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1. เกี่ยวกับระบบ
คูม่ ือฉบับนี ้จะแสดงวิธีใช้ ระบบ Key Performance Indicators ในแต่ละขันตอน
้
หากพบปั ญหาอันเนื่องมาจากการ
ใช้ งานระบบ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.044 271312-3 หรื อ Email:rmuti_d@innova.co.th
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2. การเข้ าสู่ระบบ
การเข้ าสูร่ ะบบ ผู้ใช้ สามารถเข้ าสูร่ ะบบ Key Performance Indicators สามารถกระทาได้ ตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

เปิ ดจอภาพ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่พร้ อมปฏิบตั ิงาน
เปิ ดโปรแกรม Internet Explorer (IE)
พิมพ์ URL ชื่อ http://www.rmuti.ac.th เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ Key Performance Indicators
กด Enter

การทางานของระบบเริ่ มที่หน้ าจอ Login ดังรูป

รูป : หน้ าจอ Login เข้ าสูร่ ะบบ
ผู้ใช้ งานระบุ Username (รหัสผู้ใช้ ), Password (รหัสผ่าน) และ Period (ข้ อมูลประจาปี งบประมาณ) หลังจากนัน้
กดปุ่ ม

เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ
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ส่ว นประกอบของหน้ าจอหลัก เมื่ อเข้ าสู่ระบบ Key Performance Indicators จะปรากฏหน้ า จอหลัก ซึ่ง
ประกอบด้ วยพื ้นที่หลัก 5 บริ เวณ
ดังรูปภาพ

รูป : หน้ าจอหลัก 5 บริ เวณ
บริเวณที่ 1 : เป็ นส่วนที่แสดงข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้ใช้ งาน ที่กาลัง Login ทางานอยูใ่ นขณะนัน้ ซึง่ ก็ได้ แก่
 ชื่อ – นามสกุล ผู้ใช้ งาน
 วันที่เข้ ามาทางานในระบบ ครัง้ สุดท้ าย
บริเวณที่ 2 : เป็ นส่วนที่ใช้ ค้นหาข้ อมูลจากระบบ
บริเวณที่ 3 : เป็ นส่วนเมนูทใี่ ช้ ในการเปิ ดหน้ าจอโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการทางานในระบบต่อไป ประกอบด้ วย


เมนู ข้ อมูลพื ้นฐาน



เมนู นิยามตัวชี ้วัด



เมนู บันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัด



เมนู รายงาน



เมนู ข้ อมูลผู้บริ หาร



เมนู การแจ้ งเตือน



เมนู ตังค่
้ าส่วนบุคคล



เมนู Security
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ผู้ใช้ งานระบบ แต่ละบุคคลจะเห็นเมนูของระบบ แตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั ว่า ผู้ใช้ งานระบบนันอยู
้ ่ในกลุม่ ผู้ใช้ งาน
(User Group) ใด และในกลุม่ ผู้ใช้ งานนัน้ ๆ มีสทิ ธิเห็นเมนูใดบ้ าง
ในเบื ้องต้ นนี ้ ผู้พฒ
ั นาระบบได้ กาหนดกลุม่ ผู้ใช้ งานไว้ 5 กลุม่ คือ
1. Developer
- ผู้พฒ
ั นาระบบ
2. Administrator - เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลระบบ
3. Operator - เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน
4. Executive
- ผู้บริ หาร
5. Guest
- ผู้ใช้ งานทัว่ ไป
ระบบจะแสดงรายละเอียดเมนูแต่ตา่ งกันไป ตามแต่ละกลุม่ ผู้ใช้ งาน เช่น
 เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลระบบ (Administrator) จะแสดงเมนู
 ข้ อมูลพื ้นฐาน
 นิยามตัวชี ้วัด
 บันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัด
 รายงาน
 ข้ อมูลผู้บริ หาร
 การแจ้ งเตือน
 ตังค่
้ าส่วนบุคคล
 Security
 เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน (Operator) จะแสดงเมนู
 บันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัด
 รายงาน
 ตังค่
้ าส่วนบุคคล
 ผู้บริ หาร (Executive) จะแสดงเมนู
 ข้ อมูลผู้บริ หาร
 ตังค่
้ าส่วนบุคคล
สาหรับรายละเอียดในแต่ละกลุม่ ผู้ใช้ งานจะขอกล่าวในเนื ้อหาต่อไป ในส่วน User Group
บริเวณที่ 4 : เป็ นพื ้นที่สว่ นแสดงหน้ าจอโปรแกรม แต่ละรายการเมนูยอ่ ย ๆ
บริเวณที่ 5 :

ปุ่ มคาสัง่ สาหรับพิมพ์หน้ าจอในบริ เวณที่ 4
ปุ่ มคาสัง่ สาหรับการออกจากระบบ (Log Out)
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หลังจากกดปุ่ มคาสัง่ ดังกล่าวนี ้และ จะปรากฏหน้ าจอดังนี ้

รูป : หน้ าจอ Log Out ออกจากระบบ
หน้ าจอนี ้ แสดงว่าระบบได้ ทาการปิ ดการเชื่อมต่อกับฐานข้ อมูล และออกจากระบบเรี ยบร้ อย ในส่วนด้ านล่างของ
ข้ อความ “Log Out Successful.” จะมีปมอยู
ุ่ ่ 2 ปุ่ ม คือ


กดปุ่ มนี ้ เพื่อเข้ าหน้ าจอ Login และทาการเข้ าสูร่ ะบบ



กดปุ่ มนี ้ เพื่อทาการปิ ดหน้ าจอนี ้
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3. ส่ วนเมนู ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ส่วนเมนู ข้ อมูลพื ้นฐาน เป็ นส่วนการติดตังค่
้ าข้ อมูลพื ้นฐานของระบบงาน เช่น โครงสร้ างหน่วยงาน, มาตรฐาน
การประเมิน, ปี งบประมาณ, เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู ข้ อมูลพื ้นฐาน ประกอบด้ วย
โครงสร้ างหน่วยงาน
- ข้ อมูลโครงสร้ างหน่วยงาน
มาตรฐานการประเมิน
- ข้ อมูลมาตรฐานการประเมิน
ปี งบประมาณ
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
- ข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู ข้ อมูลพื ้นฐาน
1 รายการเมนู โครงสร้ างหน่ วยงาน
Organization เป็ นข้ อมูลองค์กร ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการจัดรายการข้ อมูลต่าง ๆ เช่น ข้ อมูลแผน
ยุทธศาสตร์ , ข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ, ข้ อมูลตัวชี ้วัด และอื่น ๆ

หน้ า 9

รูป : หน้ าจอ Organization
หน้ าจอ Organization นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู Organization (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อ
หน้ าจอโปรแกรม Organization เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว จะแสดงรายการข้ อมูลองค์ กรทัง้ หมดขึน้ มาด้ วย ในรู ปแบบ
โครงสร้ างต้ นไม้ (Tree View) (ตาแหน่งที่ 2)
การจัดการข้ อมูลองค์กร เช่น การเพิ่มรายการ, การแก้ ไขปรับปรุ ง รายการ และการลบรายการ จะต้ องทา
การเลือกรายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) เสียก่อน แล้ วจึงกดปุ่ มเพิ่มรายการ (Add) กรณีต้องการเพิ่มรายการ
ข้ อมูลองค์กร หรื อกดปุ่ มลบรายการ (Delete) กรณีต้องการลบรายการข้ อมูลองค์กร ส่วนถ้ าต้ องการปรับปรุงแก้ ไข
รายละเอียดรายการข้ อมูล องค์ กรก็ ให้ ทาการปรั บปรุ งแก้ ไขในแต่ละฟิ ลด์ข้อมูลได้ ทางขวามือ (ตาแหน่งที่ 3)
หลังจากนันกดปุ่
้
มบันทึกรายการข้ อมูล (Update)
รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อองค์กร (จาเป็ นต้ องระบุ)
- ชื่อองค์กร ในรูปแบบอย่างย่อ เพื่อใช้ แสดงในโครงสร้ างต้ นไม้ (จาเป็ นต้ องระบุ)
- ชื่อย่อขององค์กร
- ระดับ ขององค์ ก ร ประกอบด้ ว ย ระดับ กระทรวง (Ministry), ระดับ กลุ่ม ภารกิ จ
(Cluster), ระดั บ กรม (Department), ระดั บ กอง (Division) และ ระดั บ กลุ่ ม งาน
(Workgroup)
- สถานะการใช้ งานของข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่ทาการสร้ างข้ อมูล
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- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ทาการปรับปรุงข้ อมูล
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มเลือ่ นรายการข้ อมูลองค์กรขึ ้นด้ านบน
- ปุ่ มเลือ่ นรายการข้ อมูลองค์กรลงด้ านล่าง
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูลองค์กร
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูลองค์กร
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลองค์กร
2 รายการเมนู ปี งบประมาณ
Period เป็ นข้ อมูลปี งบประมาณ ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการจัดรายการข้ อมูลต่าง ๆ เช่น ข้ อมูลแผน
ยุทธศาสตร์ , ข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ, ข้ อมูลตัวชี ้วัด และอื่น ๆ

รูป : หน้ าจอ PERIOD
หน้ าจอ Period นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู Period (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อหน้ าจอโปรแกรม
Period เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว จะแสดงลิสต์รายการข้ อมูลปี งบประมาณทังหมดขึ
้
้นมาด้ วย
กรณีที่ต้องการเลือกรายการข้ อมูลปี งบประมาณ ให้ กดปุ่ มเลือกรายการข้ อมูล (ตาแหน่ง ที่ 2) หลังจาก
นันก็
้ สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่มรายการข้ อมูล, การปรับปรุ งแก้ ไข รายการข้ อมูล และการลบ
รายการข้ อมูลได้ โดยการกดปุ่ มต่าง ๆ (ตาแหน่งที่ 3)
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รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี ้
- ปุ่ มเลือกรายการข้ อมูลปี งบประมาณ
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูลปี งบประมาณ
- ปุ่ มปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลปี งบประมาณ
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูลปี งบประมาณ

เมื่อเลือกรายการข้ อมูลปี งบประมาณแล้ ว สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่มรายการข้ อมูล โดยการ
กดปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล (Add) หรื อ การปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูล โดยการกดปุ่ มปรับปรุ งแก้ ไขรายการข้ อมูล (Edit)
ระบบจะแสดงหน้ าจอรายละเอียดรายการข้ อมูลปี งบประมาณ (PERIOD DETAIL) ดังแสดงในภาพต่อไป

