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ประชุมสรุปเพื่อตรวจและรับรองผลการวิเคราะหระบบงาน
27 เมษายน 2547 เวลา 9.00-12.00 น.  ณ หองประชุมสารสิน

อ.อนัตต
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ภาระงานหลักแตละสวนงาน

•บริษัทฯ : ศึกษาระบบ, Functional Design, Technical 
Design

•ศูนยคอมพิวเตอร : กํากับดูแลขัน้ตอนตางๆ ใหเปนไปตาม TOR และ
ประสานงาน กองคลงั และกรรมการจากคณะหนวยงาน ฯลฯ

•ตัวแทนจากคณะ/หนวยงาน : ดูรายละเอียดสวนงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ

อ.อนัตต
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คณะกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3348/2546

1. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โดย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ   เปนประธานกรรมการ

2. คณะกรรมการปรับเปลีย่นและเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
โดย อาจารยอภิศักดิ์  พัฒนจักร   เปนประธานกรรมการ

3. คณะกรรมการสายงานผูใชระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
โดย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร(ร.ศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) เปนประธานกรรมการ

อ.อนัตต
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คณะกรรมการกํากับดูแลการทํางานของบรษิัทที่ปรึกษาและ
ตรวจรบัมอบงานจาง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 3629/2546

1. นายอารมณ ตัตตะวะศาสตร ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กรรมการ
3. นายอนัตต เจาสกุล กรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร กรรมการ
5. นางสุนาถ บัวทวน กรรมการ
6. นางสาวจุรี ธรรมบูรณวิทย กรรมการ
7. นางสาววิลาวัณย พิธรัตน กรรมการ
8. นางจันทราภา วงศวิชิต กรรมการ
9. นางลักษณา แกลวกลาหาญ กรรมการ

อ.อนัตต
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คณะอนุกรรมการตรวจและรับรองผลการวิเคราะหระบบงาน
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 269/2547

1. นายอนัตต เจาสกลุ ประธานอนุกรรมการ
(1) คณะอนุกรรมการระบบวางแผนงบประมาณ 

และระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล
นางสาวสมฤทัย ปนพานิช รองประธานอนุกรรมการ(1)

(2) คณะอนุกรรมการระบบงบประมาณ 
นายอุกฤษฏ เขื่อนแกว รองประธานอนุกรรมการ(2)

(3) คณะอนุกรรมการระบบการเงิน ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน 
นายสฤษดิ์ เรืองธรรม รองประธานอนุกรรมการ(3)

(4) คณะอนุกรรมการระบบคลังพสัด ุระบบจัดซื้อและจัดจาง และระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร
นางอรฤดี เธียรสภุรพงษ รองประธานอนุกรรมการ(4)

(5) คณะอนุกรรมการระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะ 3 มติิ 
และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
นายจักรพงษ ไชยวงษ รองประธานอนุกรรมการ(5)

อ.อนัตต
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-เอกสารและขั้นตอน
ปฏบิัติงานปจจุบัน

- สัมภาษณ

- มีการทํางานเปนระบบรวมกัน
- ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบาย
แผนงาน/โครงการ อยูบนสารสนเทศ
ของโครงการนี้

- มีการกํากับ ตรวจสอบ
เปนลําดับขั้น

-แกไขใหถกูตองตาม
 กระบวนการ

- รายงานการศึกษา
- Functional Design
- Technical Design

- ศึกษาทุกระบบจากเอกสาร
- ศึกษาปญหาและการปฏิบัติงาน
 ระบบปจจุบัน
- ศึกษาความตองการเพิ่มเติม

Input Process Output

Edit Check Outcome

ขั้นตอนการทํางาน
บริษัทฯ และ คณะกรรมการปรับเปลี่ยนและเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

นายวชัรินทร
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•สฤษดิ์ เรืองธรรม
•อรฤดี เธียรสุภรพงษ

•สมฤทัย ปนพานิช
•อุกฤษฎ เขื่อนแกว

•จักรพงษ ไชยวงษ
•วัชรินทร รุงวิริยะณิช

ทีมงานชดุกํากับดูแลทาง
เทคนคิคอมพิวเตอร

•อ.อนัตต เจาสกุล

•อ.อภิศักดิ์ พัฒนจักร

นายวชัรินทร
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7 ระบบตาม TOR (13 ระบบยอย)
และผูกํากับดูแล

