
 
 

คู่มือการใช้งาน 
 

ระบบบริหารโครงการภายในหน่วยงาน MIS (SMART MIS) 
 
 
 
 

ผู้ใช้งาน 
หัวหน้า และบุคลากร สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 



สารบัญ 
 

หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (MIS) ..........................................5 

1. การเข้าสู่ระบบ .............................................................................................................................. 5 

2. รายงานภาพรวมของระบบ .............................................................................................................. 5 

3. รายงานคะแนนรวมตัวชี้วัดของทุกคน ................................................................................................. 6 

4. รายงานจ านวนโครงการที่รบัผิดชอบของทุกคน ..................................................................................... 6 

5. รายงานระยะเวลาที่ใช้ของทกุโครงการ ............................................................................................... 7 

6. จัดการประเภทตัวชี้วัด .................................................................................................................... 7 

6.1 ค้นหาข้อมูลประเภทตัวชี้วัด ...................................................................................................... 8 

6.2 เพ่ิมข้อมูลประเภทตัวชี้วัด ........................................................................................................ 8 

6.3 แก้ไขข้อมูลประเภทตัวชี้วดั....................................................................................................... 9 

6.4 ลบข้อมูลประเภทตัวชี้วัด .......................................................................................................... 9 

7. จัดการตัวชี้วัด ............................................................................................................................. 10 

7.1 ค้นหาข้อมูลตัวชี้วัด ............................................................................................................... 10 

7.2 เพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด ................................................................................................................. 11 

7.3 แก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ............................................................................................................... 12 

7.4 ลบข้อมูลตัวชี้วัด .................................................................................................................. 13 

8. จัดการโครงการ ........................................................................................................................... 13 

8.1 ค้นหาข้อมูลโครงการ ............................................................................................................. 14 

8.2 เพ่ิมข้อมูลโครงการ ............................................................................................................... 14 

8.3 เพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ ................................................................................. 15 

8.4 แก้ไขข้อมูลโครงการ .............................................................................................................. 16 

8.5 ลบข้อมูลโครงการ ................................................................................................................. 16 

9. จัดการฟังก์ชัน ............................................................................................................................ 17 

9.1 ค้นหาข้อมูลฟังก์ชัน .............................................................................................................. 18 



9.2 เพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน ................................................................................................................. 18 

9.3 เพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน ................................................................................................. 21 

9.4 แก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบฟงัก์ชัน ............................................................................................... 22 

9.5 ลบข้อมูลฟังก์ชัน .................................................................................................................. 23 

10. จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ ............................................................................................................. 23 

10.1 ค้นหาข้อมูลผู้ดูแลระบบ ....................................................................................................... 23 

10.2 เพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ ......................................................................................................... 24 

10.3 ลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ ........................................................................................................... 24 

11. จัดการข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน ................................................................................................. 25 

11.1 ค้นหาข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน .......................................................................................... 25 

11.2 เพิ่มข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน............................................................................................. 26 

11.3 ลบข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน .............................................................................................. 26 

12. จัดการข้อมูลผู้ใช้ ....................................................................................................................... 27 

12.1 คน้หาข้อมูลผู้ใช้ ................................................................................................................. 27 

12.2 เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ .................................................................................................................... 28 

12.3 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ .................................................................................................................. 28 

12.4 ลบข้อมูลผู้ใช ้..................................................................................................................... 29 

13. Dashboard แสดงรายการงานที่ต้องท าในแต่ละวัน และงานที่ท ายังไม่เสร็จ ................................................ 29 

14. กราฟ BurnUp BurnDown chart ....................................................................................................... 30 

15. หัวหน้าหน่วยงานสามารถจัด Task ประจ าสปัดาห์ .............................................................................. 31 

16. หัวหน้าหน่วยงานสร้างช่วงเวลาการวางแผน ..................................................................................... 32 

17. หัวหน้าหน่วยงาน หัวหนา้ทมี สามารถดูแผนงาน ............................................................................... 33 

บุคลากรสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (MIS) .......................................35 

1. การเข้าสู่ระบบ ............................................................................................................................ 35 

2. หน้าจอหลัก Board Head ................................................................................................................ 35 