รูป : หน้ าจอ PERIOD DETAIL
รายละเอียดของฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อรายการข้ อมูลปี งบประมาณ
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- ข้ อมูลปี งบประมาณนัน้ ประจาปี พ.ศ. ใด
- รายการข้ อมูลปี งบประมาณนัน้ ๆ เป็ นค่าเริ่มต้ นของระบบหรื อไม่
- สถานการณ์ใช้ งานของข้ อมูลปี งบประมาณ
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- เดือนเริ่ มต้ นที่ต้องการให้ ระบบทาการสร้ างข้ อมูลเดือนโดยอัตโนมัติ
- จานวนเดือนทังหมด
้
ที่ต้องการให้ ระบบทาการสร้ าง
ข้ อมูลเดือน โดยอัตโนมัติ
- รายการข้ อมูลเดือนที่ระบบได้ ทาการสร้ างให้ โดย
อัตโนมัติ
รายละเอียดของปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มสาหรับการสร้ างข้ อมูลเดือน โดยอัตโนมัติ
- ปุ่ มคาสัง่ สาหรับการปรับปรุงสถานการณ์ใช้ งานของข้ อมูล
เดือนนัน้ ๆ
- ปุ่ มสาหรับการบันทึกข้ อมูล เข้ าสูฐ่ านข้ อมูล
- ปุ่ มสาหรับการยกเลิกการทางานของข้ อมูลปี งบประมาณ
3 เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัตกิ าร
หน้ าจอ OFFICER นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู Officer (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อหน้ าจอ
โปรแกรม OFFICER เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว จะแสดงลิสต์รายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการทังหมดขึ
้
้นมาด้ วย
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รูป : หน้ าจอ OFFICER
การเลือกรายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ ให้ กดปุ่ มเลือกรายการข้ อมูล (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันก็
้
สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่มรายการข้ อมูล, การปรับปรุ งแก้ ไขรายการข้ อมูล และการลบรายการ
ข้ อมูลได้ โดยการกดปุ่ มต่าง ๆ (ตาแหน่งที่ 3)
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ
- ปุ่ มเลือกรายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
- ปุ่ มปรับปรุงรายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
เมื่อเลือกรายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการแล้ ว สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่มรายการข้ อมูล
โดยการกดปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล (Add) หรื อ การปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูล โดยการกดปุ่ มปรับปรุ งแก้ ไขรายการข้ อมูล
(Edit) ระบบจะแสดหน้ าจอรายละเอียดรายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ (OFFICER DETAIL) ดังแสดงในภาพ
ต่อไป
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รูป : หน้ าจอ OFFICER DETAIL
รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ข้ อมูลองค์กร (จาเป็ นต้ องระบุ)
- ชื่อผู้ใช้ งานระบบ
- ชื่อเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
- นามสกุลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
- ตาแหน่ง/หน้ าที่งาน
- สถานะหัวหน้ างาน
- โทรศัพท์
- อีเมล์แอดเดรส
- สถานะค่าเริ่มต้ นของเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ (มีผลใน
กรณีที่ย้ายองค์กร)
- สถานะการใช้ งานข้ อมูล (จาเป็ นต้ องระบุ)
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- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
รายละเอียดคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
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4. ส่ วนเมนู นิยามตัวชีว้ ัด
ส่วนเมนู นิยามตัวชี ้วัด เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ใช้ ในการจัดการทารายการข้ อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้ อมูลตัวชี ้วัดผลการ
ปฏิบตั ิราชการด้ วย
รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู นิยามตัวชี ้วัด ประกอบด้ วย
SWOT
- ข้ อมูล SWOT
แผนยุทธศาสตร์
- ข้ อมูลแผนยุทธศาสตร์ การบริ หาร
กรอบการประเมินผล
- ข้ อมูลกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ (มิติ)
กลุม่ พิจารณาตัวชี ้วัด
- ข้ อมูลกลุม่ พิจารณาตัวชี ้วัด
ตัวแปรกระบวนงาน
- ข้ อมูลตัวแปรกระบวนงาน
ตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
- ข้ อมูลตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
เกณฑ์การให้ คะแนน
- ข้ อมูลเกณฑ์การให้ คะแนน
น ้าหนักของตัวชี ้วัด
- ข้ อมูลน ้าหนักของตัวชี ้วัด
ข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับตัวชี ้วัด
- ข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับตัวชี ้วัด

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู นิยามตัวชี ้วัด
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1 รายการเมนู SWOT
หน้ าจอ SWOT นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู SWOT (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อหน้ าจอโปรแกรม
SWOT เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว จะแสดงลิสต์รายการข้ อมูล SWOT ทังหมดขึ
้
้นมาด้ วย

รูป : หน้ าจอ SWOT
ถ้ าต้ องการให้ ระบบแสดงเฉพาะรายการข้ อมูลในองค์กรใดองค์กรเดียว สามารถกระทาได้ โดยการเลือก
รายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) เพื่อทาการกรอง (Filter) ขอบเขตรายการข้ อมูล SWOT
กรณีที่ต้องการเลือกรายการข้ อมูล SWOT ให้ กดปุ่ มเลือกรายการข้ อมูล (ตาแหน่งที่ 3) หลังจากนันก็
้
สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่มรายการข้ อมูล, การปรับปรุ งแก้ ไขรายการข้ อมูล และการลบรายการ
ข้ อมูลได้ โดยการกดปุ่ มต่าง ๆ (ตาแหน่งที่ 4)

รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลองค์กร ที่ใช้ สาหรับการกรอง
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ลิสต์รายการข้ อมูล SWOT
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ
- ปุ่ มเลือกรายการข้ อมูล SWOT
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล SWOT
- ปุ่ มปรับปรุงรายการข้ อมูล SWOT
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูล SWOT
เมื่อเลือกรายการข้ อมูล SWOT แล้ ว สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่มรายการข้ อมูล โดยการกด
ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล (Add) หรื อ การปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูล โดยการกดปุ่ มปรับปรุ งแก้ ไขรายการข้ อมูล (Edit) ระบบ
จะแสดหน้ าจอรายละเอียดรายการข้ อมูล SWOT (SWOT DETAIL) ดังแสดงในภาพต่อไป

รูป : หน้ าจอรายละเอียดรายการ SWOT (SWOT DETAIL)

รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อรายการข้ อมูล SWOT
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
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- ข้ อมูลองค์กร
- กลุม่ ภารกิจ
- ประเภทของรายการข้ อมูล SWOT แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท คือ
จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity)
และ ข้ อจากัด (Threat)
- สถานะการใช้ งานข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
- รายการรายละเอียดข้ อมูลเหตุผลประกอบของข้ อมูล SWOT
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มปรับปรุงแก้ ไขรายการข้ อมูลเหตุผลประกอบของข้ อมูล SWOT
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูลเหตุผลประกอบของข้ อมูล SWOT
- ปุ่ มบันทึกข้ อมูล SWOT
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูล SWOT

2 รายการเมนู แผนยุทธศาสตร์
Strategy Plan เป็ นข้ อมูลแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย ข้ อมูลวิสยั ทัศน์ (Vision), ข้ อมูลพันธกิ จ
(Mission), ข้ อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue), ข้ อมูลเป้าประสงค์ (Goal) และ ข้ อมูลกลยุทธ์ (Goal)
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รูป : หน้ าจอ Strategy Plan
หน้ าจอ Strategy Plan นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู Strategy Plan (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อ
หน้ าจอโปรแกรม Strategy Plan เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว จะแสดงลิสต์รายการข้ อมูลทังหมดขึ
้
้นมาด้ วย
ถ้ าต้ องการให้ ระบบแสดงเฉพาะรายการข้ อมูลในองค์กรใดองค์กรเดียว สามารถกระทาได้ โดยการเลือก
รายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) เพื่อทาการกรอง (Filter) ขอบเขตรายการข้ อมูลแผนยุทธศาสตร์
หน้ าจอ Strategy Plan จะประกอบด้ วยหน้ าจอย่อย ๆ (Tab Page) ด้ วยกัน 5 หน้ าจอ (ตาแหน่งที่ 3) คือ
Vision, Mission, Strategy Issue, Goal และ Strategy ซึ่งในแต่ละหน้ าจอย่อยนัน้ จะเป็ นการจัดการข้ อมูลแผน
ยุทธศาสตร์ แต่ละข้ อมูลแตกต่างกันไป







หน้ าจอย่อย Vision
หน้ าจอย่อย Mission
หน้ าจอย่อย Strategy Issue
หน้ าจอย่อย Goal
หน้ าจอย่อย Strategy

- เป็ นการจัดการข้ อมูลวิสยั ทัศน์
- เป็ นการจัดการข้ อมูลพันธกิจ
- เป็ นการจัดการข้ อมูลประเด็นยุทธศาสตร์
- เป็ นการจัดการข้ อมูลเป้าประสงค์
- เป็ นการจัดการข้ อมูลกลยุทธ์
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การเลือกรายการข้ อมูลให้ กดปุ่ มเลือกรายการข้ อมูล
การเพิ่มรายการข้ อมูล โดยการกดปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล
กดปุ่ มปรับปรุ งแก้ ไขรายการข้ อมูล

หลังจากนันก็
้ สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น
, การปรับปรุงแก้ ไขรายการข้ อมูล โดยการ

และการลบรายการข้ อมูล โดยการกดปุ่ มลบรายการข้ อมูล

รูป : หน้ าจอย่อย VISION (วิสยั ทัศน์)
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รูป : รายละเอียดรายการข้ อมูลวิสยั ทัศน์ (VISION DETAIL)
รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อข้ อมูลวิสยั ทัศน์
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
- ข้ อมูลองค์กร
- ข้ อมูลกลุม่ ภารกิจ
- สถานการณ์ใช้ งานข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
- รายการรายละเอียดเหตุผลประกอบข้ อมูลวิสยั ทัศน์

รายละเอียดคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
หน้ า 23

- ปุ่ มปรับปรุงรายการเหตุผลประกอบข้ อมูลวิสยั ทัศน์
- ปุ่ มลบรายการเหตุผลประกอบข้ อมูลวิสยั ทัศน์
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลวิสยั ทัศน์
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูลวิสยั ทัศน์

รูป : หน้ าจอย่อย MISSION (พันธกิจ)

หน้ า 24

รูป : รายละเอียดรายการข้ อมูลพันธกิจ (MISSION DETAIL)
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อข้ อมูลพันธกิจ
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
- ข้ อมูลองค์กร
- กลุม่ ภารกิจ
- สถานการณ์ใช้ งาน
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
- รายการรายละเอียดเหตุผลประกอบข้ อมูลพันธกิจ
รายละเอียดคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มปรับปรุงรายการเหตุผลประกอบข้ อมูลพันธกิจ
- ปุ่ มลบรายการเหตุผลประกอบข้ อมูลพันธกิจ
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลพันธกิจ
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูลพันธกิจ

หน้ า 25

รูป : หน้ าจอย่อย STRATEGY ISSUE (ประเด็นยุทธศาสตร์ )

รูป : รายละเอียดรายการข้ อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGY ISSUE)

รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ มีดงั นี ้
หน้ า 26

- ชื่อข้ อมูลประเด็นยุทธศาสตร์
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
- ข้ อมูลองค์กร
- กลุม่ ภารกิจ
- สถานะการใช้ งาน
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
รายละเอียดคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลประเด็นยุทธศาสตร์
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูลประเด็นยุทธศาสตร์

รูป : หน้ าจอย่อย GOAL (เป้าประสงค์)

หน้ า 27

รูป : รายการรายละเอียดข้ อมูลเป้าประสงค์ (GOAL DETAIL)

รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อข้ อมูลเป้าประสงค์
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
- ข้ อมูลองค์กร
- ข้ อมูลกลุม่ ภารกิจ
- ข้ อมูลประเด็นยุทธศาสตร์
- สถานะการใช้ งาน
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
รายละเอียดคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลเป้าประสงค์
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูลเป้าประสงค์

หน้ า 28

รูป : หน้ าจอย่อย STRATEGY (กลยุทธ์)

รูป : รายละเอียดรายการข้ อมูลกลยุทธ์ (STRATEGY DETAIL)

รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
หน้ า 29

- ชื่อข้ อมูลกลยุทธ์
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
- ข้ อมูลองค์กร
- ข้ อมูลกลุม่ ภารกิจ
- สถานการณ์ใช้ งาน
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุ งข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
รายละเอียดคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลกลยุทธ์
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูลกลยุทธ์

3 รายการเมนู กรอบการประเมินผล
หน้ า 30

หน้ าจอ PERSPECTIVE นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู Perspective (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อ
หน้ าจอโปรแกรม PERSPECTIVE เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว จะแสดงลิสต์รายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ (มิติ) ทังหมดขึ
้
้นมาด้ วย

รูป : หน้ าจอ PERSPECTIVE
ถ้ าต้ องการให้ ระบบแสดงเฉพาะรายการข้ อมูลในองค์กรใดองค์กรเดียว สามารถกระทาได้ โดยการเลือก
รายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) เพื่อทาการกรอง (Filter) ขอบเขตรายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ
กรณีที่ต้องการเลือกรายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ กดปุ่ มเลือกรายการข้ อมูล
(ตาแหน่งที่ 3) หลังจากนันก็
้ สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่มรายการข้ อมูล, การปรับปรุ งแก้ ไขรายการ
ข้ อมูล และการลบรายการข้ อมูลได้ โดยการกดปุ่ มต่าง ๆ (ตาแหน่งที่ 4)

รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลองค์กร ที่ใช้ สาหรับการกรอง
หน้ า 31

ลิสต์รายการข้ อมูล กรอบการประเมินผลฯ
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ
- ปุ่ มเลือกรายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ
- ปุ่ มปรับปรุงรายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ
เมื่อเลือกรายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการแล้ ว สามารถทาการจัดการ ข้ อมูล เช่น การ
เพิ่มรายการข้ อมูล โดยการกดปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล (Add) หรื อ การปรับปรุ งแก้ ไข ข้ อมูล โดยการกดปุ่ มปรับปรุ ง
แก้ ไขรายการข้ อมูล (Edit) ระบบจะแสดหน้ าจอรายละเอียดรายการ ข้ อมูลกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
(PERSPECTIVE DETAIL) ดังแสดงในภาพต่อไป

รูป : หน้ าจอ PERSPECTIVE DETAIL

รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อข้ อมูลกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
หน้ า 32

- รายละเอียดคาอธิบายกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ
- ข้ อมูลองค์กร
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
- สถานะการใช้ งานข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
รายละเอียดคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ

4 รายการเมนู กลุ่มการพิจารณาตัวชีว้ ัด
หน้ าจอ CATEGORY นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู Category (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อหน้ าจอ
โปรแกรม CATEGORY เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว จะแสดงลิสต์รายการข้ อมูลประเภทกลุม่ การพิจารณาตัวชี ว้ ดั ผลการปฏิบตั ิ
ราชการทังหมดขึ
้
้นมาด้ วย
หน้ า 33

รูป : หน้ าจอ CATEGORY
การเลือกรายการข้ อมูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ กดปุ่ มเลือกรายการ
ข้ อมูล (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันก็
้ สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่มรายการข้ อมูล, การปรับปรุ งแก้ ไ ข
รายการข้ อมูล และการลบรายการข้ อมูลได้ โดยการกดปุ่ มต่าง ๆ (ตาแหน่งที่ 3)
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ
- ปุ่ มเลือกรายการข้ อมูลประเภทกลุม่ การพิจารณาตัวชี ้วัดผลฯ
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูลประเภทกลุม่ การพิจารณาตัวชี ้วัดผลฯ
- ปุ่ มปรับปรุงรายการข้ อมูลประเภทกลุม่ การพิจารณาตัวชี ้วัดผลฯ
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูลประเภทกลุม่ การพิจารณาตัวชี ้วัดผลฯ

เมื่อเลือกรายการข้ อมูลประเภทกลุ่มการพิจารณาตัวชีว้ ัดผลการปฏิบตั ิราชการแล้ ว สามารถทาการ
จัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่มรายการข้ อมูล โดยการกดปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล (Add) หรื อ การปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูล
โดยการกดปุ่ มปรับปรุงแก้ ไขรายการข้ อมูล (Edit) ระบบจะแสดหน้ าจอรายละเอียดรายการข้ อมูลประเภทกลุม่ การ
พิจารณาตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ (CATEGORY DETAIL) ดังแสดงในภาพต่อไป

หน้ า 34

รูป : หน้ าจอ CATEGORY DETAIL
รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อข้ อมูลประเภทกลุม่ การพิจารณาตัวชี ้วัด
- สถานการณ์ใช้ งานข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
รายละเอียดคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูลกรอบการประเมินผลฯ

5 รายการเมนู ตัวแปรกระบวนงาน
หน้ าจอ Variable นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู Variable (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อหน้ าจอ
โปรแกรม Variable เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว จะแสดงลิสต์รายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงาน ทังหมดขึ
้
้นมาด้ วย

หน้ า 35

1

2
3

รูป : หน้ าจอ Variable
การเลือกรายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงาน ให้ กดปุ่ มเลือกรายการข้ อมูล (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันก็
้ สามารถ
ทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิม่ รายการข้ อมูล, การปรับปรุงแก้ ไขรายการข้ อมูล และการลบรายการข้ อมูลได้ โดยการกด
ปุ่ มต่าง ๆ (ตาแหน่งที่ 3)
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ
- ปุ่ มเลือกรายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงาน
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงาน
- ปุ่ มปรับปรุงรายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงาน
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงาน

1.4.5.1 Add
การเพิ่มรายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงาน ทาได้ โดยกดปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล (Add) โดย
สามารถเพิ่มรายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงานได้ 2 ชนิด คือ
1. ตัวแปรพื ้นฐาน 2. ตัวแปรรวม ดังแสดงในภาพต่อไปนี ้

หน้ า 36

รูป : หน้ าจอ Variable Detail ( add ตัวแปรชนิดตัวแปรพื ้นฐาน )
- ตัวแปรพืน้ ฐาน รายละเอียดประกอบด้ วย
Variable Name
: ชื่อตัวแปร
Variable Short Name
: ชื่อย่อตัวแปร
Period
: ปี งบประมาณ
Variable Type
: ชนิดตัวแปร
เมื่อกรอกรายละเอียดครบตามต้ องการ กดปุ่ ม OK เพื่อยืนยันการบันทึกข้ อมูล

- ตัวแปรรวม
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รูป : หน้ าจอ Variable Detail ( add ตัวแปรชนิดตัวแปรรวม)
โดยในหน้ าจอแสดงผลแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่
1. เครื่ องหมาย
: สาหรับเลือกใช้ ในสูตร
2. Template
: ตัวอย่างการประกอบตัวแปรต่างๆ ให้ เป็ นสูตร
3. ตัวแปร
: ตัวแปรกระบวนงานที่เลือกจากลิสต์ตวั แปรกระบวนงานที่ทาการสร้ างไว้ แล้ ว
4. สูตร
: สูตรคานวณทางคณิตศาสตร์ ทมี่ ีตวั แปรต่างๆ จากส่วนตัวแปรข้ างต้ น
เมื่อกดปุ่ ม add หน้ าจอจะแสดง ลิสต์ตวั แปรกระบวนงานทังหมด
้
ที่ทาการสร้ างไว้ แล้ วทังหมดขึ
้
้นมาเพื่อให้ เลือก
ดังแสดงในภาพต่อไปนี ้
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รูป : หน้ าจอ SelectorVariable (ลิสต์ตวั แปรกระบวนงานทังหมด)
้
เมื่อกดเลือกชื่อตัวแปรที่ต้องการแล้ ว จะแสดงหน้ าจอเพื่อบันทึกรายละเอียดของตัวแปรกระบวนงานที่เลือก ดัง
แสดงในภาพต่อไปนี ้

รูป : หน้ าจอ SelectorVariable ( แสดงและกรอกรายละเอียดตัวแปรที่เลือก)
รายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรที่เลือก : แสดงตามชื่อตัวแปร (Variable name) ที่เลือกข้ างต้ น ไม่สามารถทาการเปลีย่ นแปลงได้
ชื่อตัวแปร : ระบุชื่อตัวแปรเพื่อใช้ ในการคานวณสูตร
ชื่อแสดงผล : แสดงตาม ชื่อย่อตัวแปร ( Variable short name ) ที่เลือกข้ างต้ น ไม่สามารถทาการเปลีย่ นแปลงได้
คาอธิบาย : รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการระบุ
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จากนันกด
้ ปุ่ ม save เพื่อยืนยัน ในรายละเอียดตัวแปร หน้ าจอ variable Detail (ตาแหน่งที่ 1 ) ทางช่องตัวแปร
จะแสดงตัวแปรกระบวนงาน ที่เราเลือกและระบุรายระเอียดข้ างต้ น ( ประกอบด้ วย ชื่อตัวแปร : ชื่อแสดงผล ) และทางด้ าน
ขวามือ ของแปรกระบวนงาน แต่ละตัวยังมีปมุ่ Edit ( แก้ ไข ) Del ( ลบ ) เพื่อจัดการตัวแปรกระบวนงานแต่ละตัวให้ ถกู ต้ อง
ตามที่ต้องการ จากนันระบุ
้ สตู รทางคณิตศาสตร์ ( ตาแหน่งที่ 2 ) โดยสามารถพิมพ์ขึ ้นเองโดยให้ ชื่อตัวแปรแต่ละตัวตรงกับชื่อ
ตัวแปรที่ระบุทางช่องตัวแปร หรื อทาการคลิกเลือกตัวแปร เครื่ องหมาย หรื อ Template เพื่อประกอบเป็ นสูตรตามต้ องการก็
ได้ ดังแสดงในภาพต่อไปนี ้

4
1

2
3
รูป : หน้ าจอ Variable Detail
จากนัน้ กดปุ่ ม check ( ตาแหน่งที่ 3 ) เพื่อทาการตรวจสอบสูตรทางคณิตศาสตร์ ว่าถูกต้ องหรื อไม่ โดยผลการ
ตรวจสอบจะมีหลายกรณี ดังนี ้
1. Formula is valid
: สูตรคานวณถูกต้ อง
2. Formula is not valid
: สูตรคานวณไม่ถกู ต้ อง
3. Formula is not define
: ไม่ได้ ระบุสตู รคานวณ
4. Formula is valid. Unused variable(s) : ชื่อตัวแปร : สูตรคานวณถูกต้ องแต่แสดงชื่อตัวแปรที่ไม่ได้ ใช้ ใน
สูตรคานวณ
เมื่อตรวจสอบสูตรคานวณจนได้ ผลถูกต้ องแล้ ว ก็ทาการยืนยันเพื่อบันทึกรายละเอียดตัวแปรรวมที่สร้ างขึ ้นได้ โดย
กด ปุ่ ม OK
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1.4.5.2 Edit
เมื่อเลือกรายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงานแล้ ว สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การปรับปรุ ง
แก้ ไขข้ อมูล โดยการกดปุ่ มปรับปรุงแก้ ไขรายการข้ อมูล (Edit) ระบบจะแสดงหน้ าจอรายละเอียดรายการ
ข้ อมูลตัวแปรกระบวนงาน ดังแสดงในภาพต่อไปนี ้
- ตัวแปรพืน้ ฐาน แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
1. ยังคงเป็ นตัวแปรพื ้นฐาน เมื่อทาการแก้ ไขตามที่ต้องการเรี ยบร้ อย กดปุ่ ม OK เพื่อบันทึกยืนยัน
การแก้ ไขข้ อมูล

รูป : หน้ าจอ Variable Detail ( เมื่อกด Edit เพื่อแก้ ไข)
2. แก้ ไขเป็ นตัวแปรรวม หน้ าจอจะแสดงให้ จัดการสร้ างเหมือนขันตอนการ
้
add ตัวแปรรวม
ข้ างต้ น

รูป : หน้ าจอ Variable Detail (กด Edit เพื่อแก้ ไข)
- ตัวแปรรวม
หน้ า 41

1. ยังคงเป็ นตัวแปรรวม ฐาน เมื่อทาการแก้ ไขตามที่ต้องการเรี ยบร้ อย กดปุ่ ม OK เพื่อบันทึก
ยืนยันการแก้ ไขข้ อมูล

รูป : หน้ าจอ Variable Detail (กด Edit เพื่อแก้ ไข)
2. แก้ ไขเป็ นตัวแปรพื ้นฐาน เมื่อกดปุ่ ม OK จะมีข้อความ ว่า All Variables definition remove .
Continue ? เพื่อยืนยันการแก้ ไข กดปุ่ ม OK เพื่อยืนยันการแก้ ไข หรื อ กดปุ่ ม cancel เพื่อ
ยกเลิกการแก้ ไข

1.4.5.3 Delete
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เลือกรายการข้ อมูลตัวแปรกระบวนงานที่ต้องการลบ จากนันกดปุ่
้
ม delete จะแสดงข้ อความ
Are you sure to delete this record ? ถามเพื่อยืนยัน ถ้ าต้ องการลบ กดปุ่ ม OK ถ้ าไม่กดปุ่ ม Cancel
ดังแสดงในภาพต่อไปนี ้

