บทที่ 3
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เพื่อพัฒนาระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการวัสดุสารสนเทศ
ให ร องรั บ การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในศู น ย ภ าษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ รวมถึ ง
ความสามารถในการประมวลผล สืบคนขอมูลจากฐานขอมูล และนําขอมูลที่เก็บในฐานขอมูล
มาจัดทําเปนรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการวัสดุสารสนเทศศูนยภาษา และในการที่
จะไดมาซึ่งขอมูลที่พรอมสําหรับการสืบคนหรือออกรายงานของฐานขอมูลนั้น การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบจึงเปน สวนที่สําคั ญเพื่อใหไ ดมาซึ่งระบบและฐานขอมู ลที่มีความสัมพันธ และ
สอดคลองกับความตองการมากที่สุด
ในการวิเคราะหและออกแบบระบบนั้นสามารถแบงรายละเอียดการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบไดดังนี้
3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบ
3.1.1 ศึกษาระบบงานปจจุบัน
3.1.2 ผูใชงานระบบที่เกี่ยวของ
3.1.3 ปญหาและขอจํากัดของระบบงานปจจุบัน
3.1.4 ความตองการของผูใชในระบบงานใหม
3.2 การออกแบบระบบ
3.2.1 แผนผังบริบท (Context Diagram)
3.2.2 แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD)
3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงาน
3.1.1 ศึกษาระบบงานปจจุบัน
ผูจัดทําไดศึกษาระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุตรดิตถ โดยเริ่มดวยการศึกษาระบบงานเดิมและรวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารที่มีอยู การ
สัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อสํารวจถึงปญหาของ
ระบบเกาพรอมความตองการของผูใชในระบบใหม และรวบรวมเอกสารตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของศูนยภาษา ที่มีอยูในระบบหลังจากนั้น จึงดําเนินการกําหนดปญหาและการศึกษาความเปนไป
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ไดในการแกปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลและทําการจําแนกขอมูลแลวกําหนด
ความตองการของระบบใหม
ระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในปจจุบัน
เปนระบบที่ทําดวยมือ กระบวนการใหบริการวัสดุสารสนเทศ เริ่มจากผูมาใชบริการตองการยืมคืน
วัสดุสารสนเทศของศูนยภาษา เจาหนาที่จะตรวจสอบขอมูลผูมาใชบริการ จากนั้นกรอกแบบฟอรม
ยืมคืนลงในสมุด หรือบันทึกขอมูลการเขาใชโปรแกรมมัลติมีเดียที่ใหบริการภายในศูนยภาษา
ระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนยภาษาสามารถจําแนกระบบงานยอยไดดังนี้
1) งานลงทะเบียนวัสดุสารสนเทศ เปนงานการรับลงทะเบียนวัสดุสารสนเทศ ใหมที่
ยังไมไดลงทะเบียน
2) งานบริการโปรแกรมมัลติมีเดีย เปนงานในการใหบริการประเภทโปรแกรมการ
เรียนรูดวยตนเองสําหรับผูใชบริการ เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ
ไดแก ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน โดยงานบริการโปรแกรมมัลติมีเดียมีขั้นตอน
การทํางาน แสดงดังรูป 3.1

รูป 3.1 แสดงขั้นตอนงานบริการโปรแกรมมัลติมีเดีย
3) งานยืมวัสดุสารสนเทศ งานใหบริการยืมวัสดุสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน และการเรียนรูดวยตนเองมีขั้นตอนการทํางาน โดยหลักฐานผูใชบริการ
อาจเปนบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรประจําตัวหองสมุด บัตรอาจารย หรือบัตร
เจาหนาที่ หรือบัตรอื่นใดที่สามารถจําแนกและระบุตัวตนผูใชบริการได แสดงดัง
รูป 3.2
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ผูใชบริการ

แจงขอมูลยืมวัสดุสารสนเทศ

เจาหนาที่ศูนยภาษาตรวจสอบขอมูลผูใชบริการ
และขอมูลวัสดุสารสนเทศ
ผูใชบริการ
กรอกแบบฟอรมยืมวัสดุสารสนเทศ
เจาหนาที่ศูนยภาษา
เก็บหลักฐานระบุผูใชบริการ