2.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลโครงการ Board Head ................................................................................... 36 



2.2 หน้าจอแสดงข้อมูลฟังก์ชันในโครงการ Board Head ..................................................................... 36 

2.3 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน Board Head ....................................................................................... 37 

2.4 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน Board Head ...................................................................... 40 

2.5 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้รับผดิชอบฟังก์ชัน Board Head ..................................................................... 40 

2.6 หน้าจอลบข้อมูลฟังก์ชัน Board Head ........................................................................................ 41 

3. หน้าจอหลัก Board ....................................................................................................................... 42 

3.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลโครงการ Board .......................................................................................... 42 

3.2 หน้าจอแสดงข้อมูลฟังก์ชันในโครงการ Board ............................................................................. 43 

3.3 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน Board .............................................................................................. 44 

3.4 หน้าจอลบข้อมูลฟังก์ชัน Board ................................................................................................ 47 

4. หน้าจอหลัก Service ...................................................................................................................... 48 

4.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลโครงการ Service ......................................................................................... 48 

4.2 หน้าจอแสดงข้อมูลงานบริการในโครงการ Service ....................................................................... 49 

4.3 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลงานบริการ Service ........................................................................................ 50 

5. หน้าจอผู้พัฒนาวางแผนงาน ........................................................................................................... 51 

ผู้ทดสอบระบบ หรือผู้ให้ความต้องการระบบ...........................................................................52 

1. ผู้ทดสอบระบบ หรือผู้ให้ความต้องการระบบจัดการข้อมูลฟังก์ชัน ........................................................... 52 

1.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลโครงการ Board Test .................................................................................... 52 

1.2 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน Board Test ........................................................................................ 53 

 

 
 

 
 
 



หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 
 

1. การเข้าสู่ระบบ 
 หน้าจอที่ใช้ยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานจะใช้ Username คือ รหัสพนักงาน และ Password 
จากนั้นกดปุ่ม Login 
 

 
เข้าสู่ระบบ 

 

2. รายงานภาพรวมของระบบ 
 หน้าจอรายงานภาพรวมระบบ เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยคลิกที่เมนู Dashboard  ใช้ในการดู
รายงานภาพรวมของระบบ เช่น จ านวนผู้ใช้ทั้งหมด บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ดูแลระบบ ผู้ทดสอบระบบ โครงการ
ทั้งหมด มอบหมายโครงการแล้ว ยังไม่มอบหมายโครงการ จ านวนตัวชี้วัด 
 

 
รายงานภาพรวมของระบบ 



 

3. รายงานคะแนนรวมตัวชี้วัดของทุกคน 
หน้าจอรายงานคะแนนรวมตัวชี้วัดของทุกคน โดยคลิกที่เมนู Dashboard และ รายงานภาพรวม เป็น

หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ในการดูรายงานคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ท าได้ของทุกคน 
 

  
รายงานคะแนนรวมตัวชี้วัดของทุกคน 

 

4. รายงานจ านวนโครงการที่รับผิดชอบของทุกคน 
หน้าจอรายงานจ านวนโครงการที่รับผิดชอบของทุกคน เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ในการดูรายงาน

จ านวนโครงการที่รับผิดชอบของทุกคน 
 

 
รายงานจ านวนโครงการที่รับผิดชอบของทุกคน 

 



5. รายงานระยะเวลาที่ใช้ของทุกโครงการ 
หน้าจอรายงานระยะเวลาที่ใช้ของทุกโครงการ เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ในการดูรายงาน

ระยะเวลาที่ใช้พัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 
 

 
รายงานระยะเวลาที่ใช้ของทุกโครงการ 

 

6. จัดการประเภทตัวชี้วัด 
หน้าจอจัดการประเภทตัวชี้วัด เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยคลิกท่ีเมนูจัดการประเภทตัวชี้วัด ใช้ใน

การจัดการข้อมูลประเภทตัวชี้วัด โดยจะแสดงรายการข้อมูลของประเภทตัวชี้วัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 

 
จัดการประเภทตัวชี้วัด 



  6.1 ค้นหาข้อมูลประเภทตัวชี้วัด 
ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลประเภทตัวชี้วัด โดยระบุชื่อของประเภทตัวชี้วัดที่ต้องการค้นหา 