รูป : หน้ าจอยืนยันการลบตัวแปรกระบวนงานที่เลือก

2

1

ในส่วนหน้ าจอ Formula สามารถทาการจัดการกับสูตรและตัวแปรได้ ทังการ
้
Add (ตาแหน่งที่ 1 ) Edit Delete
( ตาแหน่งที่ 2 ) โดยลักษณะการทางานจะเหมือนกับการ add Edit และ delete ของตัวแปรรวม (หน้ า Variable Detail )
ซึง่ ตัวแปรที่เลือกในการ add ก็จะเป็ นลิสต์ตวั แปรกระบวนงานทังหมดที
้
่สร้ างไว้ แล้ วจากหน้ า Variable เช่นเดียวกัน
รายชื่อตัวแปร PM สามารถดูได้ ใน ภาคผนวก ข
6 รายการเมนู ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบัติราชการ
หน้ าจอ KPI เป็ นหน้ าจอโปรแกรมที่ใช้ สาหรับการกาหนดคานิยาม, กาหนดรายละเอียด ข้ อมูล, การ
กาหนดผู้รับผิดชอบ หรื อผู้ดแู ล และการอัพโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้ องกับตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
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รูป : หน้ าจอ KPI
หน้ าจอ KPI นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู ตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อ
หน้ าจอโปรแกรม KPI เปิ ดขึน้ มาแล้ ว ให้ ทาการเลือกข้ อมูลองค์กร (Organization) และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการ
(Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบจะแสดงรายการข้
้
อมูลตัวชี ้วัดผลฯ ทังหมดขององค์
้
กร และเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิการขึ ้นมา ในรูปแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (Tree View) (ตาแหน่งที่ 3)
หน้ าจอ KPI นี ้ ประกอบด้ วยหน้ าจอย่อย (Tab Page) (ตาแหน่งที่ 4) 5 หน้ าจอย่อย คือ Definition (คา
นิยาม), Detail (รายละเอียดข้ อมูลตัวชี ้วัด), Handler (รายละเอียดเจ้ าหน้ าที่ดแู ล) Upload Files (อัพโหลดไฟล์)
และ Formula หรื อ Milestone หรื อ Quality (รายละเอียดเงื่อนไขของแต่ละ KPI)

การจัดการข้ อมูลตัวชี ้วัด เช่น การเพิ่มรายการ, การแก้ ไขปรับปรุ งรายการ และการลบรายการ จะต้ องทา
การเลือกรายการข้ อมูลตัวชี ้วัด (ตาแหน่งที่ 3) เสียก่อน แล้ วจึงกดปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูลตัวชีว้ ดั
กรณี ต้ อ งการเพิ่ม รายการข้ อ มูลตัว ชี ว้ ัด , กดปุ่ มเพิ่ม รายการข้ อ มูลตัวชี ว้ ัด แบบอ้ า งอิง
ต้ องการเพิ่มข้ อมูลตัวชีว้ ดั แบบอ้ างอิง, กดปุ่ มลบรายการข้ อมูลตัวชี ้วัด
ข้ อมูลตัวชี ้วัด

กรณี

กรณีต้องการลบรายการ
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หลังจากที่ทาการปรับปรุ งแก้ ไขรายละเอียดรายการข้ อมูลตัวชีว้ ดั เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ก็ให้ ทาการบันทึก
ข้ อมูล โดยการกดปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลตัวชี ้วัด
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มเลือ่ นรายการข้ อมูลตัวชี ้วัด ขึ ้นด้ านบน
- ปุ่ มเลือ่ นรายการข้ อมูลตัวชี ้วัด ลงด้ านล่าง
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูลตัวชี ้วัด
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูลตัวชี ้วัด ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดที่อ้างอิงจากหน่วยงานอื่น ๆ
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูลตัวชี ้วัด
- ปุ่ มบันทึกรายการข้ อมูลตัวชี ้วัด

รูป : หน้ าจอย่อย Definition (รายละเอียดคานิยามตัวชี ้วัด)
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รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
- ข้ อมูล Cluster
- ข้ อมูลกลยุทธ์
- ข้ อมูลเป้าประสงค์
- ข้ อมูลกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ (มิติ)
- ข้ อมูลประเภทกลุม่ การพิจารณาตัวชี ้วัด
- ชื่อข้ อมูลตัวชี ้วัด
- ชื่อข้ อมูลตัวชี ้วัด อย่างย่อ เพื่อใช้ สาหรับลิสต์รายการในโครง
สร้ างต้ นไม้ (Tree View)
- ข้ อมูลชนิดของ KPI
- ข้ อมูลชนิดของข้ อมูล
- หน่วยนับ
- สูตรการคานวณ
- ช่วงการปรับเกณฑ์การให้ คะแนน (ตัวอย่าง เช่น +/- 10 หน่วย
ต่อ 1 คะแนน)
- สถานะการใช้ งานข้ อมูล (จาเป็ นต้ องระบุ)
- แสดงรายงานโดยใช้ ข้อมูลจากตัวขี ้วัดย่อย
- แสดงตัวชี ้วัดย่อยในรายงานด้ วย
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
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รูป : หน้ าจอย่อย Detail (รายละเอียดข้ อมูลตัวชี ้วัด)
รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
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- รายการข้ อมูลคาอธิบายของตัวชี ้วัด
- รายการข้ อมูลเงื่อนไขของตัวชี ้วัด
- รายการข้ อมูลแหล่งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บ
- รายการข้ อมูลโครงการ / กิจกรรม / เหตุการณ์
- คาชี ้แจงการปฏิบตั ิงาน / มาตรการที่ได้ ดาเนินการ
- ปั จจัยสนับสนุนต่อการดาเนินการ
- อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
- หลักฐานอ้ างอิง
- ข้ อมูลผลการดาเนินการ
- ข้ อมูลเกี่ยวกับสูตร

รูป : หน้ าจอย่อย Handler (รายละเอียดข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ดแู ลตัวชี ้วัด)
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รูป : หน้ าจอย่อย Upload Files (รายละเอียดข้ อมูลอัพโหลดไฟล์)
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รูป : หน้ าจอย่อย Formula (รายละเอียดข้ อมูล KPI ชนิด Formula)

รูป : หน้ าจอย่อย Milestone (รายละเอียดข้ อมูล KPI ชนิด Milestone และ Milestone & Formula)

รูป : หน้ าจอย่อย Pass/Fail (รายละเอียดข้ อมูล KPI ชนิด Pass/Fail หรื อ ผ่าน/ไม่ผา่ น)
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รูป : หน้ าจอย่อย Quality (รายละเอียดข้ อมูล KPI ชนิด เชิงคุณภาพ)
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รูป : หน้ าจอย่อย Formula (รายละเอียดข้ อมูล KPI ชนิด ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของมูลค่าสินค้ า)
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7 รายการเมนู เกณฑ์ การให้ คะแนน
หน้ าจอ เกณฑ์การให้ คะแนน เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการจัดการบันทึกข้ อมูลเกณฑ์การให้ คะแนน
ของแต่ละตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ โดยหน้ าจอนี ้จะเปิ ดได้ จากรายการเมนู เกณฑ์การให้ คะแนน (ตาแหน่งที่
1)
เมื่ อ หน้ าจอ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน ถู ก เปิ ดขึ น้ มาเรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ ท าการเลื อ กรายการองค์ ก ร
(Organization) และ รายการเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบก็
้
จะแสดงข้ อมูล
ของตัวชี ้วัดทังหมดที
้
่อยูใ่ นรายการที่เลือกนัน้ (ตาแหน่งที่ 3)
รายการตัวชี ้วัดผลทังหมดที
้
่ระบบแสดงขึ ้นมานัน้ จะแสดงในรู ปแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (Tree View) ให้ ทา
การเลือกรายการตัวชีว้ ดั แต่ละตัวที่ต้องการทาการป้อนข้ อมูลเกณฑ์การให้ คะแนนตัวชีว้ ดั โดยสามารถป้อน
ข้ อมูลได้ 5 ระดับ (ตาแหน่งที่ 4)

รูป : หน้ าจอ เกณฑ์การให้ คะแนน
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลองค์กร
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบตั ิการ
- ชื่อ ตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
- ปี งบประมาณ สาหรับตัวชี ้วัดผลฯ นัน้ ๆ
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- ประเภทของเกณฑ์การให้ คะแนน แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
Fixed, Linear และ Curve

- รายละเอียดการบันทึกข้ อมูลเกณฑ์การให้ คะแนน
รายละเอียดปุ่ มการทางานต่าง ๆ ดังนี ้
- ปุ่ มปรับปรุงแก้ ไขค่าข้ อมูลเกณฑ์การให้ คะแนน
- ปุ่ มลบค่าข้ อมูลเกณฑ์การให้ คะแนนที่ได้ ป้อนเข้ าไปแล้ ว
- ปุ่ มบันทึกข้ อมูลเกณฑ์การให้ คะแนน
- ปุ่ มลบข้ อมูลเกณฑ์การให้ คะแนนของแต่ละตัวชี ้วัด

8 รายการเมนู นา้ หนักของตัวชีว้ ัด
หน้ าจอ น ้าหนักของตัวชี ้วัด เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการจัดการบันทึกข้ อมูลน ้าหนักของแต่ละตัวชี ้วัด
ผลการปฏิบตั ิราชการ โดยหน้ าจอนี ้จะเปิ ดได้ จากรายการเมนู น ้าหนักของตัวชี ้วัด (ตาแหน่งที่ 1)
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เมื่ อ หน้ า จอ น า้ หนัก ของตัว ชี ว้ ัด ถูก เปิ ดขึ น้ มาเรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ ท าการเลื อ กรายการองค์ ก ร
(Organization) และ รายการเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบก็
้
จะแสดง-ข้ อมูล
ของตัวชี ้วัดทังหมดที
้
่อยูใ่ นรายการที่เลือกนัน้ ๆ
รายการตัวชีว้ ดั ผลทังหมดที
้
่ระบบแสดงขึ ้นมานัน้ จะไม่สามารถปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูลคานิยามต่าง ๆ ของ
ตัวชี ้วัดผลได้ ยกเว้ นเพียงแค่บนั ทึก แก้ ไขปรับปรุงค่าน ้าหนักของแต่ละตัวชี ้วัดเท่านัน้ โดยการกดปุ่ มปรับปรุ งแก้ ไข
ค่าน ้าหนัก “Edit”
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลองค์กร
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
รายละเอียดปุ่ มการทางานต่าง ๆ ดังนี ้
- ปุ่ มปรับปรุงแก้ ไขค่าข้ อมูลน ้าหนักของแต่ละตัวชี ้วัดผลฯ
- ปุ่ มบันทึกข้ อมูลน ้าหนักของรายการตัวชี ้วัดผลฯ ทังหมด
้

