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บทคัดย่อ
ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี (OAR Smart Office: งำนพัสดุ) พัฒนำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนพัสดุ
ให้สำมำรถรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรพัสดุอยู่ในระบบเดียวกัน สำมำรถประมวลผลและ
วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศนำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรงำนพัสดุและงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ทำให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องสำมำรถดำเนินงำนพัสดุได้ถูกต้อง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบประกอบด้วย วิเครำะห์ปัญหำ
วิเครำะห์ควำมต้องกำร ออกแบบกระบวนงำน พัฒนำระบบ ทดสอบระบบ ประเมินและปรับปรุง
ระบบ
ผลกำรพัฒนำระบบสำมำรถจัดเก็บและรำยงำยข้อมูลสำรสนเทศ เช่น รำยกำรรำยจ่ำย
งบประมำณคงเหลือ ยอดเงินอนุมัติค้ำงจ่ำย และข้อมูลสินทรัพย์ของสำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ได้ถูกต้องและอยู่ในฐำนข้อมูลเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงำน
พัสดุ ผู้บริหำร และบุคลำกร สำมำรถเรียกดูข้อมูลสำรสนเทศได้ตลอดเวลำและสำมำรถดำเนินงำน
พัสดุตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบได้ ประกอบด้วย 1) เจ้ำหน้ำที่พัสดุดำเนินกำรซื้อ/ จ้ำง/
เช่ำพัสดุ สั่งซื้อสั่งจ้ำง ตรวจรับ เบิกจ่ำยเงิน จัดทำทะเบียนพัสดุ เบิกจ่ำยพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ
กำรบำรุงรักษำ และจำหน่ำยพัสดุ 2) บุคลำกรแจ้งขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ แจ้งซ่อมพัสดุ ขอเบิกพัสดุ
และกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี 3) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ ได้แก่ งำนนโยบำยและแผนบันทึกข้อมูล
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งำนกำรเงินและบัญชีตรวจทำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงิน งำนธุรกำร
ดำเนินกำรลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร 4) ผู้บริหำร ดำเนินกำรพิจำรณำอนุมัติกำรขอซื้อ/ จ้ำง/
เช่ำพัสดุ
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Abstrct
The Supplies Management Database System of Office of Academic
Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The purpose of this study
are for increasing operations efficiency and develop to single system, included data
processing and data analysis for supplied managing improvement.
The process consist of, Problem analysis, Need assessment, Process design,
System development, System trial, System evaluation and System improvement.
As a result of this system development, the system is developed to
correctly archive and report information in the single system. Hence, all staffs are
able to responsively browse informative data and are able to proceed, regarding to
rules and obligations, concerning 1) The Supplied Officer to actuate the purchase/
hire/ rent 2) All personnel 3) Other relevant 4) The executive
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บทนา
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ของงำนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้สำมำรถนำข้อมูล
มำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว มีควำมถูกต้องครบถ้วน รวมถึงกำรอำนวย
ควำมสะดวก ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ทำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมผิดพลำด
เพิ่มประสิทธิภำพ ควำมเป็นมำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำน ปัจจุบันสำนักวิทยบริกำรได้มีกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลมำใช้ในงำนต่ำง ๆ มำกมำย ทั้งงำนด้ำนกำรบริกำรสื่อสำรสนเทศ และงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสำนักวิทยบริกำร
งำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร เป็นงำนหนึ่งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักวิทยบริกำร
เป็นงำนที่มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่สลับซับซ้อนภำยใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ มำกมำยที่ต้องใช้
ในกำรปฏิบัติงำน และมีข้อมูลทีจ่ ำเป็นต้องจัดเก็บ จัดกำรอย่ำงเป็นระบบให้สำมำรถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน อันเป็นกำรปฏิบัติงำนพัสดุที่สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 8 (4) คือกำรตรวจสอบได้ โดยมีกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุอย่ำงเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ ซึ่งข้อมูล