รูป 3.2 แสดงขั้นตอนงานยืมวัสดุสารสนเทศ
4) งานคืนวัสดุสารสนเทศ งานรับคืนวัสดุสารสนเทศของผูใชบริการ เพื่อใหวัสดุ
สารสนเทศของศูนยภาษาจะยังคงสามารถใหบริการแกผูมาใชบริการคนอื่นๆ ได
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภ าพ และตรวจรับวัสดุสารสนเทศใหอยูในสภาพที่
สามารถใชงานได และพรอมสําหรับการใหบริการยืมครั้งตอไป โดยมีขั้นตอนการ
ทํางานแสดงดังรูป 3.3
ผูใชบริการ

แจงขอมูลคืนวัสดุสารสนเทศ

เจาหนาที่ศูนยภาษาตรวจสอบขอมูลผูใชบริการ
และวัสดุสารสนเทศ
ผูใชบริการ
กรอกแบบฟอรมคืนวัสดุสารสนเทศ
เจาหนาที่ศูนยภาษาคืนหลักฐานระบุผูใชบริการ

รูป 3.3 แสดงขั้นตอนงานคืนวัสดุสารสนเทศ
5) สรุปสถิติการยืมคืนวัสดุสารสนเทศใหกับผูบริหาร
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6) สรุปสถิติการใชโปรแกรมมัลติมีเดียของนักศึกษาใหกับอาจารยผูสอน
3.1.2 ผูใชงานระบบที่เกี่ยวของ
ในดานของผูใชใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
นั้น มีผูที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบ ดังนี้คือ
1) ผูบริหาร
2) เจาหนาที่ศูนยภาษา
3) ผูใชบริการ
3.1.3 ปญหาและขอจํากัดของระบบงานปจจุบัน
ในดานของขอจํากัดของระบบงานปจจุบันนั้น เนื่องจากระบบงานปจจุบันเปนระบบทีท่ าํ
ดวยมือ เชน การบันทึกขอมูลการเขาใชโปรแกรมมัลติมีเดีย เจาหนาที่ตองบันทึกขอมูลเวลาเขาออก
การใชโปรแกรมของผูใชบริการ
โปรแกรมมัลติมีเดียสําหรับการเรียนรูดวยตนเองที่จัดซื้อมีหลากหลาย เกิดความยุงยาก
และสับสนแกผูใชบริการ ในการเขาใชและศึกษาโปรแกรมมัลติมีเดีย
ระบบการยืมคืนวัสดุสารสนเทศ ใชวิธีการยืมคืนโดยใชบัตรนักศึกษา บัตรอาจารย หรือ
บัตรเจาหนาที่ การปรับเปนการคิดคํานวณคาปรับโดยใชเครื่องคิดเลขเทานั้น และการเก็บเงิน
คาปรับไมสามารถตรวจสอบไดซึ่งนอกจากเกิดความยุงยากแลวยังเกิดความลาชา และสถิติการยืม
คืนวัสดุสารสนเทศสามารถตรวจสอบไดเฉพาะเมื่อผูใชบริการนํามาคืนเทานั้น
3.1.4 ความตองการของผูใชในระบบงานใหม
จากการสัมภาษณความตองการของผูใช มีความตองการระบบที่มีความสามารถดังนี้
1) ตองการทํางานดวยระบบอัตโนมัติ
2) ตรวจสอบจํานวนวัสดุสารสนเทศที่อนุญาตใหผูใชบริการแตละประเภทยืมไดโดย
อัตโนมัติ เมื่อทําการยืมวัสดุสารสนเทศ
3) คํานวณกําหนดสงวัสดุสารสนเทศใหอัตโนมัติ
4) ตรวจสอบรายการวัสดุสารสนเทศคางสงของผูใชบริการได
5) จัดทํารายงานสถิติยืมคืนวัสดุ
6) ตองการคิดคาปรับวัสดุสารสนเทศโดยอัตโนมัติหลังการทํารายการคืนวัสดุ
สารสนเทศในกรณีที่ผูใชบริการสงวัสดุสารสนเทศเกินกําหนด
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7) เนื่องจากโปรแกรมมัลติมีเดียสําหรับการเรียนรูดวยตนเองที่จัดซื้อมีหลากหลาย
ดังนั้นจึงไดมีตองการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหการเขาใชบริการโปรแกรมมัลติมีเดียมี
ความสะดวก เปนโปรแกรมที่สรางเมนูเพื่อใหผูมาเขาใชบริการสามารถเลือกใช
โปรแกรมมัลติมีเดียที่ตนเองสนใจ
8) มีการเพิ่มรายชื่อผูใชบริการในฐานขอมูลเพื่อใหผูใชบริการสามารถใชโปรแกรม
มัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลผูใชบริการ
9) สถิติการเขาใชบริการศูนยภาษา
3.2 การออกแบบระบบ
ในการวิ เ คราะห ร ะบบ เพื่ อให เ ห็ น ถึง กระบวนการต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในงาน และเป น
กระบวนการที่ แสดงให เ ห็ น ถึ งขั้ น ตอนการทํ า งานที่เ กิ ด ขึ้ น ในระบบ การเคลื่ อ นที่ข องข อ มู ล
ระหวางกิจกรรมตาง ๆ ผูศึกษาไดเลือกวิธีการนําเสนอผลจากการวิเคราะห โดยใชแผนผังกระแส
ขอมูล ซึ่งมีสัญลักษณดังตาราง 3.1
ตาราง 3.1 สัญลักษณทใี่ ชในแผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล
สัญลักษณ

