๆ ออกมาดงัรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

รูป : หนา้จอ KPI MONITORING 
 
หลงัจากท่ีระบบแสดงผลการวเิคราะห์ของตวัช้ีวดัผลฯ ออกมาแลว้นั้น สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดของตวัช้ีวดัไดโ้ดย

การคลิกลิงค ์“Definition” (ต าแหน่งท่ี 4) และสามารถดูขอ้มูลผลคะแนนของตวัช้ีวดัในแต่ละเดือนในรูปแบบตารางขอ้มูลได้
โดยการคลิกลิงค ์“Detail” (ต าแหน่งท่ี 5) ดงัแสดงในรูปภาพดา้นล่างต่อไปน้ี 
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รูป : KPI DESCRIPTION (รายละเอียดขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ) 
 

 
 

รูป : KPI DETAIL (รายละเอียดผลคะแนนตวัช้ีวดั ในรูปแบบตารางขอ้มูล) 
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7.2 รายการเมนู  รายละเอียดตวัชีว้ัด 
KPI DASHBOARD เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการติดตามผล หรือการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั

ราชการ หนา้จอน้ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ ในรูปแบบเกจมิเตอร์ (Gauge Meter) เป็นการวิเคราะห์ผลคะแนนของ
ตวัช้ีวดัในภาพรวมทั้งหมด 

หนา้จอ KPI DASHBOARD น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู รายละเอียดตวัช้ีวดั (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือ
หน้าจอโปรแกรม KPI DASHBOARD เปิดข้ึนมาแลว้ ให้ท าการเลือกขอ้มูลปีงบประมาณ (Period), ขอ้มูลองค์กร 
(Organization) และ/หรือ ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงเกจมิเตอร์ (Gauge 
Meter) ของขอ้มูลแต่ละตวัช้ีวดัผลฯ ทั้งหมดขององคก์ร (และ/หรือเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) นั้น ๆ 

หนา้จอแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของตวัช้ีวดัผลฯ “KPI DASHBOARD” สามารถแสดงไดด้งัรูปภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูป : หนา้จอ KPI DASHBOARD 
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7.3 รายการเมนู  แผนยุทธศาสตร์ 
STRATEGY PLAN เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการติดตามผล หรือการวิเคราะห์ขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์ ซ่ึง

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์, พนัธกิจ, ประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ หน้าจอน้ีจะวิเคราะห์ข้อมูลแผน
ยทุธศาสตร์ในรูปแบบตารางรายละเอียดขอ้มูล 

หนา้จอ STRATEGY PLAN น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู แผนยทุธศาสตร์ (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือ
หน้าจอโปรแกรม STRATEGY PLAN เปิดข้ึนมาแลว้ ให้ท าการเลือกขอ้มูลปีงบประมาณ (Period), ขอ้มูลองค์กร 
(Organization), ขอ้มูลกลุ่มภารกิจ (Cluster) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร
นั้น ๆ ดงัแสดงในรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

รูป : หนา้จอ STRATEGY PLAN 
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7.4 รายการเมนู  รายละเอียดตวัชีว้ัด (ตาราง) 
KPI DETAIL (TABLE) เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลผลคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดัผลการ

ปฏิบติัราชการ หนา้จอน้ีจะวเิคราะห์ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ ในรูปแบบตารางขอ้มูล 
หนา้จอ KPI DETAIL น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการ รายละเอียดตวัช้ีวดั (ตาราง) (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือ

หนา้จอโปรแกรม KPI DETAIL (TABLE) เปิดข้ึนมาแลว้ ให้ท าการเลือกขอ้มูลปีงบประมาณ (Period), ขอ้มูลองคก์ร 
(Organization) และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลผลคะแนนของ
ตวัช้ีวดัขององคก์ร และ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการนั้น ๆ ดงัแสดงในรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

รูป : หนา้จอ KPI DETAIL (TABLE) 
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7.5 รายการเมนู  การวิเคราะห์ SWOT 
SWOT ANALYSIS เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการแสดงผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล SWOT  หนา้จอ SWOT 