ทีส่ ำคัญของงำนพัสดุ เช่น ข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทะเบียนพัสดุ ข้อมูลด้ำนกำรใช้จ่ำยเงิน
กำรใช้ จัดเก็บ กำรควบคุม และบำรุงรักษำพัสดุ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งที่จะต้องนำไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนพัฒนำ กำหนดงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ
สำนักวิทยบริกำรจึงได้คิดพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุขึ้น ให้ครอบคลุมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุ
และสำมำรถจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญต่อกำรดำเนินงำนพัสดุที่กล่ำวมำข้ำงต้นได้อย่ำงครบถ้วน
ในระบบเดียว อันเป็นกำรแก้ปัญหำเดิมที่นำระบบฐำนข้อมูลที่พัฒนำโดยหน่วยงำนต่ำง ๆ มำใช้
ในงำนพัสดุหลำยระบบทำให้ต้องบันทึกข้อมูลเดียวกันในหลำยครั้ง เกิดควำมยุ่งยำกซับซ้อน
ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และบุคลำกรที่มีส่วนงำนเกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลใช้ในกำรดำเนินงำนพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ผู้บริหำร บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ภำพที่ 1 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1. กำรวิเครำะห์ปัญหำ
ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลเดิมของเจ้ำหน้ำที่พัสดุซึ่งเป็น
ผู้ใช้งำนระบบโดยตรง ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบคลังพัสดุ ระบบกำรเงินสำมมิติ
(ครุภัณฑ์) และระบบจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุภำครัฐ พบปัญหำกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ
สำนักวิทยบริกำร ดังนี้
1.1 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบคลังพัสดุ ระบบกำรเงินสำมมิติ (ครุภัณฑ์) และระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุภำครัฐ เป็นระบบที่แยกกันอย่ำงสิ้นเชิง ไม่สำมำรถเชื่อมโยงและใช้งำนข้อมูล

ร่วมกันได้ มีควำมซ้ำซ้อน ยุ่งยำก และสิ้นเปลืองเวลำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุในกำรบันทึก
จัดเก็บข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลหลำยครั้ง
1.2 ระบบฐำนข้อมูลที่ใช้อยู่เดิมไม่ครอบคลุมภำระงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร ได้แก่
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุทุกประเภทและทุกงบรำยจ่ำย งำนด้ำนทะเบียนคุมพัสดุ กำรบำรุงรักษำพัสดุ
ซึ่งทำให้เกิดควำมยุ่งยำกสับสนในกำรปฏิบัติงำนพัสดุ กำรจัดเก็บและค้นหำข้อมูล
1.3 ระบบฐำนข้อมูลเดิมไม่สำมำรถรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงบประมำณของ
สำนักวิทยบริกำรได้ครบถ้วนทุกหมวดรำยจ่ำย เช่น ข้อมูลรำยกำรรำยจ่ำย ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงิน
อนุมัติค้ำงจ่ำย ทำผู้บริหำรไม่มีข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจพิจำรณำอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.4 ระบบฐำนข้อมูลที่ใช้อยู่เดิมไม่สอดคล้องตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุตำม
พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลพัสดุ สำนักวิทยบริกำรจำกผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร ผลกำรศึกษำ
ควำมต้องกำร พบว่ำ
2.1 ผู้บริหำร ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ที่สำมำรถแสดงรำยงำนรำยจ่ำย
ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินอนุมัติค้ำงจ่ำย เพื่อประกอบกำรตัดสินใจพิจำรณำอนุมัติกำรขอซื้อจ้ำงพัสดุ
2.2 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
พัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 สำมำรถจัดเก็บ
และรำยงำนข้อมูลกำรดำเนินงำนพัสดุด้ำนกำรขอซื้อขอจ้ำง กำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรตรวจรับ กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรจัดทำทะเบียน กำรเบิกจ่ำย กำรตรวจสอบ กำรบำรุงรักษำ และกำรจำหน่ำยพัสดุได้
2.3 บุคลำกร สำนักวิทยบริกำร ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลในกำรแจ้งขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ
แจ้งซ่อมพัสดุ ขอเบิกพัสดุ และกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ ได้แก่
1) นักวิชำกำรงำนกำรเงินและบัญชีต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่สำมำรถ
ส่งต่อข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุมำยังงำนกำรเงินและบัญชีเพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำพัสดุต่อไป
โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
2) ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร (ธุรกำร) ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่สำมำรถ
ส่งต่อข้อมูลเพื่อกำรบันทึกทะเบียนรับ-ส่งรำยงำนขออนุมัติซื้อจ้ำง ขออนุมัติเบิกจ่ำยพัสดุ และ
หนังสืออื่น ๆ ได้
3) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่สำมำรถ
รำยงำนข้อมูลพัสดุ รำยรับ-รำยจ่ำยค่ำพัสดุของสำนักวิทยบริกำรได้
3. กำรออกแบบกระบวนงำน
ออกแบบกระบวนโดยกำรศึกษำพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