จากการใส่ชื่อของประเภทตัวชี้วัดที่ต้องการในช่องค้นหา 
 

 
ค้นหาข้อมูลประเภทตัวชี้วัด 

 

  6.2 เพิ่มข้อมูลประเภทตัวชี้วัด 
ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลประเภทตัวชี้วัด โดยกรอกข้อมูลชื่อประเภทตัวชี้วัด จากนั้นท าการ

คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
เพ่ิมข้อมูลประเภทตัวชี้วัด 



  6.3 แก้ไขข้อมูลประเภทตัวชี้วัด 
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลประเภทตัวชี้วัด โดยกรอกข้อมูลชื่อประเภทตัวชี้วัดที่ต้องการ  

จากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
แก้ไขข้อมูลประเภทตัวชี้วัด 

 

  6.4 ลบข้อมูลประเภทตัวชี้วัด 
ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลประเภทตัวชี้วัด โดยเลือกข้อมูลประเภทตัวชี้วัดที่ต้องการลบข้อมูล 

จากนั้นท าการคลิกปุ่มลบข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบ เมื่อคลิกปุ่มยืนยัน ข้อมูลประเภทตัวชี้วัด
จะถูกลบออกจากฐานข้อมูลระบบ 

 

 
ลบข้อมูลประเภทตัวชี้วัด 



7. จัดการตัวชี้วัด 
หน้าจอจัดการตัวชี้วัด เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยคลิกที่เมนูจัดการตัวชี้วัด ใช้ในการจัดการข้อมูล

ตัวชี้วัด โดยจะแสดงรายการข้อมูลของตัวชี้วัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 

 
จัดการตัวชี้วัด 

 

  7.1 ค้นหาข้อมูลตัวชี้วัด 
ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลตัวชี้วัด โดยระบุชื่อของตัวชี้วัดที่ต้องการค้นหา 

 

 
ค้นหาข้อมูลตัวชี้วัด 

 



  7.2 เพิ่มข้อมูลตัวช้ีวัด 
ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด โดยเลือกหมวดหมู่ตัวชี้วัด จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียด

ของตัวชี้วัด เช่น ชื่อตัวชี้วัด และคะแนนตัวชี้วัด จากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
เพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด 

 

 
เลือกหมวดหมู่ตัวชี้วัดเพ่ือเพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด 

 



  7.3 แก้ไขข้อมูลตัวช้ีวัด 
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด โดยเลือกหมวดหมู่ตัวชี้วัดที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกรอก

ข้อมูลรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ต้องการแก้ไข เช่น ชื่อตัวชี้วัด และคะแนนตัวชี้วัด จากนั้นท าการคลิกปุ่ม
บันทึกข้อมูล 

 

 
แก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด 

 

 
เลือกหมวดหมู่ตัวชี้วัดเพ่ือแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด 



  7.4 ลบข้อมูลตัวช้ีวัด 
ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลตัวชี้วัด โดยเลือกข้อมูลตัวชี้วัดที่ต้องการลบข้อมูล จากนั้นท าการ

คลิกปุ่มลบข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบ เมื่อคลิกปุ่มยืนยัน ข้อมูลตัวชี้วัดจะถูกลบออกจาก
ฐานข้อมูลระบบ 

 

 
ลบข้อมูลตัวชี้วัด 

 

8. จัดการโครงการ 
หน้าจอจัดการโครงการ เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยคลิกที่เมนูจัดการโครงการ ใช้ในการจัดการ

ข้อมูลโครงการ โดยจะแสดงรายการข้อมูลโครงการทั้งหมด 
 

 
จัดการโครงการ 



  8.1 ค้นหาข้อมูลโครงการ 
ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลโครงการ โดยระบุชื่อของโครงการที่ต้องการค้นหา 

 

 
ค้นหาข้อมูลโครงการ 

 

  8.2 เพิ่มข้อมูลโครงการ 
ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลโครงการ โดยกรอกข้อมูลชื่อโปรเจคจากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึก

ข้อมูล 
 

 
เพ่ิมข้อมูลโครงการ 



  8.3 เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเลือกชื่อผู้รับผิดชอบหลัก 

