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รายงานการวิเคราะหและออกแบบระบบโปรแกรมสําหรับสหกรณออมทรัพยกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํากัด 
ระยะท่ี 1  

และแผนการดําเนินการในการพัฒนาระบบ 
 

1. การศึกษาความตองการของผูใชงานในระบบ 
ผูพัฒนาใชวิธีการศึกษาความตองการของผูใชงานดังนี้ 
1-1 การโทรศัพท และ ไลน ถามความตองการของเจาหนาท่ีท่ีทํางานในสหกรณ เพ่ือสอบถามปญหาในการ

ทํางานและความตองการท่ีจะใหโปรแกรมใหมชวย 
1-2 การขอเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเจาหนาท่ีใชงาน เพ่ือดูหัวขอในการใชงานและแสดงขอมูลของสหหกรณ 
1-3 เจาหนาท่ีสงตัวอยางหนาจอของสหกรณอ่ืน ๆ ท่ีทํางานในระบบออนไลนใหผูพัฒนาดูเปนแนวทาง

ประกอบการทํางานในระบบออนไลนท่ีสหกรณตองการ  
1-4 เจาหนาท่ีสงขอมูล backup จากฐานขอมูลเกา ณ 30 มิย2564 ใหผูพัฒนา restore และศึกษาโครงสราง

ของฐานขอมูล 

 
1-5 ผูพัฒนาเขา website ของ สหกรณ และ ดูขอมุลเก่ียวกับ สหกรณในหัวขอ  

1.5.1 ภารกิจของสหกรณ 
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1.5.2 เอกสารท่ีสหกรณใหดาวนโหลด เพ่ือดูขอมูลท่ีสหกรณตองการใชงาน 

 
 
 

1.5.3 โครงสรางการบริหารงานของสหกรณ  
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1.5.4 บริการตาง ๆ ของสหกรณ 

 
 
 
1.5.5 ระเบียบของสหกรณ 
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2. แผนการดําเนนิงานของการพัฒนาระบบใหม 
 

ลําดับ งาน เวลา 
1 ศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมขอมูล แบบฟอรม ความตองการของผูใช ผานชองทาง

ไลน โทรศัพท เอกสาร และ website ของสหกรณ เพ่ือออกแบบระบบงานใหม  
 มิถุนายน - 
กรกฏาคม 2564  

2 วิเคราะหโครงสรางฐานขอมูลเดิม เพ่ือ ออกแบบฐานขอมูลใหม ใหสอดคลองกับการ
ทํางาน ความตองการของผุใช และ สมาชิก ในระบบออนไลน  

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2564  

3 สหกรณจัดสงขอมูล ณ วันท่ี 30 กรกฏาคม 2564 ใหกับผูพัฒนา เพ่ือจัดเตรียมโอน
ขอมูลยกยอด ประกอบดวย ขอมูลหลักตาง ๆ  / ทะเบียนสมาชิกและยอดคงเหลือ
คาหุน / ทะเบียนเงินกูและยอดคงเหลือ / ทะเบียนเงินฝากและยอดคงเหลือ 
สําหรับทดสอบ ระบบสมาชิกออนไลนเบื้องตน  

กรกฎาคม 2564  

4  จัดทําโครงสรางฐานขอมูลใหม และ system flow ของระบบ  กรกฎาคม 2564  
2 ทดสอบการติดตั้งฐานขอมูล sql 2012 กับเครื่อง server ของสหกรณ  กรกฏาคม 2564  
3 นําขอมูลท่ียกยอดในระบบใหมแลว ติดตั้งใน server  

และติดตั้งโปรแกรมปฏิบัติงานประจําวันในเครื่อง client เพ่ือใหสหกรณทดสอบ
รายงานขอมุลยกยอดวาถูกตองหรือไม โดยเทียบกับรายงานในระบบเดิม 