พ.ศ. 2560 ประกำศ หนังสือเวียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
สำนักวิทยบริกำร ได้กระบวนงำนพัสดุเพื่อกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ดังนี้

ภำพที่ 2 กระบวนงำนระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
(สำนักวิทยบริกำร, 2560; พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560, 2560; ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560, 2560)
4. กำรพัฒนำระบบ
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลโดยใช้ภำษำ PHP, JAVA Scrip, JQuery และบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลด้วยระบบ MySQL (คชำ ชำญศิลป์, 2553)
5. กำรทดสอบระบบ
ทดสอบกำรใช้งำนโดยผู้พัฒนำระบบ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่งำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหำรและบุคลำกร สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

6. กำรประเมินผล
ดำเนินกำรประเมินผลกำรใช้งำนระบบจำกผู้ใช้งำนระบบโดยกำรประชุมกลุ่ม
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ และใช้แบบสอบถำม
7. กำรพัฒนำปรับปรุง
นำผลกำรทดสอบและกำรประเมินผลกำรใช้งำนมำพัฒนำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (OAR Smart
Office) สำมำรถใช้ดำเนินงำนได้ครอบคลุมกระบวนงำนพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย กำรขอซื้อขอจ้ำง กำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรตรวจรับ
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดทำทะเบียน กำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรตรวจสอบ กำรบำรุงรักษำ และ
กำรจำหน่ำยพัสดุ โดยสำมำรถจัดทำเอกสำร ตรวจสอบเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แจ้งสถำนะ
กำรดำเนินงำนได้โดยระบบ ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถจัดเก็บและแสดงรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรพัสดุได้ถูกต้อง เช่น รำยงำนรำยจ่ำย และรำยงำนข้อมูลสินทรัพย์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง อำนวยควำมสะดวก
แก่บุคลำกรในกำรแจ้งขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ แจ้งซ่อมพัสดุ และตรวจสอบข้อมูลด้ำนกำรพัสดุ

ภำพที่ 3 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1. ผลกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ ระบบประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ส่วนบุคลำกร
ส่วนระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ และส่วนรำยงำนสำรสนเทศ ดังนี้
1.1 ส่วนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ กำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุใช้งำนผ่ำนเมนู “งำนพัสดุ”
ประกอบด้วย เมนูกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนงำนพัสดุ ดังนี้

1) ข้อมูลพื้นฐำนของระบบ ประกอบด้วย ประเภทพัสดุ รำยกำรพัสดุ วิธีกำรจัดซื้อ
ร้ำนค้ำ สถำนที่ใช้พัสดุ และระเบียบพัสดุ
2) กำรขอซื้อ/ จ้ำงพัสดุ ประกอบด้วย กำรขออนุมัติซื้อ/ จ้ำง กำรสั่งซื้อ/ จ้ำง
กำรส่งมอบ/ ตรวจรับ/ เบิกจ่ำยเงิน และรำยกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
3) กำรเช่ำพัสดุ ประกอบด้วย กำรขออนุมัติเช่ำ สั่งเช่ำพัสดุ เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ และ
รำยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ
4) แจ้งซ้อม ประกอบด้วย รำยกำรแจ้งซ่อม และ ประวัติกำรซ่อม
5) ทะเบียนพัสดุ ประกอบด้วย กำรเพิ่มครุภัณฑ์ เพิ่มที่ดินสิ่งก่อสร้ำง จัดทำ
ทะเบียนพัสดุ และรำยกำรพัสดุ
6) ประกำศผลเสนอรำคำ ประกอบด้วย กำรประกำศผลเสนอรำคำ และ รำยกำร
ประกำศผลเสนอรำคำ
7) จำหน่ำยพัสดุ ประกอบด้วย กำรขออนุมัติจำหน่ำยพัสดุ รำยกำรขออนุมัติ
จำหน่ำย ผลกำรตรวจสอบพัสดุ จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรจำหน่ำยพัสดุ
8) เบิกจ่ำยพัสดุ ประกอบด้วย รำยกำรเบิกจ่ำยวัสดุ และ รำยกำรเบิกจ่ำยครุภัณฑ์
9) ทะเบียนหนังสือ ประกอบด้วย กำรลงเลขที่หนังสือ มอ 182/ รำยกำรหนังสือ
มอ 182/ และค้นหำหนังสือส่ง