สมาชิกทีมพัฒนา และผู้ทดสอบ จากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
เลือกผู้รับผิดชอบหลัก สมาชิกทีมพัฒนา และผู้ทดสอบ 

 

 
เพ่ิม แก้ไข และลบผู้รับผิดชอบหลัก สมาชิกทีมพัฒนา และผู้ทดสอบ 

 



  8.4 แก้ไขข้อมูลโครงการ 
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลโครงการ จากนั้นกรอกข้อมูลชื่อโปรเจคที่ต้องการแก้ไข จากนั้น

ท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
แก้ไขข้อมูลโครงการ 

 

  8.5 ลบข้อมูลโครงการ 
ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลโครงการ โดยเลือกข้อมูลโครงการที่ต้องการลบข้อมูล จากนั้นท า

การคลิกปุ่มลบข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบ เมื่อคลิกปุ่มยืนยัน ข้อมูลโครงการจะถูกลบออก
จากฐานข้อมูลระบบ  

 

 
ลบข้อมูลโครงการ 



9. จัดการฟังก์ชัน 
หน้าจอจัดการฟังก์ชัน เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยคลิกที่เมนูจัดการฟังก์ชัน ใช้ในการจัดการ

ข้อมูลฟังก์ชัน โดยหน้าหลักจะแสดงรายการข้อมูลโครงการทั้งหมด เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูล
ของฟังก์ชันที่อยู่ในโครงการทั้งหมด 
 

 
จัดการฟังก์ชัน 

 

 
จัดการฟังก์ชัน 

 
 



  9.1 ค้นหาข้อมูลฟังก์ชัน 
ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลฟังก์ชัน โดยระบุชื่อของฟังก์ชันที่ต้องการค้นหา 

 

 
ค้นหาข้อมูลฟังก์ชัน 

 

  9.2 เพิ่มข้อมูลฟังก์ชัน 
ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน โดยเลือกชื่อโครงการที่ต้องการเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน จากนั้น

ท าการกรอกรายละเอียดฟังก์ชัน เช่น ชื่อของฟังก์ชัน และท าการเลือกผู้รับผิดชอบ โดยจะท าการเลือก
ผู้รับผิดชอบหรือไม่ก็ได้ จากนั้นท าการเลือกตัวชี้วัดที่ใช้ในการชี้วัด โดยตัวชี้วัดสามารถเลือกได้หลาย
ตัวชี้วัด 

 



 
เพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน 

 

 
เลือกชื่อโครงการ 

 



 
กรอกรายละเอียดฟังก์ชัน 

 

 
เลือกผู้รับผิดชอบ 

 



 
เลือกตัวชี้วัด 

 

 
เลือกตัวชี้วัดหลายตัว 

 

  9.3 เพิ่มข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน 
ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน โดยท าการคลิกปุ่มเพ่ิมผู้รับผิดชอบของ

ฟังก์ชันที่ต้องการเพิ่มผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน จากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 



 
 

  9.4 แก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน 
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน โดยท าการคลิกปุ่มแก้ไขผู้รับผิดชอบของ

ฟังก์ชันที่ต้องการแก้ไขผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน จากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
 

 



  9.5 ลบข้อมูลฟังก์ชัน 
ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลฟังก์ชัน โดยเลือกข้อมูลฟังก์ชันที่ต้องการลบข้อมูล จากนั้นท าการ

คลิกปุ่มลบข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบ เมื่อคลิกปุ่มยืนยัน ข้อมูลฟังก์ชันจะถูกลบออกจาก
ฐานข้อมูลระบบ 

 

 
 

10. จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ โดยคลิกที่เมนูจัดการข้อมูลผู้ดูแล เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ใน

การจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ โดยจะแสดงรายการข้อมูลผู้ดูแลระบบทั้งหมด 
 

 
 

  10.1 ค้นหาข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลผู้ดูแลระบบ โดยระบุชื่อของผู้ดูแลระบบที่ต้องการค้นหา 



 

 
 

  10.2 เพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลผู้ดูแลระบบ โดยท าการคลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูลผู้ดูแลระบบ แล้วท าการ