สิงหาคม 2564 

4 ปรับปรุง แกไข ระบบปฏิบัติงานประจําวัน ใหตรงกับความตองการของสหกรณ โดย
อยูในขอบเขตดังนี้ 
1-ทะเบียนสมาชิกมีหัวขอครบถวนตาม tor และการเรียกเก็บเบี้ยประกัน
ประจําเดือน 
2-ทะเบียนสัญญามีหัวขอสําคัญสําหรับการเรียกเก็บประจํางวดครบถวนเชน ว 
3-ทะเบียนเงินฝากมีหัวขอสําคัญสําหรับการเรียกเก็บประจํางวด และ การทบดอก
เบี้ยสิ้นปครบถวน เชน ยอดเงินฝากคงเหลือ  วันทีฝากถอนลาสุด ดอกเบี้ยสะสม
ลาสุด  บรรทัด/ หนาท่ีพิมพลาสุด  
4.การปรับปรุงประวัติสมาชิก 
5.การบันทึกคําขอกู 
6. การอนุมัติสัญญา และ การปรับปรุงขอมูลสัญญา 
7 .การเปดบัญชี การฝากถอน ถอนปดบัญชี  
8.การประมวลผลใบเสร็จประจํางวด และการรับชําระ 
9 การจายเงินกู และการจายคืนคาหุน  
โดยใชขอมูลจริงจากการทํางานในเดือน สิงหาคม - กันยายน 2564 

สิงหาคม – กันยายน  
2564  

5 ทดสอบขอมูลการทํางานในขอ 4  upload นําข้ึนระบบสมาชิกออนไลน ณ สิ้น
เดือนสิงหาคม – กันยายน เพ่ือดูการพิมพใบเสร็จ และขอมูลประกอบอ่ืน ๆ  

สิงหาคม – กันยายน 
2564  
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ลําดับ งาน เวลา 
6 สหกรณจัดเตรียมขอมูล และ upload ขอมูลสําหรับระบบประชาสัมพันธเขา url ท่ี

จัดเตรียมไว  
ตุลาคม 2564  

7 ทดสอบระบบการเลือกตั้งออนไลน พฤศจิกายน 2564  
8 สรุปผลการทํางานของท้ัง 4 ระบบ และปรับปรุงแกไข พฤศจิกายน 2564 
9.  เตรียม qrcode เพ่ือประชาสัมพันธใหสมาชิกรับทราบ  พฤศจิกายน 2564 

 
3. ภาพรวมของระบบใหมท้ังหมด  

 
ผูพัฒนาไดสรุปจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดในขอ 1 นํามาวิเคราะหและออกแบบระบบท้ัง 4 สวนเพ่ือใหมี

ความสัมพันธกันและใชขอมูลรวมกันไดดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบประชาสัมพันธ  
ใชพ้ืนท่ี cloud server รวมกับ ระบบสมาชิกออนไลน และ ระบบเลือกตั้งออนไลน 

ระบบบริหารจัดการงานประจําของสหกรณ 
สงขอมลูทะเบียนสมาชกิและยอดคงเหลือ / ทะเบียนเงินกู / ทะเบียนเงินฝาก / รายการรับจายของสมาชิกในแตละเร่ือง 

ใหระบบสมาชิกออนไลน   
และ สงปบัญชี  รายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังประจําป ไปท่ีระบบเลือกต้ัง 

 

ระบบสมาชิกออนไลน 
สงขอมลูทะเบียนสมาชกิผูมี
สิทธิ์เลือกต้ังและบัญชีเงิน

ฝากสําหรับโอนคาตอบแทน 

 

ระบบเลือกตั้งประธาน/กรรมการ 
สหกรณออนไลน 

สงขอมลูสมาชิกท่ีมาใชสิทธิ์ / ไมใช
สิทธิ ์

ผูไดรับเลือกต้ัง ตําแหนง และคะแนนท่ี
รับ ประจําปบัญชี 
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4. การทํางานภายในแตละระบบ 
4.1 ระบบบริหารจัดการงานประจําของสหกรณ    
 ประกอบดวยการทํางานในระบบยอย  5 ระบบ  ตาง ๆ ของสหกรณดังนี้  

1. ระบบสมาชิก 
2. ระบบเงินกู 
3. ระบบเงินฝาก 
4. ระบบการเงิน 
5. ระบบบัญชี 
โดยมีความเชื่อมโยงแตละระบบ ดังรูป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.ระบบสมาชิก 
สงขอมูล เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล 
ที่อยู หนวยเรยีกเก็บ มูลคาหุน ทั้ง