9 รายการเมนู ข้ อมูลพืน้ ฐานสาหรับตัวชีว้ ดั
หน้ าจอ ข้ อมูลพื ้นฐานสาหนับตัวชี ้วัด เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการจัดการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานของแต่
ละตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ โดยหน้ าจอนี ้จะเปิ ดได้ จากรายการเมนู ข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับตัวชี ้วัด (ตาแหน่งที่
1)
เมื่อหน้ าจอ ข้ อมูลพื ้นฐานสาหนับตัวชีว้ ดั ถูกเปิ ดขึ ้นมาเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ทาการเลือกรายการองค์กร
(Organization) และ รายการเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบก็
้
จะแสดงข้ อมูล
ของตัวชี ้วัดทังหมดที
้
่อยูใ่ นรายการที่เลือกนัน้ (ตาแหน่งที่ 3)
รายการตัวชี ้วัดผลทังหมดที
้
่ระบบแสดงขึ ้นมานัน้ จะแสดงในรูปแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (Tree View) ให้ ทาการ
เลือกรายการตัวชี ว้ ดั แต่ละตัวที่ต้องการทาการป้อนข้ อมูลพื ้นฐาน การจัดการข้ อมูลพื ้นฐานสามารถป้อนข้ อมูล,
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูล และลบข้ อมูลได้ โดยใช้ ปมุ่ Edit, Update และ Delete ตามลาดับ (ตาแหน่งที่ 4)
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รูป : หน้ าจอ ข้ อมูลพื ้นฐานสาหนับตัวชี ้วัด
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลองค์กร
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
- ชื่อ ตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
- รายละเอียดข้ อมูลพื ้นฐานของตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
- ปุ่ มปรับปรุงแก้ ไขค่าข้ อมูลพื ้นฐานของตัวชี ้วัดผลฯ ในแต่ละปี งบประมาณ
- ปุ่ มลบค่าข้ อมูลพื ้นฐานของตัวชี ้วัดผลฯ ในแต่ละปี งบประมาณ
- ปุ่ มบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานทังหมด
้
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5. ส่ วนเมนู บันทึกข้ อมูลตัวชีว้ ัด
เมนู บันทึกข้ อมูลตัวชีว้ ัด เป็ นการนาข้ อมูลหลัก (นิยามตัวชี ว้ ดั ) ที่ได้ จัดเตรี ยมไว้ แล้ ว มาทาการบันทึกการจัด
เกี่ยวกับผลคะแนนต่าง ๆ ของตัวชี ้วัดผล
ส่วนเมนู บันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัด ประกอบด้ วยรายการเมนูยอ่ ย ๆ ดังนี ้
 บันทึกตัวแปรกระบวนงาน
 บันทึกผลคะแนน
 Approve รวม

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู บันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัด
1 รายการเมนู บันทึกผลคะแนน
หน้ าจอ บันทึกผลคะแนนตัวชี ้วัด เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการจัดการบันทึกข้ อมูลผลคะแนนของ
ตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ โดยหน้ าจอนี ้จะเปิ ดได้ จากรายการเมนู บันทึกผลคะแนนตัวชี ้วัด (ตาแหน่งที่ 1)
เมื่อหน้ าจอ บันทึกผลคะแนนตัวชี ว้ ัด ถูกเปิ ดขึน้ มาเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ทาการเลือกรายการองค์ กร
(Organization) และ รายการเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบก็
้
จะแสดงข้ อมูล
ของตัวชี ้วัดทังหมดที
้
่อยูใ่ นรายการที่เลือกนัน้ (ตาแหน่งที่ 3)
รายการตัวชี ้วัดผลทังหมดที
้
่ระบบแสดงขึ ้นมานัน้ จะแสดงในรู ปแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (Tree View) ให้ ทา
การเลือกรายการตัวชี ้วัดแต่ละตัวที่ต้องการทาการป้อนผลคะแนนของแต่ละตัวชี ้วัด (ตาแหน่งที่ 4) โดยสามารถ
ป้อนข้ อมูลผลคะแนน, ปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูลผลคะแนน, ลบข้ อมูลผลคะแนน โดยการกดปุ่ ม Edit, Update และ
Clear ตามลาดับ
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รูป : หน้ าจอ บันทึกผลคะแนนตัวชี ้วัด
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลองค์กร
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
- ชื่อ ตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
- ปี งบประมาณ สาหรับตัวชี ้วัดผลฯ นัน้ ๆ
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ ดังนี ้
- ปุ่ มปรับปรุงแก้ ไขค่าผลคะแนนของแต่ละตัวชี ้วัดผลฯ
- ปุ่ มเคลียค่าผลคะแนนของแต่ละตัวชี ้วัดผลฯ
- ปุ่ มบันทึกข้ อมูลผลคะแนนของตัวชี ้วัดผลฯ ทังหมด
้
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รูป : หน้ าจอส่วนที่ 4 ของ KPI TYPE Actual

รูป : หน้ าจอส่วนที่ 4 ของ KPI TYPE Formula
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รูป : หน้ าจอส่วนที่ 4 ของ KPI TYPE Milestone

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

รูป : หน้ าจอส่วนที่ 4 ของ KPI TYPE Quality
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รูป : หน้ าจอส่วนที่ 4 ของ KPI TYPE ร้ อยละของมูลค่าสินค้ าที่เพิม่ ขึ ้น

2 รายการเมนู Approve รวม
หน้ าจอ Approve รวม เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการจัดการ Approve รวม ตัวชีว้ ดั ที่เป็ นตัวชี ้วัด
เริ่ มต้ นของตัว ชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ โดยหน้ าจอนี ้จะเปิ ดได้ จากรายการเมนู Approve รวม (ตาแหน่งที่ 1)
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เมื่อหน้ าจอ Approve รวม ถูกเปิ ดขึ ้นมาเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ทาการเลือกรายการองค์กร(Organization) และ
รายการเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบก็
้
จะแสดงข้ อมูลของตัวชี ้วัดทังหมดที
้
่อยู่
ในรายการที่เลือกนัน้
รายการตัวชี ้วัดผลทังหมดที
้
่ระบบแสดงขึ ้นมานัน้ จะแสดงการ Approve แต่ละ KPI ในแต่ละเดือน ที่มีการ
Approve และ มีรายการให้ Click Approve รวม และ Click OK เพื่อ Update รวม ต่อไป

รูป : หน้ าจอ Approve รวม
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลองค์กร
- (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
รายละเอียดปุ่ มการทางานต่าง ๆ ดังนี ้
- ปุ่ มบันทึกข้ อมูล Approve รวม ของรายการตัวชี ้วัดผลฯ ทังหมด
้
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6. ส่ วนเมนู รายงาน
ส่วนเมนู Report เป็ นส่วนรายงานระบบ Key Performance Indicators ในโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารทรัพยากรองค์กรและบริ การการศึกษา
รายงานในระบบงานนี ้ ประกอบด้ วยรายงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
 รายงาน SWOT
 รายงานแผนยุทธศาสตร์ (วิสยั ทัศน์, พันธกิจ, ...)
 รายงานกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
 รายงานประสิทธิภาพ
 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองฯ
 รายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี ้วัด
 รายงานการประเมินผลตนเอง (Sar Card)
 รายงานผลตามคานิยามของตัวชี ้วัด

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู รายงาน
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1 รายการเมนู SWOT
หน้ าจอต่อไปนี ้เป็ นหน้ าจอสาหรับ รายงาน SWOT โดยสามารถเปิ ดหน้ าจอนี ้ได้ จากเมนู รายการ Swot
(ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนันให้
้ ทาการเลือกรายการข้ อมูลปี งบประมาณ และ รายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) ที่
ต้ องการแสดงผลรายงาน

รูป : หน้ าจอ SWOT REPORT
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2 รายการเมนู แผนยุทธศาสตร์
หน้ าจอต่อไปนี ้เป็ นหน้ าจอสาหรับ รายงานแผนยุทธศาสตร์ (STRATEGY PLAN REPORT) โดยสามารถ
เปิ ดหน้ าจอนีไ้ ด้ จากเมนู รายงานแผนยุทธศาสตร์ (ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนัน้ ให้ ทาการเลือกรายการข้ อมูล
ปี งบประมาณ และ รายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) ที่ต้องการแสดงผล รายงาน

รูป : หน้ าจอ STRATEGY PLAN REPORT
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3 รายการเมนู กรอบการประเมิน
หน้ าจอต่อไปนีเ้ ป็ นหน้ าจอสาหรั บ รายงานกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PERSPECTIVE
REPORT) โดยสามารถเปิ ดหน้ าจอนี ้ได้ จากเมนู กรอบการประเมิน (ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนันให้
้ ทาการเลือก
รายการข้ อมูลปี งบประมาณ และ รายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) ที่ต้องการแสดงผลรายงาน

รูป : หน้ าจอ PERSPECTIVE REPORT
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4 รายการเมนู ประสิทธิภาพ
หน้ า จอต่ อ ไปนี เ้ ป็ นหน้ า จอส าหรั บ รายงานผลการปฏิ บัติ ร าชการตามตัว ชี ว้ ัด (PERFORMANCE
REPORT) โดยสามารถเปิ ดหน้ าจอนี ้ได้ จากเมนู ประสิทธิภาพ (ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนันให้
้ ทาการเลือกรายการ
ข้ อมูลปี งบประมาณ และ รายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) ที่ต้องการแสดงผลรายงาน

รูป : หน้ าจอ PERFORMANCE REPORT
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5 รายการเมนู ผลการปฏิบัติราชการ
หน้ าจอต่ อ ไปนี เ้ ป็ นหน้ าจอส าหรั บ รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองฯ รายตัว ชี ว้ ั ด
(AGREEMENT REPORT) โดยสามารถเปิ ดหน้ าจอนี ้ได้ จากเมนู ผลการปฏิบตั ิราชการ (ตาแหน่งที่ 1) หลังจาก
นันให้
้ ทาการเลือกรายการข้ อมูลปี งบประมาณ, รายการข้ อมูลองค์กร, รายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ, รายการ
ข้ อมูลตัวชี ้วัด และรายการข้ อมูลรอบระยะเวลาของเดือน (ตาแหน่งที่ 2) ที่ต้องการแสดงผลรายงาน

รูป : หน้ าจอ AGREEMENT REPORT
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6 รายการเมนู หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
หน้ าจอต่อไปนี ้เป็ นหน้ าจอสาหรับ รายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี ้วัด (HANDLER REPORT) โดย
สามารถเปิ ดหน้ าจอนี ้ได้ จากเมนู หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนันให้
้ ทาการเลือกรายการข้ อมูล
ปี งบประมาณ และ รายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) ที่ต้องการแสดงผลรายงาน

รูป : หน้ าจอ HANDLER REPORT
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7 รายการเมนู ประเมินผลตนเอง
หน้ าจอต่อไปนี ้เป็ นหน้ าจอสาหรับ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR CARD REPORT) โดยสามารถ
เปิ ดหน้ าจอนี ้ได้ จากเมนู ประเมินผลตนเอง (ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนันให้
้ ทาการเลือกรายการข้ อมูลปี งบประมาณ,
รายการข้ อมูลองค์กร (ตาแหน่งที่ 2) ที่ต้องการแสดงผลรายงาน

รูป : หน้ าจอ SAR CARD REPORT
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8 รายการเมนู คานิยามของตัวชีว้ ัด
หน้ าจอต่อไปนี ้เป็ นหน้ าจอสาหรับ รายการผลตัวชีว้ ดั (KPI TEMPLATE REPORT) โดยสามารถเปิ ด
หน้ าจอนี ้ได้ จากเมนู รายการผลตัวชี ้วัด (ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนันให้
้ ทาการเลือกรายการข้ อมูลปี งบประมาณ,
รายการข้ อมูลองค์กร, รายการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่, รายการข้ อมูลตัวชี ้วัด, รายการข้ อมูลรายเดือน และ รายการข้ อมูล
หมายเลขหน้ าที่เริ่ มพิมพ์ (ตาแหน่งที่ 2) ที่ต้องการแสดงผลรายงาน

รูป : หน้ าจอ KPI TEMPLATE REPORT
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7. ส่ วนเมนู ข้ อมูลผู้บริหาร
ส่วนเมนู Executive เป็ นส่วนเมนูที่รวบรวมรายการเมนูทงหมดที
ั้
่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การ
วิเคราะห์ตวั ชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ ในรูปแบบกราฟ และตารางข้ อมูล, การวิเคราะห์แผน ยุทธศาสตร์ , การวิเคราะห์
ข้ อมูล SWOT และอื่น ๆ
รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู Executive ประกอบด้ วย
 รายงานสถานะตัวชี ้วัด
 รายละเอียดตัวชี ้วัด
 แผนยุทธศาสตร์
 รายละเอียดตัวชี ้วัด (ตาราง)
 การวิเคราะห์ SWOT
 วิเคราะห์กรอบการบริ หาร
 สาระสาคัญของตัวชี ้วัด