ANALYSIS น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู การวเิคราะห์ SWOT (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหนา้จอโปรแกรม SWOT 
ANALYSIS เปิดข้ึนมาแลว้ ใหท้ าการเลือกขอ้มูลปีงบประมาณ (Period), ขอ้มูลองคก์ร (Organization), ขอ้มูลกลุ่มภารกิจ 
(Cluster) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูล SWOT ขององคก์ร นั้น ๆ ดงัแสดงในรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

รูป : หนา้จอ SWOT ANALYSIS 
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7.6 รายการเมนู  วิเคราะห์กรอบการบริหาร 
PERSPECTIVE ANALYSIS เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการแสดงผล และการวิเคราะห์ขอ้มูลกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการ (มิติ)  
หนา้จอ PERSPECTIVE ANALYSIS น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู วิเคราะห์กรอบการบริหาร  

(ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหนา้จอโปรแกรม PERSPECTIVE ANALYSIS เปิดข้ึนมาแลว้ ให้ท าการเลือกขอ้มูลปีงบประมาณ 
(Period), ขอ้มูลองคก์ร (Organization) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลกรอบการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการขององคก์รนั้น ๆ ดงัแสดงในรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

รูป : หนา้จอ PERSPECTIVE ANALYSIS 
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7.7 รายการเมนู  สาระส าคัญของตัวชีว้ัด 
SUMMARY KPI เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับการแสดงผล, การติดตาม และการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการ

ปฏิบติัราชการ ในรูปแบบการสรุปภาพรวมทั้งหมด 
หนา้จอ SUMMARY KPI น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู สาระส าคญัของตวั  ช้ีวดั (ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือ

หน้าจอโปรแกรม SUMMARY KPI เปิดข้ึนมาแล้ว ให้ท าการเลือกข้อมูลปีงบประมาณ (Period), ข้อมูลองค์กร 
(Organization) และขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลสรุปของตวัช้ีวดัผล
การปฏิบติัราชการขององคก์ร และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการนั้น ๆ ดงัแสดงในรูปภาพต่อไปน้ี 

 
รูป : แสดงขอ้มูลสรุปของตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการของกระทรวงพาณิชย ์

 



81 

เม่ือระบบแสดงขอ้มูลสรุปของตวัช้ีวดัผลฯ เสร็จเรียบร้อยแลว้ สามารถท่ีจะท าการคลิกลิงคต์ามรายการ
ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ แต่ละรายการได ้ เพ่ือดูรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลของตวัช้ีวดัรายการ      นั้น ๆ  ดงัแสดงใน
ภาพต่อไป 

 

 
 

รูป : แสดงรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลตวัช้ีวดั 
 “ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการส่งออกรวม (US$) (สอ.)” 
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รูป : แสดงรายละเอียด เอกสารแนบ ของตวัช้ีวดั 
“ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการส่งออกรวม (US$) (สอ.)” 
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รูป : แสดงรายละเอียดขอ้มูลยอ่ยของตวัช้ีวดั 
“ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการส่งออกรวม (US$) (สอ.)” 

  



84 

8. เมนูการแจ้งเตือน 
ระบบการแจง้เตือน เป็นระบบการแจง้เตือนขอ้มูลของตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ  

 
รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู Alert ประกอบดว้ย 

 กล่องจดหมาย  - รายการขอ้มูลอีเมลท์ั้งหมดของผูใ้ชง้านระบบ ท่ี 
ก าลงั Login  

 ขอ้ความใหม่  - โปรแกรมส าหรับส่งอีเมล ์
 ตั้งค่าระบบการแจง้เตือน - โปรแกรมตั้งค่าขอ้มูลการแจง้เตือนขอ้มูล 

ของตวัช้ีวดัผลฯ 
 ประวติัขอ้มูลการแจง้เตือน - ประวติัการแจง้เตือนขอ้มูลของตวัช้ีวดัผลฯ 

 

 
 

รูป : รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู การแจง้เตือน 
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8.1 รายการเมนู  กล่องจดหมาย 
หนา้จอ In Box เป็นหนา้จอโปรแกรมแสดงลิสตร์ายการขอ้มูลอีเมลข์องผูใ้ช้งานระบบ ท่ีก าลงั Login เขา้สู่ระบบ