ของผูกูและผูคํ้า ใหระบบเงินกู 

สงขอมูล เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล ที่
อยู หนวยเรียกเก็บ ใหระบบเงินฝาก 

สงขอมูล เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล 
หนวยเรียกเก็บ  คาประกัน  ใหระบบ

การเงิน 

3.ระบบเงินฝาก 
สงขอมูล เลขทะเบียน  

เลขทีบญัชเีงินฝาก ยอด
ฝากประจํางวด ยอดคเง
หลือ  วันที่คิดดอกเบี้ย
ลาสุด  ใหระบบการเงนิ 

2.ระบบเงินกู 
สงขอมูล เลขทะเบียน  
เลขทีสญัญา ยอดหัก

ประจํางวด วิธีคิดดอกเบีย้ 
ยอดคเงหลือ  วันที่คิด

ดอกเบี้ยลาสุด  ใหระบบ
การเงิน 

4.ระบบการเงิน 
สงขอมูล เลขที่ใบเสร็จ    ทะเบียนสมาชิก  หนวยเรยีกเก็บ  วันที่  ปบัญชี  รายการเรียกเก็บแตละชนิด และรหัสบญัชี 

เลขที่สญัญา  เลขทีบ่ัญชีเงินฝาก   ยอดเรียกเก็บแตละชนิด  ยอดเดมิ ยอดคงเหลือแตละรายการ  ประเภทเงินรบัจายและ
รหัสบัญชีการเงิน   เลขที่บรรทดัพิมพสมุดเงินฝาก  ใหระบบบัญชี  

5.ระบบบัญชี  
บันทึกใบสําคัญบญัชี / แยกลงบัญชแียกประเภท  และ งบทดลอง ตามรหัสบัญช ี 
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และมีข้ันตอนการทํางานแตละระบบดังรปู 
  

บันทึกทะเบียน
สมาชิก/ 
ปรับปรุงขอมูล
สมาชิก  

บันทึกใบลา
ออกและอนุมัต ิ

บันทึกคําขอกู 
บันทึกเปด
บัญชีเงินฝาก 
/ ปรับปรุง
ขอมูล  

ประมวลผลใบเสร็จ 

รับขอมูลทะเบียนสมาชิก และ
คาหุน 

เลขท่ีสญัญา/ยอดคงเหลือ/วันท่ี
ลาสดุ/เงินประจํางวด /รูปแบบ
การคํานวณ 

เลขท่ีบัญชีเงินฝาก / ยอดสงฝาก
ประจํางวด 

อนุมัติสญัญา/ 
ปรับปรุง
ขอมูลสญัญา 
/ ปดสญัญา 

รับชําระประจํา
 

จายเงินกู 

จายคืนคาหุน 

รับชําระพิเศษ 

บันทึกบัญชี
อัตโนมัต ิ

ระบบสมาชิก ระบบเงินกู ระบบการเงิน ระบบเงินฝาก ระบบบัญชี 

ฝาก/ถอน  
ทบดอกเบ้ีย 
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4.2 ระบบสมาชิกออนไลน    
 การเตรียมการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Admin จัดการขอมูล 
โดยการเขาไปท่ี หนาจอของ ระบบบริหาร

จัดการงานประจําของสหกรณ และ export 
ขอมูลตาม เมนูท่ีระบบเตรียมไวให ตามหัวขอ

ตาง ๆ 

2.  Admin login เขาระบบ  
โดยการเชา internet และไปท่ี url ของระบบ  
และ login เขาระบบ  

3  Admin นําเขาขอมูลสมาชกิออนไลน  
โดยการเลือกหัวขอท่ีจะนําเขาประกอบดวย 
ขอมูลสรุปสมาชิก / รายการเคลื่อนไหว และ 
คลิกเลือก file ท่ี export ไวจากขอ 2 และกด
ปุม upload    

4. การตรวจสอบและแกไขขอมลู   
ใชเมนู ตรวจสอบ เพ่ือดูผลการ upload ใหกับ
สมาชกิแตละคน  
และใชเมนู แกไข เพ่ือชวยแกไขขอมูลของ
สมาชกิ ตามท่ีไดรับการรองขอ เชน การลมื
รหัสผาน  หรือตองการเปลี่ยนคํานําหนา  เปน
ตน    
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การใชงานของสมาชิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เขาระบบ 
โดยการ scan QR code ท่ีเตรียมไวให หรือ 
click link  เขาระบบ แลว add เขาเปน 
หนาจอหลัก  