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู ข้ อมูลผู้บริ หาร
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1 รายการเมนู รายงานสถานะตัวชีว้ ัด
KPI MONITORING เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการติดตามผล หรื อการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี ้วัดผลการ
ปฏิบตั ิราชการ หน้ าจอนี ้จะวิเคราะห์ข้อมูลตัวชีว้ ดั ผลฯ ใน 2 รู ปแบบ คือ เกจมิเตอร์ (Gauge Meter) เป็ นการ
วิเคราะห์ผลคะแนนของตัวชี ้วัดนัน้ ๆ และกราฟเส้ นตรง (Line Graph) เป็ นการวิเคราะห์ผลคะแนนในแต่ละเดือน
ของตัวชี ้วัดนัน้ ๆ
หน้ าจอ KPI MONITORING นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู รายงานสถานะตัวชีว้ ัด
(ตาแหน่งที่ 1) เมื่อหน้ าจอโปรแกรม KPI MONITORING เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว ให้ ทาการเลือกข้ อมูลปี งบประมาณ
(Period), ข้ อมูลองค์กร (Organization) และ/หรื อ ข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจาก
นันระบบจะแสดงลิ
้
สต์รายการข้ อมูลตัวชี ้วัดผลฯ ในรูปแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (Tree View) (ตาแหน่งที่ 3)
เมื่อทาการเลือกรายการข้ อมูลตัวชีว้ ัดผลฯ ในโครงสร้ างต้ นไม้ (ตาแหน่งที่ 3) ระบบจะแสดงผลการ
วิเคราะห์ของตัวชี ้วัดผลฯ นัน้ ๆ ออกมาดังรูปภาพต่อไปนี ้

รูป : หน้ าจอ KPI MONITORING

หลังจากที่ระบบแสดงผลการวิเคราะห์ ของตัวชี ว้ ัดผลฯ ออกมาแล้ วนัน้ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของ
ตัวชี ้วัดได้ โดยการคลิกลิงค์ “Definition” (ตาแหน่งที่ 4) และสามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตัวชี ้วัดในแต่ละเดือนใน
รูปแบบตารางข้ อมูลได้ โดยการคลิกลิงค์ “Detail” (ตาแหน่งที่ 5) ดังแสดงในรูปภาพด้ านล่างต่อไปนี ้
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รูป : KPI DESCRIPTION (รายละเอียดข้ อมูลตัวชี ้วัดผลฯ)

รูป : KPI DETAIL (รายละเอียดผลคะแนนตัวชี ้วัด ในรูปแบบตารางข้ อมูล)

2 รายการเมนู รายละเอียดตัวชีว้ ัด
KPI DASHBOARD เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการติดตามผล หรื อการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี ้วัดผลการ
ปฏิบตั ิราชการ หน้ าจอนี ้จะวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี ้วัดผลฯ ในรูปแบบเกจมิเตอร์ (Gauge Meter) เป็ นการวิเคราะห์ผล
คะแนนของตัวชี ้วัดในภาพรวมทังหมด
้
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หน้ าจอ KPI DASHBOARD นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู รายละเอียดตัวชี ้วัด (ตาแหน่งที่
1) เมื่อหน้ าจอโปรแกรม KPI DASHBOARD เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว ให้ ทาการเลือกข้ อมูลปี งบประมาณ (Period), ข้ อมูล
องค์กร (Organization) และ/หรื อ ข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบจะแสดง
้
เกจมิเตอร์ (Gauge Meter) ของข้ อมูลแต่ละตัวชี ้วัดผลฯ ทังหมดขององค์
้
กร (และ/หรื อเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ) นัน้ ๆ
หน้ าจอแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวชี ้วัดผลฯ “KPI DASHBOARD” สามารถแสดงได้ ดงั รู ปภาพ
ต่อไปนี ้

รูป : หน้ าจอ KPI DASHBOARD

3 รายการเมนู แผนยุทธศาสตร์
STRATEGY PLAN เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการติดตามผล หรื อการวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์
ซึ่งประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์, พันธกิจ, ประเด็นยุทธศาสตร์ , เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ หน้ าจอนี ้จะวิเคราะห์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์ ในรูปแบบตารางรายละเอียดข้ อมูล
หน้ าจอ STRATEGY PLAN นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู แผนยุทธศาสตร์ (ตาแหน่งที่ 1)
เมื่อหน้ าจอโปรแกรม STRATEGY PLAN เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว ให้ ทาการเลือกข้ อมูลปี งบประมาณ (Period), ข้ อมูล
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องค์ กร (Organization), ข้ อมูลกลุ่มภารกิจ (Cluster) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อมูลแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรนัน้ ๆ ดังแสดงในรูปภาพต่อไปนี ้

รูป : หน้ าจอ STRATEGY PLAN

4 รายการเมนู รายละเอียดตัวชีว้ ัด (ตาราง)
KPI DETAIL (TABLE) เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนของแต่ละตัวชี ้วัดผล
การปฏิบตั ิราชการ หน้ าจอนี ้จะวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี ้วัดผลฯ ในรูปแบบตารางข้ อมูล
หน้ าจอ KPI DETAIL นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการ รายละเอียดตัวชี ้วัด (ตาราง) (ตาแหน่งที่ 1)
เมื่อหน้ าจอโปรแกรม KPI DETAIL (TABLE) เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว ให้ ทาการเลือกข้ อมูลปี งบประมาณ (Period), ข้ อมูล
องค์กร (Organization) และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อมูล
ผลคะแนนของตัวชี ้วัดขององค์กร และ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการนัน้ ๆ ดังแสดงในรูปภาพต่อไปนี ้
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รูป : หน้ าจอ KPI DETAIL (TABLE)

5 รายการเมนู การวิเคราะห์ SWOT
SWOT ANALYSIS เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการแสดงผล และการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
หน้ าจอ SWOT ANALYSIS นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู การวิเคราะห์ SWOT (ตาแหน่ง
ที่ 1) เมื่อหน้ าจอโปรแกรม SWOT ANALYSIS เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว ให้ ทาการเลือกข้ อมูลปี งบประมาณ (Period),
ข้ อมูลองค์กร (Organization), ข้ อมูลกลุ่มภารกิจ (Cluster) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อมูล
SWOT ขององค์กร นัน้ ๆ ดังแสดงในรูปภาพต่อไปนี ้
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รูป : หน้ าจอ SWOT ANALYSIS

6 รายการเมนู วิเคราะห์ กรอบการบริหาร
PERSPECTIVE ANALYSIS เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการแสดงผล และการวิเคราะห์ข้อมูลกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ (มิติ)
หน้ าจอ PERSPECTIVE ANALYSIS นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู วิเคราะห์กรอบการ
บริ หาร (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อหน้ าจอโปรแกรม PERSPECTIVE ANALYSIS เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว ให้ ทาการเลือกข้ อมูล
ปี งบประมาณ (Period), ข้ อมูลองค์กร (Organization) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อมูลกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการขององค์กรนัน้ ๆ ดังแสดงในรูปภาพต่อไปนี ้
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รูป : หน้ าจอ PERSPECTIVE ANALYSIS

7 รายการเมนู สาระสาคัญของตัวชีว้ ัด
SUMMARY KPI เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับการแสดงผล, การติดตาม และการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี ้วัด
ผลการปฏิบตั ิราชการ ในรูปแบบการสรุปภาพรวมทังหมด
้
หน้ าจอ SUMMARY KPI นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู สาระสาคัญของตัว ชี ้วัด (ตาแหน่ง
ที่ 1) เมื่อหน้ าจอโปรแกรม SUMMARY KPI เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว ให้ ทาการเลือกข้ อมูลปี งบประมาณ (Period), ข้ อมูล
องค์กร (Organization) และข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อมูล
สรุปของตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการขององค์กร และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการนัน้ ๆ ดังแสดงในรูปภาพต่อไปนี ้
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รูป : แสดงข้ อมูลสรุปของตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการของกระทรวงพาณิชย์
เมื่อระบบแสดงข้ อมูลสรุ ปของตัวชี ้วัดผลฯ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถที่จะทาการคลิกลิ งค์ตามรายการ
ข้ อมูลตัวชี ้วัดผลฯ แต่ละรายการได้ เพื่อดูรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวชี ้วัดรายการ นัน้ ๆ ดังแสดง
ในภาพต่อไป
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รูป : แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี ้วัด
“ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของมูลค่าการส่งออกรวม (US$) (สอ.)”
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รูป : แสดงรายละเอียด เอกสารแนบ ของตัวชี ้วัด
“ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของมูลค่าการส่งออกรวม (US$) (สอ.)”
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รูป : แสดงรายละเอียดข้ อมูลย่อยของตัวชี ้วัด
“ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของมูลค่าการส่งออกรวม (US$) (สอ.)”
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8. ส่ วนเมนู การแจ้ งเตือน
ระบบการแจ้ งเตือน เป็ นระบบการแจ้ งเตือนข้ อมูลของตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู Alert ประกอบด้ วย
 กล่องจดหมาย
- รายการข้ อมูลอีเมล์ทงหมดของผู
ั้
้ ใช้ งานระบบ ที่
กาลัง Login
 ข้ อความใหม่
- โปรแกรมสาหรับส่งอีเมล์
 ตังค่
้ าระบบการแจ้ งเตือน
- โปรแกรมตังค่
้ าข้ อมูลการแจ้ งเตือนข้ อมูล
ของตัวชี ้วัดผลฯ
 ประวัติข้อมูลการแจ้ งเตือน
- ประวัติการแจ้ งเตือนข้ อมูลของตัวชี ้วัดผลฯ

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู การแจ้ งเตือน
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1 รายการเมนู กล่ องจดหมาย
หน้ าจอ In Box เป็ นหน้ าจอโปรแกรมแสดงลิสต์รายการข้ อมูลอีเมล์ของผู้ใช้ งานระบบ ที่ กาลัง Login เข้ า
สูร่ ะบบอยูใ่ นขณะนัน้ ๆ
หน้ าจอ In Box สามารถเรี ยกเปิ ดได้ จากรายการเมนู กล่องจดหมาย (ตาแหน่งที่ 1)
เมื่อเปิ ดหน้ าจอโปรแกรมนี ้แล้ ว ระบบจะแสดงลิสต์รายการข้ อมูลอีเมล์ทงหมดของผู
ั้
้ ใช้ งานระบบนัน้ ดัง
รูปภาพด้ านล่างต่อไปนี ้
ในแต่ละรายการข้ อมูลอีเมล์นนั ้ สามารถที่จะคลิกเลือกดูรายละเอียดของข้ อมูลอีเมล์นนั ้ ๆ ได้ ดังรู ปภาพ
ที่แสดงต่อไป

รูป : รายละเอียดรายการข้ อมูลอีเมล์

2 รายการเมนู ข้ อความใหม่
New Message เป็ นหน้ าจอโปรแกรมที่ใช้ สาหรับส่งอีเมล์ ที่อยูภ่ ายในระบบติดตามการประเมินผลการ
แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์
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หน้ าจอ NEW MESSAGE สามารถเรี ยกเปิ ดได้ จากเมนู ข้ อความใหม่ (ตาแหน่งที่ 1)
รูปภาพต่อไปนี ้