อยูใ่นขณะนั้น ๆ 
หนา้จอ In Box สามารถเรียกเปิดไดจ้ากรายการเมนู กล่องจดหมาย (ต าแหน่งท่ี 1)  
เม่ือเปิดหนา้จอโปรแกรมน้ีแลว้ ระบบจะแสดงลิสตร์ายการขอ้มูลอีเมลท์ั้งหมดของผูใ้ชง้านระบบนั้น ดงัรูปภาพ

ดา้นล่างต่อไปน้ี  
ในแต่ละรายการขอ้มูลอีเมลน์ั้น สามารถท่ีจะคลิกเลือกดูรายละเอียดของขอ้มูลอีเมลน์ั้น ๆ ได ้ดงัรูปภาพท่ีแสดง

ต่อไป  
 

 
รูป : รายละเอียดรายการขอ้มูลอีเมล ์
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8.2 รายการเมนู  ข้อความใหม่ 
New Message เป็นหนา้จอโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับส่งอีเมล ์ท่ีอยูภ่ายในระบบติดตามการประเมินผลการแผน

ยทุธศาสตร์กระทรวงพาณิชย ์
หนา้จอ NEW MESSAGE สามารถเรียกเปิดไดจ้ากเมนู ขอ้ความใหม่ (ต าแหน่งท่ี 1)       ดงัแสดงในรูปภาพ

ต่อไปน้ี 
 

 
รูป : หนา้จอ NEW MESSAGE 
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8.3 รายการเมนู  ตัง้ค่าระบบการแจ้งเตือน 
หนา้จอ ALERT CONFIGURATION เป็นหนา้จอโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับการก าหนดค่าขอ้มูลการแจง้เตือนของ

ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ เช่น ตอ้งการแจง้เตือนขอ้มูลตวัช้ีวดัใดบา้ง, ตอ้งการแจง้เตือนขอ้มูลตวัช้ีวดัเม่ือไร, เหตุผลของการแจง้
เตือนขอ้มูลตวัช้ีวดั และแจง้เตือนขอ้มูลตวัช้ีวดัถึงใครบา้ง เป็นตน้ 

  

 
 

รูป : หนา้จอ ALERT CONFIGURATION 
 

หน้าจอ ALERT CONFIGURATION น้ีสามารถเรียกเปิดไดโ้ดยเลือกรายการเมนู ตั้งค่าระบบการแจง้เตือน 
(ต าแหน่งท่ี 1) เม่ือหน้าจอโปรแกรม ALERT CONFIGURATION เปิดข้ึนมาแลว้ ให้ท าการเลือกขอ้มูลองค์กร 
(Organization) และเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ (Officer) (ต าแหน่งท่ี 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงรายการขอ้มูลตวัช้ีวดัผลฯ 
ทั้งหมดขององคก์ร และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการข้ึนมา ในรูปแบบโครงสร้างตน้ไม ้(Tree View) (ต าแหน่งท่ี 3) 

 
รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

  - ช่ือขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ 

  - ขอ้มูลปีงบประมาณ 

  - รายการขอ้มูลเง่ือนไขการแจง้เตือนขอ้มูลของตวัช้ีวดั 
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รายละเอียดปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

    - ปุ่มเลือกรายการขอ้มูล 

   - ปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล 

   - ปุ่มปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล 

  - ปุ่มลบรายการขอ้มูล 
 

เม่ือเลือกรายการขอ้มูลเง่ือนไขการแจง้เตือนขอ้มูลตวัช้ีวดัแลว้ สามารถท าการจดัการขอ้มูล เช่น การเพ่ิมรายการ
ขอ้มูล โดยการกดปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล (Add) หรือ การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล โดยการกดปุ่มปรับปรุงแกไ้ขรายการขอ้มูล 
(Edit) ระบบจะแสดหนา้จอรายละเอียดรายการขอ้มูลเง่ือนไขการแจง้เตือนขอ้มูลตวัช้ีวดั (ALERT CONFIGURATION 
DETAIL) ดงัแสดงในภาพต่อไป 

 
 

 
รูป : หนา้จอ ALERT CONFIGURATION DETAIL 
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รายละเอียดฟิลดต์่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