เลือกรายชื่อผู้ดูแลระบบที่ต้องการ จากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
 

  10.3 ลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ โดยเลือกข้อมูลผู้ดูแลระบบที่ต้องการลบข้อมูล 

จากนั้นท าการคลิกปุ่มลบข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบ เมื่อคลิกปุ่มยืนยัน ข้อมูลผู้ดูแลระบบจะ
ถูกลบออกจากฐานข้อมูลระบบ 

 



 
 

11. จัดการข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน 
หน้าจอจัดการข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ในการจัดการข้อมูลบุคลากร

ในหน่วยงาน โดยจะแสดงรายการข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด 
 

 
 

  11.1 ค้นหาข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน 
ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน โดยระบุชื่อของบุคลากรในหน่วยงานที่

ต้องการค้นหา 
 



 
 

  11.2 เพิ่มข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน 
ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน โดยท าการคลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูลบุคลากรใน

หน่วยงาน แล้วท าการเลือกรายชื่อที่ต้องการ จากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
 

  11.3 ลบข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน 
ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน โดยเลือกข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานที่

ต้องการลบข้อมูล จากนั้นท าการคลิกปุ่มลบข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบ เมื่อคลิกปุ่มยืนยัน 
ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลระบบ 

 



 
 

12. จัดการข้อมูลผู้ใช้ 
หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้ โดนคลิกที่เมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้ เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยคลิกที่เมนู

จัดการข้อมูลผู้ใช้ ใช้ในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ โดยจะแสดงรายการข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด 
 

 
 

  12.1 ค้นหาข้อมูลผู้ใช้ 
ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้ โดยระบุชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการค้นหา 

 



 
 

  12.2 เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ 
ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้ เช่น รหัสพนักงาน 

email ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ สังกัด และหน่วยงาน จากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

 
 

  12.3 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข เช่น 

รหัสพนักงาน email ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ สังกัด และหน่วยงาน จากนั้นท าการคลิกปุ่ม
บันทึกข้อมูล 

 



 
 

  12.4 ลบข้อมูลผู้ใช้ 
ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลผู้ใช้ โดยเลือกข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการลบข้อมูล จากนั้นท าการคลิกปุ่ม

ลบข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบ เมื่อคลิกปุ่มยืนยัน ข้อมูลผู้ใช้จะถูกลบออกจากฐานข้อมูลระบบ 
 

 
 

13. Dashboard แสดงรายการงานที่ต้องท าในแต่ละวัน และงานที่ท ายังไม่เสร็จ 
หน้าจอ Dashboard แสดงรายการงานที่ต้องท าในแต่ละวัน และงานที่ท ายังไม่เสร็จ เป็นหน้าจอส าหรับ

ผู้ดูแลระบบ โดยจะแสดงรายการข้อมูลโครงการทั้งหมด 
 



 
 

14. กราฟ BurnUp BurnDown chart 
หน้าจอ กราฟ BurnUp BurnDown chart เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยจะแสดงรายการข้อมูล

โครงการทั้งหมด 
 



 
 

15. หัวหน้าหน่วยงานสามารถจัด Task ประจ าสัปดาห์ 
หน้าจอ หัวหน้าหน่วยงานสามารถจัด Task ประจ าสัปดาห์ เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยเป็น

หน้าจอที่ใช้ในการจัดการข้อมูลงานที่ต้องท าประจ าของแต่ละสัปดาห์ของบุคลากรภายในหน่วยงานแต่ละคน 
 



 
 

16. หัวหน้าหน่วยงานสรา้งช่วงเวลาการวางแผน 
หน้าจอหัวหน้าหน่วยงานสร้างช่วงเวลาการวางแผน เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยเป็นหน้าจอที่ใช้

ในการจัดการข้อมูลงานสัปดาห์ที่ต้องให้บุคลากรในการเลือกลงของแต่ละงานที่ต้องท า 
 



 
 

17. หัวหน้าหน่วยงาน หวัหน้าทีม สามารถดูแผนงาน 
หน้าจอหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าทีม สามารถดูแผนงาน เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยเป็นหน้าจอ

