รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram)
คําอธิบายสัญลักษณที่ใชในการเขียน DFD
หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ

กระบวนการ (Process)

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ
องคประกอบภายนอก (External Entity)

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง
องคประกอบภายนอก (External Entity)

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process)
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ
ระบบที่อยูภายนอก (External System)

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process)
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง
ระบบที่อยูภายนอก (External System)

กระแสขอมูล (Data Flow)

PL_ระบบวางแผนงบประมาณ

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได

แกไขเมื่อ : 23 มี.ค. 2547

ขอมูลแผนงาน
ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน, ขอมูลแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน, ขอมูลแผนการใชเงิน, ขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจาง และงบการเบิกจายลงทุน,
ขอมูลคําขอตั้งงบประมาณของคณะ/หนวยงาน, ขอมูลการประมาณการรายได

มหาวิทยาลัย

ขอมูลประกอบการทําแผน เชน ขอมูลแผนเดิม, ขอมูลผล

ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ขอมูลแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย,
ขอมูลกรอบการขอตั้งงบประมาณประจําปของคณะ/หนวยงาน, ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

2. ระบบติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล

ขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซื้อ
ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

3. ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน
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ระบบวางแผนงบประมาณ : Level 0

ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ผูบริหาร
5. ระบบคลังพัสดุ

คณะกรรมการ
พิจารณา
งบประมาณ

ขอมูลแบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณ(เงินแผนดิน),
ขอมูลแบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณ(เงินรายได), ขอมูลแบบสรุปประมาณการรายได
มติวงเงินขอตั้งงบประมาณ(เงินแผนดิน), มติวงเงินขอตั้งงบประมาณ(เงินรายได),
มติที่ประชุมเรื่องประมาณการรายได

ขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน, ขอมูลแผนการใชเงิน,
ขอมูลการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปที่ปรับยอดวงเงินใหม

ขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซื้อ

1
ระบบวางแผน
งบประมาณ

ขอมูลทะเบียนสินทรัพยถาวร, ขอมูลคาเสื่อมสินทรัพยถาวร,
ขอมูลประวัติการซอมบํารุงสินทรัพยถาวร

ขอมูลงบการเงิน 3 มิติ

6. ระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

12. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ

คณะ/หนวยงาน

แกไขเมื่อ :

ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ขอมูลแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย,
ขอมูลแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงาน, ยอดเงินงบประมาณทุกหมวดรายจาย,
ขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจาง และงบการเบิกจายลงทุน,
ขอมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป,
ขอมูลแจงปรับคําขอตั้งงบประมาณ, ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอมูลตนทุนตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม
(เชน ตนทุนการผลิตนักศึกษา)

13. ระบบบัญชี
ตนทุนรายกิจกรรม
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ระบบวางแผนงบประมาณ : Level 1

ขอ มูลคําขอตั้ งงบประมาณประจําป

การจัด ตั้งงบประมาณ
ประจําป

การอนุ มัติ
งบประมาณ

ขอมูลประกอบการทำแผน
เชน ขอมูลแผนเดิม, ขอมูลผล

ขอมูลแผน

ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา,
ขอมูลแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ขอ มูล วัส ดุที่ ต อ งการจัด ซื้อ

3. ระบบงบประมาณ
ขอ มูลคําขอตั้ งงบประมาณของคณะ/หนวยงาน,
ขอ มูลการประมาณการรายได

มหาวิทยาลั ย
ขอ มูล กรอบการขอตั้ งงบประมาณประจําป ของคณะ/หนวยงาน

ขอ มูล แบบสรุ ป คําขอตั้ งงบประมาณ(เงิน แผ น ดิน),
ขอ มูล แบบสรุ ป คําขอตั้ งงบประมาณ(เงิน รายได),
ขอ มูล แบบสรุ ป ประมาณการรายได
มติ วงเงิน ขอตั้ งงบประมาณ(เงิน แผ น ดิน ),
มติ วงเงิน ขอตั้ งงบประมาณ(เงิน รายได),
มติ ที่ป ระชุม เรื่ องประมาณการรายได

คณะกรรมการ
พิ จารณางบประมาณ
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ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน, ขอมูลแผนการใชเงิน,
ขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจาง และงบการเบิกจายลงทุน

แกไขเมื่อ :

2. ระบบติ ด ตาม
ตรวจสอบและ
ประเมิ น ผล

1.3
ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอ มูลแผนพั ฒ นาการศึกษาระดับ อุ ด มศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน, ขอ มูล แผนกลยุ ทธ ค ณะ/
หนวยงาน, ขอ มูล แผนการปฏิบัติ งาน, ขอ มูลแผนการใชเงิน, แผนการจัด ซื้อ จัด จาง และงบการเบิ กจายลงทุ น

1.2

ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอ มูล วัส ดุที่ต อ งการจัด ซื้อ

ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

การจั ด ทํา แผน

5. ระบบคลั งพั สดุ

13. ระบบบัญ ชี
ต น ทุ น รายกิ จ กรรม

มหาวิทยาลั ย
ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอ มูล วัส ดุที่ต อ งการจัดซื้อ

6. ระบบทะเบี ย น
ทรัพ ย สิ น ถาวร

ขอมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีที่ปรับยอดวงเงินใหม

ขอ มูลต น ทุ น ตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิ จ กรรม

ขอมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี, ขอมูลแจงปรับคำขอตั้งงบประมาณ

ขอมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน,ขอมูลแผนการใชเงิน

ขอ มูลทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย ถาวร, ขอ มูล คาเสื่ อ มสิ น ทรั พ ย ถาวร,
ขอ มูลประวัติ การซอ มบํารุ งสิ น ทรั พ ย ถาวร

1.1

ผู บริห าร

12. ระบบบัญ ชี
ลัก ษณะ 3 มิ ติ

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน

ขอ มูลงบการเงิน 3 มิติ
ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ขอมูลแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย,
ขอมูลแผนกลยุทธคณะ/หนวยงาน, ขอมูลยอดเงินงบประมาณทุกหมวดรายจาย,
ขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจาง และงบการเบิกจายลงทุน
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คณะ/หน วยงาน