  - ช่ือขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ 

  - ช่ือเง่ือนไขขอ้มูลการแจง้เตือน 

  - ประเภทของเง่ือนไขการแจง้เตือน แบ่งไดเ้ป็น 2  
ประเภท คือ Late Entry (บนัทึกผลคะแนนตวัช้ีวดัล่าชา้  
เกินกวา่), Score Less Than (ระดบัคะแนนตวัช้ีวดั ต ่ากวา่) 

  - ค่าขอ้มูลท่ีก าหนดตามเง่ือนไข 

  - ส่งอีเมลแ์จง้เตือนขอ้มูลน้ีถึงใครบา้ง 

  - ประเภทของเวลาในการเช็คเง่ือนไข แบ่งได ้เป็น 3  
 ประเภท คือ Daily (ทุกวนั), Weekly (รายสปัดาห์)  
 และ Monthly (รายเดือน) 

  - ค่าขอ้มูลวนัท่ี ท่ีตอ้งการใหร้ะบบตรวจเช็คเง่ือนไข 

  - สถานะการใชง้านขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีสร้างขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีสร้างขอ้มูล 

  - ขอ้มูลผูใ้ชง้าน กรณีปรับปรุงขอ้มูล 

  - วนัท่ีท่ีปรับปรุงขอ้มูล 
 

รายละเอียดปุ่มค าสัง่ตา่ง ๆ มีดงัน้ี 
 

    - ปุ่มบนัทึกขอ้มูลเง่ือนไขการแจง้เตือนขอ้มูล 

    - ปุ่มยกเลิกการท างานขอ้มูลเง่ือนไขการแจง้เตือนขอ้มูล 
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8.4 รายการเมนู  ประวัติข้อมูลการแจ้งเตือน 
ALERT HISTORY เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับพิจารณาดูประวติัการแจง้เตือนขอ้มูลของตวัช้ีวดัผลการ

ปฏิบติัราชการ ซ่ึงหนา้จอน้ีสามารถท าการเปิดไดท่ี้เมนู ประวติัขอ้มูลการแจง้เตือน (ต าแหน่งท่ี 1) หลงัจากนั้นระบบ
จะท าการแสดงลิสตร์ายการขอ้มูลประวติัการแจง้เตือนขอ้มูลตวั   ช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการทั้งหมดข้ึนมา 

พ้ืนท่ีดา้นบน (ต าแหน่งท่ี 2) ใชส้ าหรับการสืบคน้ขอ้มูลประวติัเง่ือนไขการแจง้เตือน 
 

 
 

รูป : หนา้จอ ALERT HISTORY 
 

รายการขอ้มูลประวติัเง่ือนไขการแจง้เตือน สามารถพิจารณาดูในส่วนรายละเอียดไดโ้ดยการคลิกลิงคใ์น
แต่ละรายการขอ้มูลนั้น ๆ ซ่ึงจะแสดงภาพดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

รูป : หนา้จอ ALERT HISTORY DETAIL 
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9. เมนูตั้งค่าส่วนบุคคล 
 
ส่วนเมนู ตั้ งค่าส่วนบุคคลเป็นส่วนติดตั้งค่าขอ้มูล หรือ ปรับปรุงแก้ไขค่าขอ้มูลต่าง ๆ ของผูใ้ช้งานแต่ละคน 

รายการเมนูในส่วน ตั้งค่าส่วนบุคคล น้ีประกอบดว้ย 
 แกไ้ขรหสัผา่น - ปรับปรุงแกไ้ขรหสัผา่น ของผูใ้ช ้
 ตั้งค่าระบบอีเมล ์ - ตั้งค่าระบบ อีเมล ์ของผูใ้ช ้

 
เมนู ตั้งค่าส่วนบุคคล สามารถแสดงไดด้งัรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

รูป : รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู ตั้งค่าส่วนบุคคล 
 

9.1 รายการเมนู  แก้ไขรหสัผ่าน 
หนา้จอ  Set  Password  เป็นหนา้จอปรับปรุงแกไ้ขรหัสผ่านของผูใ้ชแ้ต่ละคน  หนา้จอน้ีสามารถเปิดเขา้มา

ท างานไดโ้ดยการเลือกรายการเมนู แกไ้ขรหสัผา่น (ต าแหน่งท่ี 1) 
 

 
 

รูป : หนา้จอ Set Password 
รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

 