ชื่อ
External Entity

ความหมาย
สัญลักษณแทนสิ่งที่อยูนอกระบบ หมายถึง
ชื่อของสิ่งหนึ่ง บุคคล หรือ หนวยงาน

Data Store

สัญลักษณแทนสิ่งที่เก็บขอมูล

Process

สัญลักษณแทนการประมวลผล หรือ
กระบวนการ

Data Flow

สัญลักษณแทนทิศทางการไหลของขอมูล

3.2.1 แผนผังบริบท
การสร า งแผนผั ง บริ บ ทเป น การแสดงภาพรวมของระบบงานใหม แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ขอบเขตการทํางานและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบงานใหม ดังแสดงในรูป 3.4
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รูป 3.4 แผนผังบริบทของระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศศูนยภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3.2.2 แผนผังกระแสขอมูล
แผนผั ง กระแสข อ มู ล เป น แผนผั ง ที่ ใ ช แ สดงการไหลของข อ มู ล ในระบบ ระหว า ง
กระบวนการตาง ๆ จากแผนผังบริบท ไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการหลักในระบบแผนผังกระแส
ขอมูลระดับตาง ๆ จะแสดงใหเห็นถึงการไหลของขอมูลในระบบผานกระบวนการหลักตาง ๆ โดย
มีรายละเอียดของแตละกระบวนการดังนี้
กระบวนการที่ 1.0 ตรวจสอบผูใชงาน เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ใชงานระบบของ
ผูใชงาน รวมไปถึงการเขาถึงขอมูลของระบบ
กระบวนการที่ 2.0 ลงทะเบียนผูใชระบบ เปนกระบวนการเพิ่มและปรับปรุงขอมูลรายชื่อ
ผูใช ตลอดจนกําหนดสิทธิ์การเขาใชระบบ
กระบวนการที่ 3.0 ลงทะเบียนขอมูลผูใชบริการ เปนกระบวนการเพิ่มและปรับปรุงขอมูล
รายชื่อผูใชบริการ ประเภทผูใชบริการ
กระบวนการที่ 4.0 ลงทะเบียนวัสดุสารสนเทศ เปนกระบวนการเพิ่มและปรับปรุงขอมูล
วัสดุสารสนเทศ ประเภทวัสดุสารสนเทศ และระเบียบการใชวัสดุสารสนเทศ
กระบวนการที่ 5.0 ยืมวัสดุสารสนเทศ เปนกระบวนการยืมวัสดุสารสนเทศ เริ่มจากการ
ตรวจสอบรายการคางสงวัสดุสารสนเทศของผูใชบริการ การตรวจสอบสถานะวัสดุสารสนเทศ การ
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ตรวจสอบจํานวนวัสดุสารสนเทศที่ผูใชบริการสามารถยืมได การคํานวณกําหนดวันที่คืนโดย
อัตโนมัติ รวมไปถึงการแจงเตือนรายการคางสงพรอมกับออกไปทวงวัสดุสารสนเทศ
กระบวนการที่ 6.0 คืนวัสดุสารสนเทศ เปนกระบวนการคืนวัสดุสารสนเทศ การตรวจการ
คืนวัสดุสารสนเทศ การบันทึกการคืนวัสดุสารสนเทศ การคํานวณคาปรับอัตโนมัติในกรณีที่สงคืน
วัสดุสารสนเทศลาชา
กระบวนการที่ 7.0 ใชงานโปรแกรมมัลติมีเดีย เปนกระบวนการใชงานโปรแกรมมัลติมีเดีย
ของผูใชบริการ เพิ่มและปรับปรุงขอมูลโปรแกรมมัลติมีเดีย การกําหนดขอมูลการเขาใชโปรแกรม
มัลติมีเดีย
กระบวนการที่ 8.0 จัดทํารายงาน เปนกระบวนการจัดทํารายงานตางๆ สําหรับผูใชบริการ
รายงานสําหรับเจาหนาที่ศูนยภาษา และสรุปสถิติตางๆ สําหรับผูบริหาร
จากแผนผังบริบท สามารถเขียนเปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 เพื่อแสดงกระบวนการ
ภายในที่มีอยูในระบบ การไหลของขอมูลระหวางกระบวนการเหลานั้น และแหลงเก็บขอมูลตาง ๆ
ภายในระบบ แสดงไดดังรูป 3.5

รูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 ระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศศูนยของภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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รายละเอียดแฟมขอมูลเพิ่มเติม
ผูใชระบบ
=
ผูใชบริการ
=
วัสดุสารสนเทศ =
วัสดุสารสนเทศ}

{ผูใชระบบ + ประวัติการเขาใชระบบ}
{ผูใชบริการ + ประเภทผูใชบริการ}
{วัสดุสารสนเทศ + ประเภทวัสดุสารสนเทศ + ระเบียบการใช

จากรูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 ของระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนย
ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในกระบวนการที่ 1.0 ตรวจสอบผูใชงาน เปนกระบวนการ
ตรวจสอบรายชื่อผูใชระบบผูใชบริการ ตลอดจนบันทึกขอมูลการเขาใชระบบ สามารถแสดง
กระบวนการทํางานดังรูป 3.6

รูป 3.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการที่ 1.0 ตรวจสอบผูใชระบบ
จากรูป 3.5 กระบวนการที่ 2.0 ลงทะเบียนผูใชระบบ เปนกระบวนการเพิ่มและปรับปรุง
ขอมูลรายชื่อผูใช ตลอดจนกําหนดสิทธิ์การเขาใชระบบ แสดงกระบวนการทํางานดังรูป 3.7

รูป 3.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการที่ 2.0 ลงทะเบียนผูใชระบบ
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จากรูป 3.7 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
กระบวนการที่ 2.1 เพิ่มขอมูลผูใชระบบ เปนกระบวนการเพิ่มขอมูลผูใช
ระบบรายใหม
กระบวนการที่ 2.2 ลบขอมูลผูใชระบบ เปนกระบวนการที่ใชลบขอมูล
ผูใชระบบ
กระบวนการที่ 2.3 แกไขขอมูลผูใชระบบ เปนกระบวนการที่แกไขขอมูล
ผูใชระบบ ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูใชระบบ แกไขขอมูลรหัสผาน เปนตน
กระบวนการที่ 2.4 จัดทํารายงาน เปนกระบวนการรายงานขอมูลผูใช
ระบบ
จากรูป 3.5 กระบวนการที่ 3.0 ลงทะเบียนขอมูลผูใชบริการ เปนกระบวนการเพิ่มและ
ปรับปรุงขอมูลรายชื่อผูใชบริการ ประเภทผูใชบริการ สามารถแสดงกระบวนการทํางานดังรูป 3.8

รูป 3.8 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการที่ 3.0 ลงทะเบียนผูใชบริการ
จากรูป 3.8 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
รู ป 3.8 กระบวนการที่ 3.1 ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ประเภทผู ใ ช บ ริ ก าร เป น
กระบวนการเพิ่ม แกไขขอมูลประเภทผูใชบริการ สามารถแสดงกระบวนการดัง
รูป 3.9
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รูป 3.9 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 3.1 ปรับปรุงขอมูลประเภทผูใชบริการ
จากรูป 3.9 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
1) กระบวนการที่ 3.1.1 เพิ่ ม ข อ มู ล ประเภทผู ใ ช บ ริ ก าร เป น
กระบวนการเพิ่มขอมูลประเภทผูใชบริการ
2) กระบวนการที่ 3.1.2 แก ไ ขข อ มู ล ประเภทผู ใ ช บ ริ ก าร เป น
กระบวนการแกไขขอมูลประเภทผูใชบริการ
รูป 3.8 กระบวนการที่ 3.2 ปรับปรุงขอมูลผูใชบริการ เปนกระบวนการ
เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลผูใชบริการแสดงกระบวนการดังรูป 3.10

รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 3.2 ปรับปรุงขอมูลผูใชบริการ
จากรูป 3.10 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
1) กระบวนการที่ 3.2.1 เพิ่มขอมูลผูใชบริการ เปนกระบวนการเพิ่ม
ขอมูลผูใชบริการ
2) กระบวนการที่ 3.2.2 ลบขอมูลผูใชบริการ เปนกระบวนการลบ
ขอมูลผูใชบริการ
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3) กระบวนการที่ 3.2.3 แกไขขอมูลผูใชบริการ เปนกระบวนการ
แกไขขอมูลผูใชบริการ
4) กระบวนการที่ 3.2.4 พิมพรายงาน เปนกระบวนการพิมพรายงาน
ขอมูลผูใชบริการ
รูป 3.8 กระบวนการที่ 3.3 จัดทํารายงาน เปนกระบวนการจัดทํารายงาน
ประเภทผูใชบริการ รายงานขอมูลวัสดุสารสนเทศ
จากรูป 3.5 กระบวนการที่ 4.0 ลงทะเบียนวัสดุสารสนเทศ เปนกระบวนการเพิ่มและ
ปรับ ปรุ งข อมู ล วัสดุ สารสนเทศ ประเภทวั สดุ สารสนเทศ และระเบีย บการใช วั สดุส ารสนเทศ
สามารถแสดงกระบวนการทํางานดังรูป 3.11

รูป 3.11 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการที่ 4.0 ลงทะเบียนวัสดุสารสนเทศ
จากรูป 3.11 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
รูป 3.11 กระบวนการที่ 4.1 ปรับปรุงขอมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ เปน
กระบวนการเพิ่ ม และปรั บ ปรุ ง ข อ มูล ประเภทวั ส ดุ ส ารสนเทศ สามารถแสดง
กระบวนการทํางานดังรูป 3.12
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รูป 3.12 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 4.0 ลงประเภทวัสดุสารสนเทศ
จากรูป 3.12 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
1) กระบวนการที่ 4.1.1 เพิ่ม ขอมู ล ประเภทวัสดุ ส ารสนเทศ เป น
กระบวนการ ขอมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
2) กระบวนการที่ 4.1.2 แกไขขอมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ เปน
กระบวนการแกไขขอมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
3) กระบวนการที่ 4.1.3 พิมพรายงาน เปนกระบวนการพิมพรายงาน
ขอมูลขอมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
รู ป 3.11 กระบวนการที่ 4.2
ปรั บปรุง ข อมู ลวัสดุ สารสนเทศ เป น
กระบวนการเพิ่มและปรับปรุงขอมูลวัสดุสารสนเทศ สามารถแสดงกระบวนการ
ทํางานดังรูป 3.13

รูป 3.13 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 4.2 ปรับปรุงขอมูลวัสดุสารสนเทศ
จากรูป 3.13 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
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1) กระบวนการที่ 4.2.1 เพิ่มขอมูลวัสดุสารสนเทศ เปนกระบวนการ
ขอมูลวัสดุสารสนเทศ
2) กระบวนการที่ 4.2.2 ลบขอมูลวัสดุสารสนเทศ เปนกระบวนการ
ลบขอมูลวัสดุสารสนเทศ
3) กระบวนการที่ 4.2.3 แกไขขอมูลวัสดุสารสนเทศ เปน
กระบวนการแกไขขอมูลวัสดุสารสนเทศ
4) กระบวนการที่ 4.2.4 พิมพรายงาน เปนกระบวนการพิมพรายงาน
ขอมูลขอมูลวัสดุสารสนเทศ
รูป 3.11 กระบวนการที่ 4.3 ปรับปรุงระเบียบการใชวัสดุสารสนเทศ เปน
กระบวนการเพิ่ม และปรั บ ปรุ งข อมู ล จํา นวนวัน ที่ สามารถยื มวั ส ดุ ส ารสนเทศ
จํานวนวัสดุสารสนเทศที่สามารถยืมได กําหนดอัตราคาปรับในกรณีที่สงคืนวัสดุ
สารสนเทศชากวากําหนดสงคืน สามารถแสดงกระบวนการทํางานดังรูป 3.14