2. log in 
โดยการใช เลขทะเบียนสมาชกิ เปน user และ 
password ในคร้ังแรก เพ่ือเขาระบบ  

3. ดูขอมูล 
โปรแกรมจะแสดงยอดคงเหลือของทุกรายการให
ทราบท่ีหนาจอ และ คลิกเมนุเลอืกดูรายละเอียด
ของแตละเร่ือง คือ หุน เงินกู เงินฝาก ของสมาชิก
แตละคนได  

4. พิมพใบเสร็จ 
เลือกรายการใบเสร็จท่ีตองการ ซ่ึงจะแสดงในป
ปจจุบัน และเลือกแสดงทางจอภาพ  หรือพิมพ  
โดยการพิมพจะพิมพเปน pdf ขนาด A4   
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4.3 ระบบเลือกตั้งออนไลน    
 การเตรียมการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  บันทึกขอมลูผุสมัคร  
Admin login เขาระบบเลือกต้ังออนไลน และ 
บันทึกขอมูลผูสมัคร และ รายละเอียด ท่ีหนาจอ

การเตรียมขอมูล  

3 การตรวจสอบและแกไขขอมลู   
ใชเมนู ตรวจสอบ แกไข เพ่ือชวยแกไขขอมลู
ผูสมัคร กรณีบันทึกผิดพลาด หรือ ผุสมัครมีการ
ปรับเปลี่ยนขอมลู กอนวันเลือกต้ัง     

2. Admin เตรียมขอมูลประชาสมัพันธ 
Admin เตรียม file รูปภาพสําหรับเปน
โปสเตอรประชาสัมพันธการเลือกต้ัง  upload 
เขาระบบ     

4 Admin download ผลการนับคะแนน 
และ รายชื่อผุใชสิทธ 

หลังจากการเลือกต้ัง admin เขาเมนูเพ่ือ 
download ขอมูลผลการเลือกต้ัง และ ผูใชสิทธิ์ เพ่ือ
เตรียมนําเขาระบบปฎิบัติงานประจําวัน 

4 Admin นําขอมูลเขาฐานหลัก  
ใชหนาจอนําเขาขอมลูการเลือกต้ัง ในโปรแกรมการ
บริหารจัดการงานประจําของสหกรณ เพ่ือเลือกชื่อ
ไฟลท่ีเตรียมไวในขอ 3 นําเขาระบบ 
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การใชงานของสมาชิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.  log in 
สมาชกิ login เขาระบบตามปกติ จะเห็นปุม
เลือกต้ัง ในวันเลือกต้ัง   

2. ลงคะแนน 
สมาชกิกดใหคะแนนตามหมายเลข และตําแหนงท่ี

เปดไวให  

3 ดูผลคะแนน 
สมาชกิเลือกเมนูดูผลคะแนน เพ่ือใหโปรแกรมแส

องผลการนับคะแนนอัตโนมัติลาสุด  

4. เช็คยอดสรุปผล และ รายงานสถิติ 
สมาชกิเลือกเมนูสรุปผลการเลือกต้ัง  เพ่ือให
โปรแกรมแสดงผลการเลือกต้ัง และ สถิติการ
เลือกต้ัง    
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รูปแบบของการแสดงผล   
สรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสหกรณประจําป ................. 

 
 

ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  ผุมาใชสิทธ  คิดเปนเปอรเซ็นต 
   

รายงานสถิติการเลือกตั้ง  
     รายละเอียดผูมาใชสิทธิ์ 

ลําดับ เลขท่ีสมาชิก ชื่อ / สกุล  ประเภท บัญชีสําหรับโอนเงิน
คาตอบแทน 

   สามัญ สมทบ บํานาญ  
       
       
       รวมจํานวนสมาชิกผูมาใชสิทธิ์ของหนวย 
.................................................................................... 
 