 - ขอ้มูลรหสัผา่นเดิมท่ีใชง้านอยู ่
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 - ขอ้มูลรหสัผา่นใหม่ ท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข 

 - ยนืยนัขอ้มูลรหสัผา่นใหม่ ท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข  
รายละเอียดปุ่มค าสัง่การท างาน ประกอบดว้ย 
 

   - ปุ่มส าหรับท าการบนัทึกรหสัผา่นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
 

9.2 รายการเมนู  ตัง้ค่าระบบอเีมล์ 
หนา้จอ Email Configuration เป็นหนา้จอโปรแกรมส าหรับจดัการตั้งค่าระบบ อีเมลส์ าหรับผูใ้ชง้านแต่ละคน 

ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวน้ีจะมีผลต่อการน าไปใชใ้นส่วนการแจง้เตือนขอ้มูล (Alert System) กล่าวคือ ระบบการแจง้เตือน
ขอ้มูลจะน าค่าระบบอีเมลน้ี์ไปใชส้ าหรับการส่งเมลแ์จง้เตือนขอ้มูลถึงผูใ้ชง้านแต่ละคน 

หนา้จอ Email Configuration น้ีสามารถเปิดไดโ้ดยรายการเมนู Email Configuration (ต าแหน่งท่ี 1) 
 

 
รูป :  หนา้จอ Email Configuration 

 
รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
 

      - ค่าอีเมลแ์อดเดรสของแต่ละคน 

      - ช่ือ หรือ หมายเลข IP เคร่ืองแม่ข่ายท่ีท าหนา้ท่ีรับเมล ์

      - พอร์ต ส าหรับเคร่ืองแม่ข่ายท่ีท าหนา้ท่ีรับเมล ์

      - ช่ือ หรือ หมายเลข IP เคร่ืองแม่ข่ายท่ีท าหนา้ท่ีส่งเมล ์

      - ช่ือผูใ้ชง้าน ส าหรับอีเมลแ์อดเดรสนั้นๆ 

      - รหสัผา่น ส าหรับอีเมลแ์อดเดรสนั้น ๆ 
 

รายละเอียดปุ่มค าสัง่การท างาน มีดงัน้ี 
 

       - ปุ่มส าหรับการบนัทึกขอ้มูลหลงัจากท่ีไดท้ าการป้อนขอ้มูลต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ 

       - ปุ่มส าหรับการลา้งขอ้มูล 
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10. เมนู Security 
 
ส่วนเมนู Security เป็นส่วนการติดตั้งค่าขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของระบบงาน 
 
รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู Security ประกอบดว้ย  

ผูใ้ชง้านระบบ   - ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ   - ขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 
เหตุการณ์การท างานของระบบ - ขอ้มูลเหตุการณ์การท างานของระบบ 

 

 
 

รูป : รายการเมนูยอ่ยในส่วนเมนู Administrator 
 

10.1 รายการเมนู  ผู้ใช้งานระบบ 
รายการเมนู ผูใ้ชง้านระบบ เป็นการเรียกโปรแกรมหนา้จอ “USER ACCOUNT” เพื่อท่ีจะท าการจดัการขอ้มูล

ผูใ้ชง้านระบบ เช่น การเพ่ิม, การลบ และการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ ของผูใ้ชง้านนั้น ๆ 
ผูท่ี้จะเขา้มาท างานในระบบติดตามการประเมินผลการแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชยน้ี์จะตอ้งมีรายช่ือใน

รายการผูใ้ชง้านระบบเสมอ ยกเวน้แต่วา่จะใชสิ้ทธิของผูใ้ชง้านระบบ “Guest”  ซ่ึงก็จะมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของระบบ
นอ้ยมาก เช่น อาจจะแค่มีสิทธิในการเรียกดูขอ้มูลเบ้ืองตน้เท่านั้น 

หนา้จอรายการผูใ้ชง้านสามารถแสดงไดด้งัรูปภาพต่อไปน้ี 

 
รูป : หนา้จอรายการผูใ้ชง้านระบบ (USER ACCOUNT) 
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หนา้จอโปรแกรม USER ACCOUNT สามารถเปิดไดโ้ดยการกดปุ่มเมาส์ท่ีเมนูรายการ ผูใ้ชง้านระบบ (ต าแหน่งท่ี 

1) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงลิสตร์ายการผูใ้ชง้านทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ 
หนา้จอโปรแกรม USER ACCOUNT น้ีสามารถท่ีจะกรองขอบเขต (Filter) ของขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยการกดปุ่ม

เมาส์ คลิกเลือกองค์กร – Organization (ต าแหน่งท่ี 2) ขอ้มูลสิสต์รายการผูใ้ชง้านก็จะแสดงเฉพาะรายการผูใ้ชง้านท่ีอยู่
ภายในองคก์รนั้น ๆ 

กรณีท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านนั้น ๆ จะตอ้งท าการเลือกรายการผูใ้ชง้านนั้น ๆ ก่อนโดยการกดปุ่ม
เมาส์ คลิกท่ีปุ่มเลือกรายการ (ต าแหน่งท่ี 3) หลงัจากนั้นก็สามารถท่ีจะท าการจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านนั้น ๆ ได ้โดยการเลือก
กดปุ่มเมาส์ คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมรายการ (Add), ปุ่มแกไ้ขปรับปรุงรายการ  (Edit) หรือ ปุ่มลบรายการ (Delete) 

 
การจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน เช่น การเพ่ิมรายการ, การแกไ้ขปรับปรุงรายการ และการลบรายการ สามารถกระท า

ไดโ้ดยกดเมาส์คลิกปุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 
    - ปุ่มส าหรับเลือกรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

   - ปุ่มส าหรับการเพ่ิมรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

   - ปุ่มส าหรับปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

   - ปุ่มส าหรับลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 

การเพ่ิมรายการผูใ้ชง้าน หรือ การแกไ้ขปรับปรุงรายการผูใ้ชง้าน โดยการกดปุ่มต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น จะ
ปรากฏหนา้จอโปรแกรมรายละเอียดผูใ้ชง้านระบบ (USER ACCOUNT DETAIL) ดงัแสดงในรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 
รูป : หนา้จอรายละเอียดรายการผูใ้ชง้านระบบ (USER ACCOUNT DETAIL) 

 
การจัดการรายการผูใ้ช้งาน ได้แก่ การเพ่ิม หรือ การปรับปรุงแก้ไขขอ้มูลสามารถกระท าได้โดยป้อนขอ้มูล

รายละเอียดต่าง ๆ  
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รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ มีดงัน้ี 

 

 - ช่ือผูใ้ชง้าน ส าหรับ Login เขา้ระบบ (จ าเป็นตอ้งระบุ) 

  - รหสัผา่น (จ าเป็นตอ้งระบุ) 

  - องคก์ร (จ าเป็นตอ้งระบุ) 

  - ช่ือผูใ้ชง้าน 

  - นามสกลุผูใ้ชง้าน 

  - ต าแหน่ง / หนา้ท่ี 

  - อีเมล ์

  - กลุ่มผูใ้ชง้านท่ีสงักดัอยู ่
 

รายละเอียดปุ่มค าสัง่การท างาน มีดงัน้ี 
 

 - ปุ่มส าหรับการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 - ปุ่มส าหรับยกเลิกการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 

10.2  รายการเมนู  กลุ่มผู้ใช้งานระบบ 
รายการเมนู กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ เป็นการเรียกโปรแกรมหนา้จอ “USER GROUP” เพ่ือท่ีจะท าการจดัการขอ้มูลกลุ่ม

ผูใ้ชง้าน เช่น การเพ่ิม, การลบ และการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ ของกลุ่มผูใ้ชง้านนั้น ๆ 
ในเบ้ืองตน้น้ี ผูพ้ฒันาระบบไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้ชง้านระบบไว ้5 กลุ่ม คือ 

Developer  - กลุ่มผูพ้ฒันาระบบ 
Administrator - กลุ่มเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบ 
Operator  - กลุ่มเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 
Executive  - กลุ่มผูบ้ริหาร 
Guest  - กลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 

 
รูป : กลุ่มผู้ใช้งานระบบ 
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อย่างไรก็ดี กลุ่มผูใ้ช้งานระบบสามารถท าการเพ่ิม, ลบ หรือ ปรับปรุงแก้ไขได้โดยเจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบ 
(Administrator) 