ที่ใช้ในการดูรายงานประจ าสัปดาห์ของบุคลาภายในหน่วยงาน ละการวางแผนการท างานของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

 



 
 

 
 
 
 



บุคลากรสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 
 

1. การเข้าสู่ระบบ 
 หน้าจอที่ใช้ยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานจะใช้ Username คือ รหัสพนักงาน และ Password 
จากนั้นกดปุ่ม Login 
 

 
เข้าสู่ระบบ 

 

2. หน้าจอหลัก Board Head 
 หน้าจอหลัก Board Head เป็นหน้าจอส าหรับหัวหน้าทีม โดยคลิกที่เมนู Board Head ใช้ในการจัดการ
ข้อมูลฟังก์ชัน โดยหน้าหลักจะแสดงรายการข้อมูลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมทั้งหมด และ
สามารถค้นหาข้อมูลโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุ คือ ชื่อโครงการ เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลของ
ฟังก์ชันที่อยู่ในโครงการทั้งหมด 
 



 
 

2.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลโครงการ Board Head 
หัวหน้าทีมสามารถค้นหาข้อมูลโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุชื่อของโครงการที่ต้องการ

ค้นหา 
 

 
 

  2.2 หน้าจอแสดงข้อมูลฟังก์ชันในโครงการ Board Head 
หัวหน้าทีมสามารถดูข้อมูลฟังก์ชันในโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยคลิกปุ่มแสดงข้อมูลใน 

ระบบจะแสดงข้อมูลฟังก์ชันที่อยู่ในโครงการทั้งหมด 



 
 

  2.3 หน้าจอเพิ่มข้อมูลฟังก์ชัน Board Head 
หัวหน้าทีมสามารถเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน โดยเลือกชื่อโครงการที่ต้องการเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน จากนั้น

ท าการกรอกรายละเอียดฟังก์ชัน เช่น ชื่อฟังก์ชัน และท าการเลือกผู้รับผิดชอบ โดยจะท าการเลือก
ผู้รับผิดชอบหรือไม่ก็ได้ จากนั้นท าการเลือกตัวชี้วัดที่ใช้ในการชี้วัด โดยตัวชี้วัดสามารถเลือกได้หลาย
ตัวชี้วัด 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

  2.4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน Board Head 
หัวหน้าทีมสามารถเพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน โดยท าการคลิกปุ่มเพ่ิมผู้รับผิดชอบของฟังก์ชัน

ที่ต้องการเพ่ิมผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน และเลือกผู้รับผิดชอบที่ต้องการให้รับผิดชอบฟังก์ชัน จากนั้นท าการ
คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

 
 

  2.5 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน Board Head 
หัวหน้าทีมสามารถแก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน โดยท าการคลิกปุ่มแก้ไขผู้รับผิดชอบของ

ฟังก์ชันที่ต้องการแก้ไขผู้รับผิดชอบฟังก์ชัน จากนั้นท าการคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 



 

 
 

  2.6 หน้าจอลบข้อมูลฟังก์ชัน Board Head 
หัวหน้าทีมสามารถลบข้อมูลฟังก์ชัน โดยเลือกข้อมูลฟังก์ชันที่ต้องการลบข้อมูล จากนั้นท าการ

คลิกปุ่มลบข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบ เมื่อคลิกปุ่มยืนยัน ข้อมูลฟังก์ชันจะถูกลบออกจาก
ฐานข้อมูลระบบ 

 

 
 
 



3. หน้าจอหลัก Board 
 หน้าจอหลัก Board เป็นหน้าจอส าหรับหัวหน้าทีม โดยคลิกที่เมนู Board หรือผู้พัฒนาระบบ ใช้ในการ
จัดการข้อมูลฟังก์ชัน และอัปเดตสถานะของฟังก์ชัน โดยหน้าหลักจะแสดงรายการข้อมูลโครงการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีม หรือผู้พัฒนาระบบทั้งหมด และสามารถค้นหาข้อมูลโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุ คือ 
ชื่อโครงการ เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลของฟังก์ชันที่อยู่ในโครงการทั้งหมด 
 

 
 

3.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลโครงการ Board 
หัวหน้าทีม หรือผู้พัฒนาระบบสามารถค้นหาข้อมูลโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุชื่อของ