ดังแสดงใน

รูป : หน้ าจอ NEW MESSAGE

3 รายการเมนู ตัง้ ค่ าระบบการแจ้ งเตือน
หน้ าจอ ALERT CONFIGURATION เป็ นหน้ าจอโปรแกรมที่ใช้ สาหรับการกาหนดค่าข้ อมูลการแจ้ งเตือน
ของข้ อมูลตัวชี ้วัดผลฯ เช่น ต้ องการแจ้ งเตือนข้ อมูลตัวชี ้วัดใดบ้ าง, ต้ องการแจ้ งเตือนข้ อมูลตัวชี ้วัดเมื่อไร, เหตุผล
ของการแจ้ งเตือนข้ อมูลตัวชี ้วัด และแจ้ งเตือนข้ อมูลตัวชี ้วัดถึงใครบ้ าง เป็ นต้ น
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รูป : หน้ าจอ ALERT CONFIGURATION
หน้ าจอ ALERT CONFIGURATION นี ้สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนู ตังค่
้ าระบบการแจ้ ง
เตือน (ตาแหน่งที่ 1) เมื่อหน้ าจอโปรแกรม ALERT CONFIGURATION เปิ ดขึ ้นมาแล้ ว ให้ ทาการเลือกข้ อมูล
องค์ กร (Organization) และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ (Officer) (ตาแหน่งที่ 2) หลังจากนันระบบจะแสดงรายการ
้
ข้ อมูลตัวชีว้ ดั ผลฯ ทังหมดขององค์
้
กร และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการขึ ้นมา ในรู ปแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (Tree View)
(ตาแหน่งที่ 3)
รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อข้ อมูลตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
- ข้ อมูลปี งบประมาณ
- รายการข้ อมูลเงื่อนไขการแจ้ งเตือนข้ อมูลของตัวชี ้วัด
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ ดังนี ้
- ปุ่ มเลือกรายการข้ อมูล
- ปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล
- ปุ่ มปรับปรุงแก้ ไขรายการข้ อมูล
- ปุ่ มลบรายการข้ อมูล
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เมื่อเลือกรายการข้ อมูลเงื่อนไขการแจ้ งเตือนข้ อมูลตัวชี ้วัดแล้ ว สามารถทาการจัดการข้ อมูล เช่น การเพิ่ม
รายการข้ อมูล โดยการกดปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล (Add) หรื อ การปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูล โดยการกดปุ่ มปรับปรุ งแก้ ไข
รายการข้ อมูล (Edit) ระบบจะแสดหน้ าจอรายละเอียดรายการข้ อมูลเงื่อนไขการแจ้ งเตือนข้ อมูลตัวชี ้วัด (ALERT
CONFIGURATION DETAIL) ดังแสดงในภาพต่อไป

รูป : หน้ าจอ ALERT CONFIGURATION DETAIL

รายละเอียดฟิ ลด์ตา่ ง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อข้ อมูลตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ
- ชื่อเงื่อนไขข้ อมูลการแจ้ งเตือน
- ประเภทของเงื่อนไขการแจ้ งเตือน แบ่งได้ เป็ น 2
ประเภท คือ Late Entry (บันทึกผลคะแนนตัวชี ้วัดล่าช้ า
เกินกว่า), Score Less Than (ระดับคะแนนตัวชี ้วัด ตา่ กว่า)
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- ค่าข้ อมูลที่กาหนดตามเงื่อนไข
- ส่งอีเมล์แจ้ งเตือนข้ อมูลนี ้ถึงใครบ้ าง
- ประเภทของเวลาในการเช็คเงื่อนไข แบ่งได้ เป็ น 3
ประเภท คือ Daily (ทุกวัน), Weekly (รายสัปดาห์)
และ Monthly (รายเดือน)
- ค่าข้ อมูลวันที่ ที่ต้องการให้ ระบบตรวจเช็คเงื่อนไข
- สถานะการใช้ งานข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีสร้ างข้ อมูล
- วันที่ที่สร้ างข้ อมูล
- ข้ อมูลผู้ใช้ งาน กรณีปรับปรุงข้ อมูล
- วันที่ที่ปรับปรุงข้ อมูล
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ปุ่ มบันทึกข้ อมูลเงื่อนไขการแจ้ งเตือนข้ อมูล
- ปุ่ มยกเลิกการทางานข้ อมูลเงื่อนไขการแจ้ งเตือนข้ อมูล

4 รายการเมนู ประวัติข้อมูลการแจ้ งเตือน
ALERT HISTORY เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับพิจารณาดูประวัติการแจ้ งเตือนข้ อมูลของตัวชี ้วัดผลการ
ปฏิบตั ิราชการ ซึ่งหน้ าจอนี ้สามารถทาการเปิ ดได้ ที่เมนู ประวัติข้อมูลการแจ้ งเตือน (ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนัน้
ระบบจะทาการแสดงลิสต์รายการข้ อมูลประวัติการแจ้ งเตือนข้ อมูลตัว ชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการทังหมดขึ
้
้นมา
พื ้นที่ด้านบน (ตาแหน่งที่ 2) ใช้ สาหรับการสืบค้ นข้ อมูลประวัติเงื่อนไขการแจ้ งเตือน
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รูป : หน้ าจอ ALERT HISTORY
รายการข้ อมูลประวัติเงื่อนไขการแจ้ งเตือน สามารถพิจารณาดูในส่วนรายละเอียดได้ โดยการคลิกลิงค์ใน
แต่ละรายการข้ อมูลนัน้ ๆ ซึง่ จะแสดงภาพดังต่อไปนี ้

รูป : หน้ าจอ ALERT HISTORY DETAIL
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9. ส่ วนเมนู ตัง้ ค่ าส่ วนบุคคล
ส่วนเมนู ตัง้ ค่าส่วนบุคคลเป็ นส่วนติดตัง้ ค่าข้ อมูล หรื อ ปรั บปรุ งแก้ ไขค่าข้ อมูลต่า ง ๆ ของผู้ใช้ งานแต่ละคน
รายการเมนูในส่วน ตังค่
้ าส่วนบุคคล นี ้ประกอบด้ วย
 แก้ ไขรหัสผ่าน
- ปรับปรุงแก้ ไขรหัสผ่าน ของผู้ใช้
 ตังค่
้ าระบบอีเมล์
- ตังค่
้ าระบบ อีเมล์ ของผู้ใช้
เมนู ตังค่
้ าส่วนบุคคล สามารถแสดงได้ ดงั รูปภาพต่อไปนี ้

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู ตังค่
้ าส่วนบุคคล
1 รายการเมนู แก้ ไขรหัสผ่ าน
หน้ าจอ Set Password เป็ นหน้ าจอปรับปรุงแก้ ไขรหัสผ่านของผู้ใช้ แต่ละคน หน้ าจอนี ้สามารถเปิ ดเข้ า
มาทางานได้ โดยการเลือกรายการเมนู แก้ ไขรหัสผ่าน (ตาแหน่งที่ 1)

รูป : หน้ าจอ Set Password
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้ วย
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- ข้ อมูลรหัสผ่านเดิมที่ใช้ งานอยู่
- ข้ อมูลรหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการปรับปรุงแก้ ไข
- ยืนยันข้ อมูลรหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการปรับปรุงแก้ ไข
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ การทางาน ประกอบด้ วย
- ปุ่ มสาหรับทาการบันทึกรหัสผ่านที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว
2 รายการเมนู ตัง้ ค่ าระบบอีเมล์
หน้ าจอ Email Configuration เป็ นหน้ าจอโปรแกรมสาหรับจัดการตังค่
้ าระบบ อีเมล์สาหรับผู้ใช้ งานแต่ละ
คน ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวนี ้จะมี ผลต่อการนาไปใช้ ในส่วนการแจ้ งเตือนข้ อมูล (Alert System) กล่าวคือ ระบบการแจ้ ง
เตือนข้ อมูลจะนาค่าระบบอีเมล์นี ้ไปใช้ สาหรับการส่งเมล์แจ้ งเตือนข้ อมูลถึงผู้ใช้ งานแต่ละคน
หน้ าจอ Email Configuration นี ้สามารถเปิ ดได้ โดยรายการเมนู Email Configuration (ตาแหน่งที่ 1)

รูป : หน้ าจอ Email Configuration
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้ วย
- ค่าอีเมล์แอดเดรสของแต่ละคน
- ชื่อ หรื อ หมายเลข IP เครื่ องแม่ขา่ ยที่ทาหน้ าที่รับเมล์
- พอร์ ต สาหรับเครื่ องแม่ขา่ ยที่ทาหน้ าที่รับเมล์

- ชื่อ หรื อ หมายเลข IP เครื่ องแม่ขา่ ยที่ทาหน้ าที่สง่ เมล์
- ชื่อผู้ใช้ งาน สาหรับอีเมล์แอดเดรสนันๆ
้
- รหัสผ่าน สาหรับอีเมล์แอดเดรสนัน้ ๆ
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รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ การทางาน มีดงั นี ้
- ปุ่ มสาหรับการบันทึกข้ อมูลหลังจากที่ได้ ทาการป้อนข้ อมูลต่าง ๆ เรี ยบร้ อยแล้ ว
- ปุ่ มสาหรับการล้ างข้ อมูล
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10. ส่ วนเมนู Security
ส่วนเมนู Security เป็ นส่วนการติดตังค่
้ าข้ อมูลด้ านความปลอดภัยของระบบงาน
รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู Security ประกอบด้ วย
ผู้ใช้ งานระบบ
- ข้ อมูลผู้ใช้ งานระบบ
กลุม่ ผู้ใช้ งานระบบ
- ข้ อมูลกลุม่ ผู้ใช้ งานระบบ
เหตุการณ์การทางานของระบบ
- ข้ อมูลเหตุการณ์การทางานของระบบ

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู Administrator
1 รายการเมนู ผู้ใช้ งานระบบ
รายการเมนู ผู้ใช้ งานระบบ เป็ นการเรี ยกโปรแกรมหน้ าจอ “USER ACCOUNT” เพื่อที่จะทาการจัดการ
ข้ อมูลผู้ใช้ งานระบบ เช่น การเพิ่ม, การลบ และการแก้ ไขปรับปรุงข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ งานนัน้ ๆ
ผู้ที่จะเข้ ามาทางานในระบบติดตามการประเมินผลการแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิ ชย์ นีจ้ ะต้ องมี
รายชื่อในรายการผู้ใช้ งานระบบเสมอ ยกเว้ นแต่ว่าจะใช้ สิทธิ ของผู้ใช้ งานระบบ “Guest” ซึ่งก็จะมีสิทธิในการ
เข้ าถึงข้ อมูลของระบบน้ อยมาก เช่น อาจจะแค่มีสทิ ธิในการเรี ยกดูข้อมูลเบื ้องต้ นเท่านัน้
หน้ าจอรายการผู้ใช้ งานสามารถแสดงได้ ดงั รูปภาพต่อไปนี ้
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รูป : หน้ าจอรายการผู้ใช้ งานระบบ (USER ACCOUNT)
หน้ าจอโปรแกรม USER ACCOUNT สามารถเปิ ดได้ โดยการกดปุ่ มเมาส์ที่เมนูรายการ ผู้ใช้ งานระบบ
(ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนันระบบจะแสดงลิ
้
สต์รายการผู้ใช้ งานทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นระบบ
หน้ าจอโปรแกรม USER ACCOUNT นี ้สามารถที่จะกรองขอบเขต (Filter) ของข้ อมูลผู้ใช้ งาน โดยการกด
ปุ่ มเมาส์ คลิกเลือกองค์กร – Organization (ตาแหน่งที่ 2) ข้ อมูลสิสต์รายการผู้ใช้ งานก็จะแสดงเฉพาะรายการ
ผู้ใช้ งานที่อยูภ่ ายในองค์กรนัน้ ๆ
กรณีที่ต้องการปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลผู้ใช้ งานนัน้ ๆ จะต้ องทาการเลือกรายการผู้ใช้ งานนัน้ ๆ ก่อนโดยการ
กดปุ่ มเมาส์ คลิกที่ปมเลื
ุ่ อกรายการ (ตาแหน่งที่ 3) หลังจากนันก็
้ สามารถที่จะทาการจัดการข้ อมูลผู้ใช้ งานนัน้ ๆ ได้
โดยการเลือกกดปุ่ มเมาส์ คลิกที่ปมเพิ
ุ่ ่มรายการ (Add), ปุ่ มแก้ ไขปรับปรุ งรายการ (Edit) หรื อ ปุ่ มลบรายการ
(Delete)