หนา้จอการจดัการกลุ่มผูใ้ชง้านสามารถแสดงไดด้งัรูปภาพต่อไปน้ี 
 

 
รูป : หนา้จอกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ (USER GROUP) 

 
หนา้จอโปรแกรม USER GROUP สามารถเปิดไดโ้ดยการกดปุ่มเมาส์ท่ีเมนูรายการ กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ (ต าแหน่ง

ท่ี 1) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอกลุ่มผูใ้ชง้านระบบข้ึนมา พร้อมท่ีจะท างานต่อไป 
หนา้จอโปรแกรม USER GROUP จะมีลิสตร์ายการกลุ่มผูใ้ชง้านทั้งหมดในรูปแบบโครงสร้างตน้ไม ้– Tree View 

(ต าแหน่งท่ี 2) เม่ือเลือกรายการกลุ่มผูใ้ชง้านแลว้ ขอ้มูลรายละเอียดของกลุ่มผูใ้ชง้านนั้น ๆ ก็จะแสดงออกมาทางดา้นขวามือ 
กรณีท่ีตอ้งการเพ่ิมรายการขอ้มูลกลุ่มผูใ้ช้งาน สามารถกระท าไดโ้ดยการเลือกรายการ “User Groups” ใน

โครงสร้างตน้ไม ้แลว้กดปุ่มเพ่ิมรายการขอ้มูล (Add) หลงัจากนั้นท าการป้อนขอ้มูลของรายการกลุ่มผูใ้ชง้านนั้น ๆ ส่วน
การลบรายการขอ้มูลก็ท าขั้นตอนดงักล่าว แลว้กดปุ่มลบรายการขอ้มูล (Delete) (ต าแหน่งท่ี 3) 

นอกจากการเพ่ิม และการลบรายการกลุ่มผูใ้ชง้านแลว้ ระบบยงัสามารถปรับเปล่ียนต าแหน่งการจดัเรียงรายการ
ขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านได ้โดยการกดปุ่มเล่ือนต าแหน่งข้ึน และลง (ต าแหน่งท่ี 4) 

ปุ่มเพ่ิมรายการผูใ้ชง้าน (Add), ลบรายการผูใ้ชง้าน (Remove) และปุ่มบนัทึกขอ้มูล (Update) (ต าแหน่งท่ี 5) เป็น
การจดัการรายการผูใ้ชง้านต่าง ๆ เขา้สู่รายการกลุ่มผูใ้ชง้าน 

รายละเอียดฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

 - ช่ือกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

 - หนา้เวป็เพจแรกท่ีตอ้งการใหเ้ปิด ส าหรับกลุ่มผูใ้ชง้านนั้น ๆ 

 - รายการช่ือผูใ้ชง้านทั้งหมดท่ีอยูใ่นกลุ่มผูใ้ชง้านนั้น ๆ 
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รายละเอียดปุ่มค าสัง่การท างาน มีดงัน้ี 
 

  - (ต าแหน่งท่ี 3) ปุ่มส าหรับการเพ่ิมรายการกลุ่มผูใ้ชง้าน 

  - (ต าแหน่งท่ี 3) ปุ่มส าหรับการลบรายการกลุ่มผูใ้ชง้าน 

  - (ต าแหน่งท่ี 4) ปุ่มเล่ือนรายการกลุ่มผูใ้ชง้านข้ึนดา้นบน 

  - (ต าแหน่งท่ี 4) ปุ่มเล่ือนรายการกลุ่มผูใ้ชง้านลงดา้นล่าง 
  - (ต าแหน่งท่ี 5) ปุ่มส าหรับการเพ่ิมรายการผูใ้ชง้านเขา้สู่กลุ่มผูใ้ชง้านนั้น ๆ 
  - (ต าแหน่งท่ี 5) ปุ่มส าหรับการลบรายการผูใ้ชง้านออกจากกลุ่มผูใ้ชง้านนั้น ๆ 

  - (ต าแหน่งท่ี 5) ปุ่มส าหรับการบนัทึกขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านนั้น 
 

10.3. รายการเมนู  เหตุการณ์การท างานของระบบ 
รายการเมนู เหตุการณ์การท างานของระบบ เป็นการเรียกเปิดโปรแกรม ”SYSTEM EVENT LOG” โปรแกรมการ