    

     รายละเอียดผูไมมาใชสิทธิ์ 
 

ลําดับ เลขท่ีสมาชิก ชื่อ / สกุล  ประเภท บัญชีสําหรับโอนเงิน
คาตอบแทน 

   สามัญ สมทบ บํานาญ  
       
       
       รวมจํานวนสมาชิกผูมาใชสิทธิ์ของหนวย 
.................................................................................... 
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4.4 ระบบประชาสัมพันธสหกรณ  
 

โปรแกรมจะนําเสนอรูปแบบตามท่ีสหกรณเคยมี โดยยาย มาอยูท่ีพ้ืนท่ี  cloud server  ของสหกรณ และ 
Domainname ท่ีจดทะเบียนเปนของสหกรณเอง โดยโอนขอมูลจากพ้ืนท่ีเดิมดังรูป  
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5. โครงสรางฐานขอมูลของระบบใหม 
 

โปรแกรมของระบบใหมชื่อ  CasperCbiz  ประกอบดวยตารางเก็บขอมูล 12  ชุดขอมูล และมีความสัมพันธกัน
ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ผังบัญชี 

3 . รหัสบัญชีท่ีใช
สําหรับหุน  

4. รหัสเงินกู  / อัตราดอกเบ้ีย 
และผังบัญชีท่ีใชงานของเงินตน

และดอกเบ้ีย 

5 .รหัสเงินฝาก อัตราดอกเบ้ีย 
และผังบัญชีท่ีใชงานของเงินตน

และดอกเบ้ีย 

7 . ทะเบียนสัญญาเงินกูและการ
ค้ําประกัน 

6 ทะเบียนสมาชิก และ 
ผูรับผลประโยขน 

8.ทะเบียนบัญชีเงินฝาก 

9. รายการเรียก
เก็บประกัน 

10.ใบเสร็จ/สําคญัรับ/
จาย/ฝาก /ถอน /ทบ

ดอกเบ้ีย 

11.ใบสําคัญบันทึกบัญชี 12. งบการเงิน 

2. ปบัญชี 
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โดยในชุดขอมูลมีรายละเอียดดังนี้  
 

หมา
ยเลข 

ช่ือชุดขอมูล ขอมูลท่ีจัดเก็บ หนาท่ี ช่ือตารางท่ีจัดเก็บ 

1.  ผังบัญชี หมวดบัญชี รหัสบัญชี  ชื่อ
บัญชี  ประเภทบัญชี(คุม/
ยอย) อยูภายใตรหัสบัญชีใด  
 

จัดเก็บรหัสบัญชีท้ังหมดท่ี
ใชในระบบงานของ
สหกรณ เพ่ือใหชุดขอมูล
อ่ืน ๆ ท่ี อางอิงไปใช 

Acc_m_code 

2.  ปบัญชี เก็บวันท่ีเริ่มตนสิ้นสุดของป
บัญชีแตละป และวัน
เลือกตั้งประจําป  

ควบคุมการทํางานทุก
หนาจอ เพ่ือตรวจสอบวา
วันท่ีทํางานอยูในปบัญชีใด 
และนําไปบันทึกใหเปน
ขอมูลของปบัญชีนั้น 
 

Sad_m_org_year  

3.  รหัสบัญชีสําหรับ
หุน 

เก็บรหัสบัญชีคาหุน  สําหรับควบคุมการบันทึก
บัญชีอัตโนมัติในการ
หนาจอ การรับจายคาหน  

Sad_m_org 

4.  รหัสเงินกู เก็บรหัสเงินกู ประเภทเงินกู 
ชื่อเงินกู และขอกําหนด
สําหรับเงินกูแตละรหัส เชน 
วงเงินกูสูงสุด อายุสมาชิก  
จํานวนผูคํ้าประกัน รวมท้ัง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู  

สําหรับควบคุมการบันทึก
คําขอกู และการคํ้าประกัน  

Loan_m_code 
Loan_m_int  

5.  รหัสเงินฝาก เก็บรหัสเงินฝาก ชื่อ 
ประเภท เงินเปดบัญชีข้ันต่ํา 
ยอดคงเหลือไมคิดดอกเบี้ย 
ขอบังคับการปดบัญชี 
ประเภทการทบดอกเบี้ย 
และอัตราดอกเบี้ย  

สําหรับควบคุมการเปด
บัญชีเงินฝาก การฝากถอน
ประจําวัน เพ่ือคิดดอกเบี้ย
สะสม และ การถอนปด
บัญชี  