การจัดการข้ อมูลผู้ใช้ ง าน เช่น การเพิ่มรายการ, การแก้ ไขปรับปรุ งรายการ และการลบ
รายการ สามารถกระทาได้ โดยกดเมาส์คลิกปุ่ มต่าง ๆ ดังนี ้


- ปุ่ มสาหรับเลือกรายการข้ อมูลผู้ใช้ งาน



- ปุ่ มสาหรับการเพิ่มรายการข้ อมูลผู้ใช้ งาน



- ปุ่ มสาหรับปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลผู้ใช้ งาน



- ปุ่ มสาหรับลบข้ อมูลผู้ใช้ งาน

การเพิ่มรายการผู้ใช้ งาน หรื อ การแก้ ไขปรับปรุ งรายการผู้ใช้ งาน โดยการกดปุ่ มต่างๆ ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
นัน้ จะปรากฏหน้ าจอโปรแกรมรายละเอียดผู้ใช้ งานระบบ (USER ACCOUNT DETAIL) ดังแสดงในรูปภาพต่อไปนี ้

หน้ า 96

รูป : หน้ าจอรายละเอียดรายการผู้ใช้ งานระบบ (USER ACCOUNT DETAIL)
การจัดการรายการผู้ใช้ งาน ได้ แก่ การเพิ่ม หรื อ การปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลสามารถกระทาได้ โดยป้อนข้ อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อผู้ใช้ งาน สาหรับ Login เข้ าระบบ (จาเป็ นต้ องระบุ)
- รหัสผ่าน (จาเป็ นต้ องระบุ)
- องค์กร (จาเป็ นต้ องระบุ)
- ชื่อผู้ใช้ งาน
- นามสกุลผู้ใช้ งาน
- ตาแหน่ง / หน้ าที่
- อีเมล์
- กลุม่ ผู้ใช้ งานที่สงั กัดอยู่
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ การทางาน มีดงั นี ้
- ปุ่ มสาหรับการบันทึกข้ อมูลผู้ใช้ งาน
- ปุ่ มสาหรับยกเลิกการบันทึกข้ อมูลผู้ใช้ งาน
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2 รายการเมนู กลุ่มผู้ใช้ งานระบบ
รายการเมนู กลุม่ ผู้ใช้ งานระบบ เป็ นการเรี ยกโปรแกรมหน้ าจอ “USER GROUP” เพื่อที่จะทาการจัดการ
ข้ อมูลกลุม่ ผู้ใช้ งาน เช่น การเพิ่ม, การลบ และการแก้ ไขปรับปรุงข้ อมูลต่าง ๆ ของกลุม่ ผู้ใช้ งานนัน้ ๆ
ในเบื ้องต้ นนี ้ ผู้พฒ
ั นาระบบได้ กาหนดกลุม่ ผู้ใช้ งานระบบไว้ 5 กลุม่ คือ
Developer
- กลุม่ ผู้พฒ
ั นาระบบ
Administrator
- กลุม่ เจ้ าหน้ าที่ดแู ลระบบ
Operator
- กลุม่ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน
Executive
- กลุม่ ผู้บริ หาร
Guest
- กลุม่ ผู้ใช้ งานทัว่ ไป

รูป : กลุ่มผู้ใช้ งานระบบ
อย่างไรก็ดี กลุม่ ผู้ใช้ งานระบบสามารถทาการเพิ่ม, ลบ หรื อ ปรับปรุ งแก้ ไขได้ โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลระบบ
(Administrator)
หน้ าจอการจัดการกลุม่ ผู้ใช้ งานสามารถแสดงได้ ดงั รูปภาพต่อไปนี ้

รูป : หน้ าจอกลุม่ ผู้ใช้ งานระบบ (USER GROUP)
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หน้ าจอโปรแกรม USER GROUP สามารถเปิ ดได้ โดยการกดปุ่ มเมาส์ที่เมนูรายการ กลุม่ ผู้ใช้ งานระบบ
(ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนันระบบจะแสดงหน้
้
าจอกลุม่ ผู้ใช้ งานระบบขึ ้นมา พร้ อมที่จะทางานต่อไป
หน้ าจอโปรแกรม USER GROUP จะมีลิสต์รายการกลุ่มผู้ใช้ งานทังหมดในรู
้
ปแบบโครงสร้ างต้ นไม้ –
TreeView (ตาแหน่งที่ 2) เมื่อเลือกรายการกลุ่มผู้ใช้ งานแล้ ว ข้ อมูลรายละเอียดของกลุม่ ผู้ใช้ งานนัน้ ๆ ก็จะแสดง
ออกมาทางด้ านขวามือ
กรณีที่ต้องการเพิ่มรายการข้ อมูลกลุม่ ผู้ใช้ งาน สามารถกระทาได้ โดยการเลือกรายการ “User Groups”
ในโครงสร้ างต้ นไม้ แล้ วกดปุ่ มเพิ่มรายการข้ อมูล (Add) หลังจากนันท
้ าการป้อนข้ อมูลของรายการกลุม่ ผู้ใช้ งานนัน้
ๆ ส่วนการลบรายการข้ อมูลก็ทาขันตอนดั
้
งกล่าว แล้ วกดปุ่ มลบรายการข้ อมูล (Delete) (ตาแหน่งที่ 3)
นอกจากการเพิ่ม และการลบรายการกลุม่ ผู้ใช้ งานแล้ ว ระบบยังสามารถปรับเปลี่ยนตาแหน่งการจัดเรี ยง
รายการข้ อมูลกลุม่ ผู้ใช้ งานได้ โดยการกดปุ่ มเลือ่ นตาแหน่งขึ ้น และลง (ตาแหน่งที่ 4)
ปุ่ มเพิ่มรายการผู้ใช้ งาน (Add), ลบรายการผู้ใช้ งาน (Remove) และปุ่ มบันทึกข้ อมูล (Update) (ตาแหน่ง
ที่ 5) เป็ นการจัดการรายการผู้ใช้ งานต่าง ๆ เข้ าสูร่ ายการกลุม่ ผู้ใช้ งาน
รายละเอียดฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ มีดงั นี ้
- ชื่อกลุม่ ผู้ใช้ งานระบบ
- หน้ าเว็ปเพจแรกที่ต้องการให้ เปิ ด สาหรับกลุม่ ผู้ใช้ งานนัน้ ๆ
- รายการชื่อผู้ใช้ งานทังหมดที
้
่อยูใ่ นกลุม่ ผู้ใช้ งานนัน้ ๆ
รายละเอียดปุ่ มคาสัง่ การทางาน มีดงั นี ้
- (ตาแหน่งที่ 3) ปุ่ มสาหรับการเพิ่มรายการกลุม่ ผู้ใช้ งาน
- (ตาแหน่งที่ 3) ปุ่ มสาหรับการลบรายการกลุม่ ผู้ใช้ งาน
- (ตาแหน่งที่ 4) ปุ่ มเลือ่ นรายการกลุม่ ผู้ใช้ งานขึ ้นด้ านบน
- (ตาแหน่งที่ 4) ปุ่ มเลือ่ นรายการกลุม่ ผู้ใช้ งานลงด้ านล่าง
- (ตาแหน่งที่ 5) ปุ่ มสาหรับการเพิ่มรายการผู้ใช้ งานเข้ าสูก่ ลุม่ ผู้ใช้ งานนัน้ ๆ
- (ตาแหน่งที่ 5) ปุ่ มสาหรับการลบรายการผู้ใช้ งานออกจากกลุม่ ผู้ใช้ งานนัน้ ๆ
- (ตาแหน่งที่ 5) ปุ่ มสาหรับการบันทึกข้ อมูลกลุม่ ผู้ใช้ งานนัน้

3 รายการเมนู เหตุการณ์ การทางานของระบบ
รายการเมนู เหตุการณ์ การทางานของระบบ เป็ นการเรี ยกเปิ ดโปรแกรม ”SYSTEM EVENT LOG”
โปรแกรมการแจ้ งบอกข้ อมูลการทางานของระบบ ซึง่ ข้ อมูลที่ระบบแจ้ งบอกนัน้ แยกได้ เป็ น 3 แบบ คือ
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 Information
เป็ นข้ อมูลข่าวสารที่ระบบแจ้ งบอกผู้ใช้ งานระบบ และผู้ดแู ลระบบ เพื่อให้ รับทราบการทางานของระบบ ซึง่
เป็ นการทางานของระบบที่ถกู ต้ องปกติ
 Warning
เป็ นข้ อมูลเตือนที่ระบบแจ้ งบอกผู้ใช้ งานระบบและผู้ดแู ลระบบ เพื่อให้ รับทราบข้ อมูลเตือนนัน้ ๆ อย่างไรก็
ดีระบบยังสามารถทางานต่อไปได้ ผู้ดแู ลระบบจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวนี ้ทาการวิเคราะห์และแก้ ไขปรับปรุงระบบให้
ทางานดีขึ ้นต่อไป
 Error
เป็ นข้ อมูลข้ อผิดพลาดที่ระบบไม่สามารถทางานต่อไปได้ โดยจะแจ้ งบอกผู้ใช้ งานระบบ หรื อผู้ดแู ลระบบ ซึง่
ผู้ดแู ลระบบจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด แล้ วทาการแก้ ไขปรับปรุงระบบต่อไป

รูป : หน้ าจอ SYSTEM EVENT LOG

หน้ าจอโปรแกรม SYSTEM EVENT LOG สามารถเปิ ดได้ โดยการกดปุ่ มเมาส์ที่เมนูรายการ Event Log
(ตาแหน่งที่ 1) หลังจากนันระบบจะแสดงหน้
้
าจอ SYSTEM EVENT LOG ขึ ้นมา พร้ อมที่จะแสดงผลเหตุการณ์
การทางานต่าง ๆ ของระบบต่อไป
พื ้นที่ด้านบน (ตาแหน่งที่ 2) เป็ นส่วนที่ใช้ สาหรั บทาการค้ นหาข้ อมูลเหตุการณ์ การทางานของระบบ
ประกอบด้ วยรายละเอียดของฟิ ลด์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้
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- ประเภทของเหตุการณ์ การทางานของระบบ ได้ แก่ Information, Warning
และ Error กล่าวคือต้ องการให้ ระบบทาการค้ นหาเหตุการณ์ การทางานของ
ระบบเฉพาะประเภทนัน้ ๆ
- ชื่อผู้ใช้ งาน กล่าวคือ ต้ องการให้ ระบบทาการค้ นหาเหตุการณ์การทางานของ
ระบบเฉพาะชื่อผู้ใช้ นนั ้ ๆ เท่านัน้
- วันที่เริ่ มต้ น และ วันที่สิ ้นสุด คือ ต้ องการให้ ระบบทาการค้ นหาเหตุการณ์การ
ทางานของระบบตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด
- ข้ อความที่ต้องการสืบค้ น คือต้ องการค้ นหาเหตุการณ์การทางานของระบบที่
แสดงข้ อความเฉพาะที่ระบุ
รายละเอียดของปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ ดังนี ้
- ปุ่ มสาหรับการเริ่ มค้ นหาเหตุการณ์การทางานของระบบ
- ปุ่ มเคลียเนื ้อหาต่าง ๆ ในส่วนการสืบค้ นทังหมด
้
- ปุ่ มสาหรับการลบข้ อมูลเหตุการณ์การทางานของระบบทังหมด
้
พื ้นที่ด้านล่าง (ตาแหน่งที่ 3) เป็ นส่วนลิสต์รายการข้ อมูลเหตุการณ์การทางานของระบบ ซึ่งสามารถจะกด
ปุ่ มเมาส์คลิกลิงค์ เพื่อที่จะเข้ าไปดูข้อมูลในรายละเอียดของเหตุการณ์การทางานนัน้ ๆ ได้ ดังรูปภาพต่อไปนี ้

รูป : รายละเอียดข้ อมูลเหตุการณ์การทางานของระบบ ประเภท “System Error”
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