ภำพที่ 4 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ”
1.2 ส่วนบุคลำกร เป็นส่วนที่บุคลำกรทุกคนมีสิทธิ์ใช้งำนระบบได้ ประกอบด้วย
1) ขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ ประกอบด้วย กำรขอซื้อขอจ้ำง และ รำยกำรขอซื้อขอจ้ำง
2) ขอซื้อ/ จ้ำง/ เช่ำพัสดุรำยงวด ประกอบด้วย กำรขอซื้อ/ จ้ำง/ เช่ำพัสดุรำยงวด
และรำยกำรขอซื้อ/ จ้ำง/ เช่ำพัสดุรำยงวด
3) เบิกจ่ำยพัสดุ ประกอบด้วย กำรเบิกจ่ำยวัสดุ, รำยกำรเบิกจ่ำยวัสดุ, เบิกจ่ำย
ครุภัณฑ์ และรำยกำรเบิกจ่ำยครุภัณฑ์
4) ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประกอบด้วย กำรตรวจสอบครุภัณฑ์, รำยงำนผล และ
ตรวจสอบผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์
5) แจ้งซ่อม ประกอบด้วย กำรแจ้งซ่อม รำยกำรแจ้งซ่อม และประวัติกำรซ่อม

ภำพที่ 5 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนบุคลำกร”
1.3 ส่วนระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ
1) งำนนโยบำยและแผน กำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่งำนนโยบำยและแผนบันทึก
ข้อมูลเงินงบประมำณของหน่วยงำนที่ได้รับในทุกหมวดรำยจ่ำย ประกอบด้วย ประเภทงบประมำณ
แผนงบประมำณ ผลผลิต/ งำน รำยจ่ำย งบรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย งบประมำณ และรำยกำร
งบประมำณ

ภำพที่ 6 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนงำนนโยบำยและแผน”
2) งำนกำรเงินและบัญชี กำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงิน
ทุกงบประมำณและทุกหมวดรำยจ่ำย ประกอบด้วย ขอเบิกเงินซื้อ/ จ้ำงพัสดุ ขอเบิกเงินซื้อ/ จ้ำง/
เช่ำรำยงวด และขอเบิกเงินอื่น ๆ

ภำพที่ 7 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนงำนกำรเงินและบัญชี”
3) งำนธุรกำร กำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่งำนธุรกำรลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือก่อน
กำรนำเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติ และดำเนินกำรลงสถำนกำรณ์อนุมัติ/ ไม่อนุมัติเรื่องต่ำง ๆ
ประกอบด้วย ทะเบียนรับภำยใน ทะเบียนรับภำยนอก ทะเบียนส่ง มอ 181 ทะเบียนส่ง มอ 180
ทะเบียนส่ง ศธ 0521.2.09 และทะเบียนส่ง ศธ 0521.2.0901

ภำพที่ 8 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนงำนธุรกำร”

1.4 ส่วนรำยงำนสำรสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนที่กำหนดสิทธิ์ให้เฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุและส่วนที่กำหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคน ดังนี้
1) ส่วนที่กำหนดสิทธิ์ให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ประกอบด้วย ทะเบียนครุภัณฑ์
ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์ ค่ำเสื่อมที่ดินสิ่งก่อสร้ำง วัสดุคงเหลือ บัญชีวัสดุ ตรวจสอบเอกสำร ค้นหำ
รำยกำรซื้อ/ จ้ำง QR Code และรำยกำรครุภัณฑ์

ภำพที่ 9 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนรำยงำนสำรสนเทศของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ”
2) ส่วนที่กำหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหำรและบุคลำกร แสดงรำยงำนผ่ำนเมนู “รำยงำน”
ประกอบด้วย รำยงำนรำยจ่ำย และรำยกำรรำยจ่ำย

ภำพที่ 10 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนรำยงำนสำรสนเทศของผู้บริหำรและบุคลำกร”

2. กำรทดสอบกำรใช้งำนระบบ
ตำรำงที่ 1 กำรทดสอบระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร

2.1 ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยผู้พัฒนำระบบ ในปีงบประมำณ 2559
2.2 ทดสอบกำรใช้งำนโดยเจ้ำหน้ำที่พัสดุในปีงบประมำณ 2559-2560
2.3 ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยเจ้ำหน้ำที่ของงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งำนนโยบำย
และแผนงำนกำรเงินและบัญชี และงำนธุรกำร ในปีงบประมำณ 2559 นำเสนอระบบแก่
เจ้ำหน้ำทีง่ ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ทดสอบใช้งำน จัดประชุมสรุปปัญหำ และนำเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำเพิ่มเติม
2.4 ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ปีงบประมำณ 2560 ทดลองใช้งำน
ระบบกับกำรปฏิบัติงำนพัสดุจริงทั้งปีงบประมำณควบคู่กับระบบที่ใช่อยู่เดิม รวบรวมปัญหำและ
ควำมถูกต้องครบถ้วนในกำรใช้งำนระบบและสำรสนเทศที่ต้องกำร
2.5 ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยผู้บริหำรและบุคลำกร ปีงบประมำณ 2560 นำเสนอ
ระบบแก่ผู้บริหำรและบุคลำกร ทดสอบใช้งำน จัดประชุมสรุปปัญหำและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนำระบบ
3. ผลประเมินกำรใช้งำนระบบ
3.1 กำรประชุมกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่งำนที่เกี่ยวข้อง
และบุคลำกร ดำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอควำมต้องกำร ปัญหำ ข้อเสนอแนะจำก
กำรใช้งำน โดยระบบสำมำรถใช้งำนได้ถูกต้อง รวดเร็ว ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ครอบคลุม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักวิทยบริกำร สำมำรถรำยงำนสำรสนเทศ ที่เป็น
ประโยชน์ช่วยในกำรตัดสินใจได้ ข้อเสนอแนะให้มีกำรจัดทำรำยงำนสำรสนเทศเชิงวิเครำะห์
3.2 กำรสังเกตและสัมภำษณ์บุคลำกรสำนักวิทยบริกำร บุคลำกรสำมำรถใช้งำนระบบ
ด้วยตนเองได้ ข้อเสนอแนะควรจัดทำคู่มือกำรใช้งำนโดยเฉพำะในส่วนงำนบุคลำกรซึ่งอำจไม่ได้ใช้งำน
ต่อเนื่อง

3.3 กำรใช้แบบสอบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ ผลกำรประเมินพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก (𝑥̅ =4.44) เมื่อพิจำรณำ รำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ตำมลำดับ
ด้ำนคุณภำพกำรใช้งำน (𝑥̅ =4.53) ด้ำนประสิทธิภำพควำมปลอดภัย (𝑥̅ =4.49) ด้ำนเนื้อหำ
(𝑥̅ =4.43) และด้ำนกระบวนกำรขั้นตอน (𝑥̅ =4.38) ข้อเสนอแนะควรจัดทำคู่มือกำรใช้งำน
3.4 กำรนำเสนอระบบในที่ประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี (CoP พัสดุ) ระบบมีควำมครอบคลุมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยงำนพัสดุกลำง วิทยำเขตปัตตำนีได้ทำหนังสือ
แจ้งขอนำระบบไปใช้งำน
3.5 กำรขอศึกษำดูงำนกำรใช้งำนระบบของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ตรัง ผู้ศึกษำดูงำนมีควำมพึงพอใจ เข้ำใจกำรใช้งำนระบบ และต้องกำรนำระบบไปใช้งำนจริง
4. กำรพัฒนำปรับปรุง ได้นำผลกำรทดสอบ ผลกำรประเมินกำรใช้งำนระบบของผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่งำนธุรกำร งำนนโยบำยและแผน งำนกำรเงินและบัญชี บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุคณะหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี และผู้บริหำร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตตรัง มำพัฒนำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. กำรนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดเก็บ รำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศ และดำเนินงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 ได้ เช่น กำรขอซื้อขอจ้ำง กำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรตรวจรับ กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดทำ
ทะเบียน กำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรตรวจสอบ กำรบำรุงรักษำ และกำรจำหน่ำยพัสดุ
6. ข้อจำกัดของระบบ คือ รองรับกำรใช้งำน บน Chrome และ Firefox ได้ดีกว่ำ
Internet Explorer
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