โครงการที่ต้องการค้นหา  
 



 
 

  3.2 หน้าจอแสดงข้อมูลฟังก์ชันในโครงการ Board 
หัวหน้าทีม หรือผู้พัฒนาระบบสามารถดูข้อมูลฟังก์ชันในโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยคลิกปุ่ม

แสดงข้อมูลใน ระบบจะแสดงข้อมูลฟังก์ชันที่อยู่ในโครงการทั้งหมด โดยสามารถอัปเดตสถานะของ
ฟังก์ชันที่ยังไม่ด าเนินการ การจะอัปเดตสถานะของฟังก์ชันได้นั้น ต้องยังไม่มีข้อมูลผู้รับผิดชอบ หรือถูก
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น  สามารถอัปเดตสถานะของโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ โดยคลิกปุ่ม 
start ฟังก์ชันดังกล่าวจะเข้าสู่สถานะอยู่ระหว่างด าเนินการ ถ้าต้องการยกเลิกการพัฒนาให้คลิกปุ่ม 
cancel ฟังก์ชันจะเข้าสู่สถานะยังไม่ด าเนินการ แต่ถ้าพัฒนาฟังก์ชันส าเร็จให้ด าเนินการคลิกปุ่ม Done 
ฟังก์ชันจะเข้าสู่สถานะด าเนินการส าเร็จและรอการทดสอบต่อไป แต่ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม cancel 
ฟังก์ชันจะเข้าสู่สถานะยังไม่ด าเนินการ ฟังก์ชันที่อยู่สถานะด าเนินการส าเร็จถ้าชั่วโมงในการพัฒนาอยู่
ในช่วงของตัวชี้วัดจะมีสถานะเป็นสีเขียว แต่ถ้าเกิดช่วงของตัวชี้วัดจะมีสถานะเป็นสีแดง 

 



 
 

  3.3 หน้าจอเพิ่มข้อมูลฟังก์ชัน Board 
หัวหน้าทีม หรือผู้พัฒนาระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน โดยเลือกชื่อโครงการที่ต้องการเพ่ิม

ข้อมูลฟังก์ชัน จากนั้นท าการกรอกรายละเอียดฟังก์ชัน เช่น ชื่อฟังก์ชัน และท าการเลือกผู้รับผิดชอบ โดย
จะท าการเลือกผู้รับผิดชอบหรือไม่ก็ได้ จากนั้นท าการเลือกตัวชี้วัดที่ใช้ในการชี้วัด โดยตัวชี้วัดสามารถ
เลือกได้หลายตัวชี้วัด 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

  3.4 หน้าจอลบข้อมูลฟังก์ชัน Board 
หัวหน้าทีม หรือผู้พัฒนาระบบสามารถลบข้อมูลฟังก์ชัน โดยการจะลบข้อมูลฟังก์ชันต้องเป็น

ฟังก์ชันที่ยังไม่ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือถูกมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ จากนั้นเลือกข้อมูลฟังก์ชันที่
ต้องการลบข้อมูล จากนั้นท าการคลิกปุ่มลบข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบ เมื่อคลิกปุ่มยืนยัน 
ข้อมูลฟังก์ชันจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลระบบ 

 

 
 

 



4. หน้าจอหลัก Service 
 หน้าจอหลัก Board เป็นหน้าจอส าหรับผู้พัฒนา โดยคลิกที่เมนู Service ใช้ในการจัดการข้อมูลงานบริการ 
และอัปเดตสถานะของงานบริการ โดยหน้าหลักจะแสดงรายการข้อมูลโครงการที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
ค้นหาข้อมูลโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุ คือ ชื่อโครงการ เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลของฟังก์ชันที่
อยู่ในโครงการทั้งหมด 
 

 
 

4.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลโครงการ Service 
ผู้พัฒนาระบบสามารถค้นหาข้อมูลโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุชื่อของโครงการที่ต้องการ

ค้นหา  
 



 
 

  4.2 หน้าจอแสดงข้อมูลงานบริการในโครงการ Service 
ผู้พัฒนาระบบสามารถดูข้อมูลงานบริการในโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยคลิกปุ่มแสดงข้อมูล