แจง้บอกขอ้มูลการท างานของระบบ ซ่ึงขอ้มูลท่ีระบบแจง้บอกนั้นแยกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 
 Information 

เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีระบบแจง้บอกผูใ้ชง้านระบบ และผูดู้แลระบบ เพื่อใหรั้บทราบการท างานของระบบ ซ่ึง
เป็นการท างานของระบบท่ีถูกตอ้งปกติ 
 Warning 

เป็นขอ้มูลเตือนท่ีระบบแจง้บอกผูใ้ชง้านระบบและผูดู้แลระบบ เพ่ือใหรั้บทราบขอ้มูลเตือนนั้น ๆ  อยา่งไรก็
ดีระบบยงัสามารถท างานต่อไปได ้ ผูดู้แลระบบจะใชข้อ้มูลดงักล่าวน้ีท าการวเิคราะห์และแกไ้ขปรับปรุงระบบให้
ท างานดีข้ึนต่อไป 
 Error 

เป็นขอ้มูลขอ้ผิดพลาดท่ีระบบไม่สามารถท างานต่อไปได ้ โดยจะแจง้บอกผูใ้ชง้านระบบ หรือผูดู้แลระบบ 
ซ่ึงผูดู้แลระบบจะใชข้อ้มูลดงักล่าวในการวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาด แลว้ท าการแกไ้ขปรับปรุงระบบต่อไป 
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รูป : หนา้จอ SYSTEM EVENT LOG 
 

หนา้จอโปรแกรม SYSTEM EVENT LOG สามารถเปิดไดโ้ดยการกดปุ่มเมาส์ท่ีเมนูรายการ Event Log (ต าแหน่ง
ท่ี 1) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอ SYSTEM EVENT LOG ข้ึนมา พร้อมท่ีจะแสดงผลเหตุการณ์การท างานต่าง ๆ 
ของระบบต่อไป 

พ้ืนท่ีด้านบน (ต าแหน่งท่ี 2) เป็นส่วนท่ีใช้ส าหรับท าการค้นหาข้อมูลเหตุการณ์การท างานของระบบ 
ประกอบดว้ยรายละเอียดของฟิลดข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 - ประเภทของเหตุการณ์การท างานของระบบ ไดแ้ก่ Information, Warning และ 
Error กล่าวคือตอ้งการให้ระบบท าการคน้หาเหตุการณ์การท างานของระบบ
เฉพาะประเภทนั้น ๆ 

 - ช่ือผูใ้ชง้าน กล่าวคือ ตอ้งการให้ระบบท าการคน้หาเหตุการณ์การท างานของ
ระบบเฉพาะช่ือผูใ้ชน้ั้น ๆ เท่านั้น 

 - วนัท่ีเร่ิมตน้ และ วนัท่ีส้ินสุด คือ ตอ้งการให้ระบบท าการคน้หาเหตุการณ์การ
ท างานของระบบตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ ถึง วนัท่ีส้ินสุด 

 - ขอ้ความท่ีตอ้งการสืบคน้ คือตอ้งการคน้หาเหตุการณ์การท างานของระบบท่ี
แสดงขอ้ความเฉพาะท่ีระบุ 
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รายละเอียดของปุ่มค าสัง่ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  - ปุ่มส าหรับการเร่ิมคน้หาเหตุการณ์การท างานของระบบ 

  - ปุ่มเคลียเน้ือหาต่าง ๆ ในส่วนการสืบคน้ทั้งหมด 

  - ปุ่มส าหรับการลบขอ้มูลเหตุการณ์การท างานของระบบทั้งหมด 
 
พ้ืนท่ีดา้นล่าง (ต าแหน่งท่ี 3) เป็นส่วนลิสตร์ายการขอ้มูลเหตุการณ์การท างานของระบบ ซ่ึงสามารถจะกดปุ่มเมาส์

คลิกลิงค ์เพ่ือท่ีจะเขา้ไปดูขอ้มูลในรายละเอียดของเหตุการณ์การท างานนั้น ๆ ได ้ดงัรูปภาพต่อไปน้ี 
 

 
รูป : รายละเอียดขอ้มูลเหตุการณ์การท างานของระบบ ประเภท “System Error” 

 