•1. ระบบวางแผนงบประมาณ (1)  สมฤทัย
•2. ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (2)  สมฤทัย
•3. ระบบงบประมาณ (3) อุกฤษฏ
•4. ระบบพัสดุ 3 ระบบยอย
• 4.1 ระบบจัดซื้อจัดจาง (4)  อรฤดี
• 4.2 ระบบคลังพสัดุ (5)  อรฤดี
• 4.3 ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวรและการรายงาน (6)  อุกฤษฏ
•5. ระบบการเงิน 5 ระบบยอย
• 5.1 ระบบลูกหนี้ (7)  สฤษดิ์
• 5.2 ระบบเจาหนี้ (8)  สฤษดิ์
• 5.3 ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (9)  อุกฤษฏ
• 5.4 ระบบงานรับ/จายเงิน (10) สฤษดิ์
• 5.5 ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (11) สฤษดิ์
•6. ระบบบัญชีลกัษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง ระบุแผนงาน/งาน กองทุน หนวยงาน (12) จักรพงษ
•7. ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม รายหลกัสูตร รายโครงการ (13) จักรพงษ

นายวชัรินทร
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ภาระงานที่รับผิดชอบโดย น.ส.สมฤทัย ปนพานิช

•การครอบคลุมระบบงานปจจุบนั
ครอบคลุมทุกสวนงาน

•ความพิเศษของระบบใหม
มีระบบเพิ่มจากเดิมและเปนฐานขอมลู

•การแกไขของบริษัทตามที่กรรมการเสนอแนะ
มีการแกไขดําเนนิการเรียบรอย

น.ส.สมฤทยั
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ภาระงานที่รับผิดชอบโดย นางอรฤดี เธียรสุภรพงษ

•การครอบคลุมระบบงานปจจุบนั
ครอบคลุมทกุสวนงาน

•ความพิเศษของระบบใหม
เปนฐานขอมูลทีอ่อกแบบรองรบัทุกคณะ/หนวยงาน

•การแกไขของบริษัทตามที่กรรมการเสนอแนะ
 ไดมกีารแกไขตามเสนอแนะเรียบรอยแลว
นางอรฤดี
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ภาระงานที่รับผิดชอบโดย นายสฤษดิ ์ เรืองธรรม

• การครอบคลุมระบบงานปจจุบัน
- ครอบคลุม

• ความพิเศษของระบบใหม
- ขอมลูการเงินทุกสวนเชื่อมโยงระบบบญัชี

• การแกไขของบรษิทัตามที่กรรมการเสนอแนะ
- มกีารแกไขดําเนนิการเรียบรอย

นายสฤษดิ์
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ภาระงานที่รับผิดชอบโดย นายอุกฤษฎ เขื่อนแกว
สฤษดิ ์เรืองธรรม (แทน)

•การครอบคลุมระบบงานปจจุบนั
- ครอบคลมุทุกเรื่อง

•ความพิเศษของระบบใหม
- ยืดหยุนในการโยงรายรับ รายจายทุกเรื่อง

•การแกไขของบริษัทตามที่กรรมการเสนอแนะ
- มกีารแกไขดําเนนิการเรียบรอย

นายสฤษดิ์
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ภาระงานที่รับผิดชอบโดย จักรพงษ ไชยวงษ

•การครอบคลุมระบบงานปจจุบนั
- ครอบคลุม

•ความพิเศษของระบบใหม
- จัดทําบญัชอีัตโนมัติจากระบบที่เกี่ยวของได

และมีรูปแบบทีจ่ะหาตนทนุกิจกรรมรายวชิาได 
•การแกไขของบริษัทตามที่กรรมการเสนอแนะ

- มีการแกไขดําเนินการเรียบรอย
นายจักรพงษ
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สรุป การเชื่อมโยงของระบบในการปฏิบัติงาน

วางแผน ตดิตาม
 ตรวจสอบและ
ประเมินผล

งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง
คลังพัสดุ

ทะเบียนทรัพยสิน

ระบบการเงิน
(ลูกหนี้,เจาหนี,้

รับ/จาย,เงินทดรอง
เงินเดือนและคาตอบแทน)

บัญชีลักษณะ 3 มติิ

ตนทุนรายกิจกรรม
ขอมูลนักศึกษา

ขอมูลบุคคล

จากภายนอกระบบ จากภายในระบบความหมายนายสฤษดิ์
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Q & A

ประชุมสรุปเพื่อตรวจและรับรองผลการวิเคราะหระบบงาน