ใน ระบบจะแสดงข้อมูลงานบริการที่อยู่ในโครงการทั้งหมด โดยสามารถอัปเดตสถานะของงานบริการที่ยัง
ไม่ด าเนินการ การจะอัปเดตสถานะของงานบริการได้นั้น ต้องยังไม่มีข้อมูลผู้รับผิดชอบ หรือถูกมอบหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น  สามารถอัปเดตสถานะของโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ โดยคลิกปุ่ม start งาน
บริการดังกล่าวจะเข้าสู่สถานะอยู่ระหว่างด าเนินการ ถ้าต้องการยกเลิกการพัฒนาให้คลิกปุ่ม cancel งาน
บริการจะเข้าสู่สถานะยังไม่ด าเนินการ แต่ถ้าพัฒนางานบริการส าเร็จให้ด าเนินการคลิกปุ่ม Done งาน
บริการจะเข้าสู่สถานะด าเนินการส าเร็จและรอการทดสอบต่อไป แต่ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม cancel 
งานบริการจะเข้าสู่สถานะยังไม่ด าเนินการ งานบริการที่อยู่สถานะด าเนินการส าเร็จถ้าชั่วโมงในการพัฒนา
อยู่ในช่วงของตัวชี้วัดจะมีสถานะเป็นสีเขียว แต่ถ้าเกิดช่วงของตัวชี้วัดจะมีสถานะเป็นสีแดง 

 



 
 

  4.3 หน้าจอเพิ่มข้อมูลงานบริการ Service 
ผู้พัฒนาระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลงานบริการ โดยเลือกชื่อโครงการที่ต้องการเพ่ิมข้อมูลงานบริการ 

จากนั้นท าการกรอกรายละเอียดงานบริการ เช่น ชื่องานบริการ และท าการเลือกผู้รับผิดชอบ โดยจะท า
การเลือกผู้รับผิดชอบหรือไม่ก็ได้ จากนั้นท าการเลือกตัวชี้วัดที่ใช้ในการชี้วัด โดยตัวชี้วัดสามารถเลือกได้
หลายตัวชี้วัด 

 

 
 



5. หน้าจอผู้พัฒนาวางแผนงาน 
 หน้าจอหลักส าหรับผู้พัฒนา เพ่ือใช้ในการวางแผนการท างานของแต่โครงการ และแต่ละฟังก์ชันงานในแต่
ละสัปดาห์ เพื่อใช้ในการติดตามงานของหัวหน้าหน่วยงาน 
 

 

 
 

 

 



ผู้ทดสอบระบบ หรือผู้ให้ความต้องการระบบ 
 

1. ผู้ทดสอบระบบ หรือผู้ให้ความต้องการระบบจัดการข้อมูลฟังก์ชัน 
 หน้าจอหลัก Board Test เป็นหน้าจอส าหรับผู้ทดสอบระบบ หรือผู้ให้ความต้องการระบบ โดยสามารถ
เพ่ิมฟังก์ชัน แก้ไขฟังก์ชัน ค้นหาฟังก์ชัน และลบฟังก์ชันที่ต้องการได้  
 

 
 

1.1 หน้าจอค้นหาข้อมูลโครงการ Board Test 
ผู้ทดสอบระบบ หรือผู้ให้ความต้องการระบบสามารถค้นหาข้อมูลโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดย

ระบุชื่อของโครงการที่ต้องการค้นหา  
 



 
 

  1.2 หน้าจอเพิ่มข้อมูลฟังก์ชัน Board Test 
ผู้ทดสอบระบบ หรือผู้ให้ความต้องการระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน โดยเลือกชื่อโครงการที่

ต้องการเพ่ิมข้อมูลฟังก์ชัน จากนั้นท าการกรอกรายละเอียดฟังก์ชัน เช่น ชื่อฟังก์ชัน และท าการเลือก
ผู้รับผิดชอบ โดยจะท าการเลือกผู้รับผิดชอบหรือไม่ก็ได้ จากนั้นท าการเลือกตัวชี้วัดที่ใช้ในการชี้วัด โดย
ตัวชี้วัดสามารถเลือกได้หลายตัวชี้วัด 

 

 