Saving_m_code 
Saving_m_int  

6.  ทะเบียนสมาชิก เก็บทะเบียนสมาชิก ชื่อและ
รายละเอียดตาง ๆ ของ
สมาชิก  ผูรับผลประโยชน  

สําหรับควบคุมขอมูล
สมาชิก และจัดสงใหระบบ
การเงินเพ่ือการ
ประมวลผลใหถูกตอง และ
สงขอมูลให ระบบเงินกู 

member 
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หมา
ยเลข 

ช่ือชุดขอมูล ขอมูลท่ีจัดเก็บ หนาท่ี ช่ือตารางท่ีจัดเก็บ 

เงินฝาก เพ่ือนําไปบันทึก
ทะเบียนได  
รวมท้ัง สงขอมูลข้ึนระบบ
สมาชิก ออนไลน และ 
เลือกตั้งออนไลน  

7.  ทะเบียนสัญญา
เงินกู 

เก็บทะเบียนคําขอ เลขท่ี
สัญญา และการคํ้าประกัน 
วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย
ท่ีไดรับ วิธีการคํานวณ  
ยอดเงินคงเหลือ วันท่ี
คํานวณลาสุด ดอกเบี้ย
สะสม  

สําหรับจัดเก็บสัญญาและ
ขอมูลของสัญญาเงินกู 
เพ่ือจัดสงใหระบบการเงิน 
สําหรับการประมวลผล
เรียกเก็บดอกเบี้ย และ 
เงินตนไดอยางถูกตอง 
และสงยอดใหระบบ
ออนไลน รวมไปกับ
ทะเบียนสมาชิกได  

Loan_t_contract 
Loan_t_contract_guaran
tee 
Loan_t_contract_profile  

8.  ทะเบียนเงินฝาก เก็บเลขท่ีบัญชีเงินฝาก 
ประเภทเงินฝาก  วิธีการทบ
ดอกเบี้ย สมาชิกเจาของ
บัญชี อัตราดอกเบี้ยท่ีไดรับ 
ยอดเงินคงเหลือลาสุด 
ดอกเบี้ยสะสม ถึงวันท่ีลาสุด  

สําหรับจัดเก็บเลขท่ีบัญชี
เงินฝาก และยอดคงเหลือ 
ดอกเบี้ยสะสม เพ่ือสงให
ระบบสมาชิกออนไลนตาม
รหัสสมาชิกเจาของบัญชี  

Saving_t_book 

9.  รายการเรียกเก็บ
คาประกัน 

รหัสสมาชิกท่ีจายเบี้ย
ประกัน  บริษัทประกัน  
อัตราเบี้ยประกัน วันท่ีเริ่ม
เรียกเก็บ  

สําหรับจัดเก็บขอมูลเบี้ย
ประกันเพ่ือจัดสงใหระบบ
การเงินสําหรับประมวลผล  

Member_t_due_item 

10.  ใบเสร็จ/ใบสําคัญ
จาย 

จัดเก็บรายการเคลื่อนไหว
รับจายทุกระบบโดยเก็บ 
วันท่ี ปบัญชี เลขทีเอสาร
ประเภทรับหรือจาย 
ประเภทเงิน และ รหัสบัญชี
ของเงินท่ีรับจาย  รหัส
สมาชิก เลขท่ีสัญญา เลขท่ี
บัญชีเงินฝาก รหัสรายการ

สําหรับคํานวณและบันทึก
ผลการคํานวณเพ่ือเก็บ
เปนรายการเคลื่อนไหว
ของสมาชิก ท้ังคาหุน 
เงินกู เงินฝาก เงินเบี้ย
ประกัน และ บรรทัด
สําหรับการพิมพสมุดเงิน
ฝาก เพ่ือจัดสงใหระบบ

Fin_t_recpay 
Fin_t_recpay_det 
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หมา
ยเลข 