รูป 3.14 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการที่ 4.3
ปรับปรุงระเบียบการใชวัสดุสารสนเทศ
จากรูป 3.13 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
1) กระบวนการที่ 4.1.1 เพิ่ ม ระบี ย บการใช วั ส ดุ ส ารสนเทศ เป น
กระบวนการเพิ่มขอมูลจํานวนวันที่สามารถยืมวัสดุสารสนเทศ
จํานวนวัสดุสารสนเทศที่สามารถยืมได กําหนดอัตราคาปรับ
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2) กระบวนการที่ 4.1.2 แกไขระบียบการใชวัสดุสารสนเทศ เปน
กระบวนการแกไขขอมูลจํานวนวันที่สามารถยืมวัสดุสารสนเทศ
จํานวนวัสดุสารสนเทศที่สามารถยืมได กําหนดอัตราคาปรับ
3) กระบวนการที่ 4.1.3 พิมพรายงาน เปนกระบวนการพิมพรายงาน
ระบียบการใชวัสดุสารสนเทศ
จากรูป 3.5 กระบวนการที่ 5.0 ยืมวัสดุสารสนเทศ เริ่มจากการตรวจสอบรายการคางสง
วัสดุสารสนเทศของผูใชบริการ การตรวจสอบสถานะวัสดุสารสนเทศ การตรวจสอบจํานวนวัสดุ
สารสนเทศที่ผูใชบริการสามารถยืมได การคํานวณกําหนดวันที่คืนโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงการแจง
เตือนรายการคางสงพรอมกับออกไปทวงวัสดุสารสนเทศ สามารถแสดงกระบวนการทํางานดังรูป
3.15

รูป 3.15 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการที่ 5.0 ยืมวัสดุสารสนเทศ
จากรูป 3.15 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
กระบวนการที่ 5.1 ตรวจสอบรายการคางสงวัสดุสารสนเทศ เปน
กระบวนการรายการคางสงวัสดุสารสนเทศของผูใชบริการ
กระบวนการที่ 5.2 ตรวจสอบสถานะวัสดุสารสนเทศ เปนกระบวนการ
ตรวจสอบสถานะวัสดุสารสนเทศ
กระบวนการที่ 5.3 ยืมวัสดุสารสนเทศ เปนกระบวนการยืมวัสดุ
สารสนเทศ
กระบวนการที่ 5.4 จัดทํารายงาน เปนกระบวนการรายงานการยืมวัสดุ
สารสนเทศ
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จากรูป 3.5 กระบวนการที่ 6.0 คืนวัสดุสารสนเทศ การตรวจการคืนวัสดุสารสนเทศ การ
บันทึกการคืนวัสดุสารสนเทศ การคํานวณคาปรับอัตโนมัติในกรณีที่สงคืนวัสดุสารสนเทศลาชา
สามารถแสดงกระบวนการทํางานดังรูป 3.16

รูป 3.16 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการที่ 6.0 ยืมวัสดุสารสนเทศ
จากรูป 3.15 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
กระบวนการที่ 6.1 คืนวัสดุสารสนเทศ เปนกระบวนการคืนวัสดุ
สารสนเทศของผูใชบริการ
กระบวนการที่ 6.2 คิดคาปรับ เปนกระบวนคํานวณคาปรับในกรณีที่ผใู ช
บิรการสงคืนวัสดุสารสนเทศลาชา
กระบวนการที่ 6.3 จัดทํารายงาน เปนกระบวนการรายงานคาปรับ
รายงานการยืมคืนสารสนเทศ
จากรูป 3.5 กระบวนการที่ 6.0 ใชงานโปรแกรมมัลติมีเดีย เพิ่มและปรับปรุงขอมูล
โปรแกรมมัลติมีเดีย การกําหนดขอมูลการเขาใชโปรแกรมมัลติมีเดีย เพื่อใหการเขาใชบริการ
โปรแกรมมัลติมีเดียมีความสะดวก สามารถแสดงกระบวนการทํางานดังรูป 3.17

รูป 3.17 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการที่ 7.0 ใชงานโปรแกรมมัลติมีเดีย
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จากรูป 3.17 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
กระบวนการที่ 7.1 ปรับปรุงขอมูลโปรแกรมมัลติมีเดีย เปนกระบวนการ
เพิ่ม แกไขขอมูลโปรแกรมมัลติมีเดีย
กระบวนการที่ 7.2 ปรับปรุงขอมูลการโปรแกรมมัลติมีเดีย เปน
กระบวนการกําหนด แกไขการเขาใชงานโปรแกรมมัลติมีเดียแกผูใชบริการ
กระบวนการที่ 7.3 จัดทํารายงาน เปนกระบวนการรายงานคาปรับ
รายงานการยืมคืนสารสนเทศ