ช่ือชุดขอมูล ขอมูลท่ีจัดเก็บ หนาท่ี ช่ือตารางท่ีจัดเก็บ 

รับจาย ยอดเดิม ยอดท่ีเรียก
เก็บ ยอดคงเหลือ  รหัส
บัญชีของแตละรายการ  

สมาชิกออนไลน และ 
ระบบบัญชี  

11.  ใบสําคัญบันทึก
บัญชี 

จัดเก็บ วันท่ี   ปบัญชี  
เลขท่ีใบเสร็จท่ีอางอิง รหัส
บัญชีท่ีใชบันทึกจากใบเสร็จ
ท่ีแจง  ยอดเงินเดบิต  
ยอดเงินเครดิต                                    

สําหรับควบคุมการบันทึก
บัญชีประจําวัน และ
สามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได และสงขอมูล
ใหรายการแยกประเภท
ประจาํวัน งบประจําเดือน 
ประจาํป  และ 

Acc_t_voucher 
Acc_t_voucher_det 

12.  งบการเงิน จัดเก็บยอดรวมของบัญชี
ยอยประจําป ตนป และสิ้น
ป  

ควบคุมและตรวจสอบยอด
ยกมาประจําป  

Acc_t_yearly  

 
 สวนของฐานขอมูลในระบบออนไลน  ใชโครงสรางของฐานขอมูลจากระบบหลัก และเพ่ิมเติมชุดขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งออนไลนในเรื่อง  

1. ทะเบียนผุสมัครรับเลือกตั้งประจําป เก็บขอมูลผูสมัคร ตําแหนงท่ีสมัคร และคะแนนท่ีไดรับ 
2. สถานะใชสิทธิ์ของสมาขิกในแตละป  
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6. การติดตั้งฐานขอมูลในระบบใหมสําหรับทดสอบ 
ดําเนินการติดตั้ง SQL SERVER 2012  version express ลงในคอมพิวเตอรของสหกรณเพ่ือสงขอมูลยอด ณ 31 
กค.2564 ใหตรวจสอบ และ ทดสอบโปรแกรมโดยเดินงานคูขนานในชวง 2 เดือน  (สิงหาคม – กันยายน 2564) 
และนําขอมูล ข้ึน ระบบสมาชิกออนไลน  

 
6.1 สราง folder  D:\CasperCbiz\Database เพ่ือจัดเก็บ ฐานขอมูล  และ download SQL Server 

2012 version Express มาจัดเก็บ  และดําเนินการติดตั้ง  
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 6.2  ดําเนินการติดตั้ง ภายใต ชื่อ SQLEXPRESS2012   แยกสวนกับฐานขอมูลของ saving2  เพ่ือให

สามารถใช server รวมกันได โดยไมทับของเดิมท้ิง  
 

 
 

  ใชสัญลักษณ และหนาจอ คนละแบบกับ saving 2 
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6.3  สรางฐานขอมูลสําหรับระบบใหม ชื่อ MAC2012 เพ่ือไมใหซํ้ากับฐานขอมูลเดิมท่ีชื่อ sahakorn 
 
 

 
 

6.4 และนําขอมูลท่ีสหกรณสงให นํามา ถายโอนเฉพาะสวนท่ีใชได เขาสูฐานขอมูลระบบใหม  
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และทดสอบเปดตารางขอมูล สมาชิก เพ่ือดูความสมบูรณของขอมูลจากฐานขอมูลเดิม 
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7. ตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของขอมูล เพ่ือใหสามารถสนับสนุนระบบออนไลนได 
เม่ือทําการถายโอนขอมูลยกยอดทะเบียนสมาชิกเพ่ือตรวจสอบ ได export ทะเบียนสมาชิก และ หัวขอ

ในระบบใหมท่ีขอมูลเดิมยังขาดอยู  โดยเฉพาะ ทะเบียนผุรับผลประโยชน  ทําเปน excel เพ่ือสงใหสหกรณเติม
หัวขอท่ียังขาด เพ่ือท่ีจะ import เขาระบบใหมสําหรบัสนับสนกุนระบบออนไลนตอไป  
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Sheet ท่ี 2 เปนขอมูลผูรับผลประโยชน จัดทําไวเปนชุด  สําหรับผูรับผลประโยชน แตละคน โดยจัดเปนคอลัมนทางขวา 
เพ่ือใหเพ่ิมรายชื่อผูรับผลประโยชนไดท้ังหมดไดตอสมาชิก 1 คน ใน 1 row  
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