รายงานการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research)
พัฒนาระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา
ภาคปกติ และภาคพิเศษ

อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ที่ปรึกษาโครงการ
นายนววิช ธงษาราษฎร์
หัวหน้าโครงการ
สังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานนี้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research)
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ
งบบํารุงการศึกษา (บก.ศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ใบรับรองการตรวจสอบ
รายงานการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยของที่ปรึกษา

การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research)
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ
งบบํารุงการศึกษา (บก.ศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อเรื่องในการพัฒนางานประจําสูง่ านวิจัย
พัฒนาระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ – สกุล นายนววิช ธงษาราษฎร์
หน่วยงานทีส่ งั กัด สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลงชื่อ...................................................หัวหน้าโครงการ
(นายนววิช ธงษาราษฏร์)
........../............................./.............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยฉบับนี้ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ...................................................ที่ปรึกษาโครงการ
(นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์)
........../............................./.............

กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยเรื่อง “พัฒนาระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา
ภาคปกติ และภาคพิเศษ” นี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ในงานประจําที่ทําอยู่ให้สามารถลดขั้นตอนของการทํางานให้น้อยลงได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและรวดเร็ว โดยการได้รับคําแนะนําจากอาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ รองผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และตรวจสอบข้อบกพร่องแก้ไขปัญหาในการทํางานตั้งแต่
เริ่มต้นจนสําเร็จเรียบร้อย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง
สุดท้ายนี้หวังว่า ผลของการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
และรวดเร็วและเป็นประโยชน์ในด้านการบริการข้อมูลการศึกษาของหน่วยงานต่อไป
นววิช ธงษาราษฎร์

แบบเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research)
จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. โครงการ พัฒนาระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
2. ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมหน่วยงานสังกัดและที่อยู่ ตามลําดับ
ชื่อ – สกุล นายนววิช ธงษาราษฎร์ หัวหน้าโครงการ
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ
 ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 09-1063-0535
โทรสาร 0-4297-0025 มือถือ 09-1063-0535 อีเมล์ nawawich_th@hotmail.com
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
รวมระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน (นับจนถึงวันที่ท่านกรอกใบสมัคร)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบนั งานบริการการศึกษา

3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ชื่อ – สกุล นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ที่ปรึกษาโครงการ
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สังกัด สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 08-1873-6880
สาขาวิชาที่มีความชํานาญ (ถ้ามี) เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความสําคัญและความเป็นมา
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลัก ในการให้บริการงานวิชาการแก่อาจารย์ และ
นักศึกษาทั้งทีก่ ําลังศึกษาอยู่และที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยยึดถือความถูกต้องเป็นสําคัญ โดยมี
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน คือ พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลการเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแก่
นักศึกษา และอาจารย์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแบ่งโครงสร้างในหน่วยงาน ออกเป็น 4 งาน
ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานรับเข้านักศึกษา งานบริการการศึกษา และงานส่งเสริมวิชาการ

ในส่วนของงานรับเข้านักศึกษานั้น มีหน้าที่ในการรับนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนถึงสําเร็จการศึกษา
ฉะนั้นจึงเป็นฝ่ายงานที่จะต้องรายงานจํานวนสถิติข้อมูลนักศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆที่ขอข้อมูล ทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก ปัจจุบันงานรับเข้านักศึกษานั้นยังไม่สามารถรายงานสรุปข้อมูลจํานวนนักศึกษา
ได้ จึงให้งานบริการการศึกษาในส่วนของฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์จัดทําข้อมูลให้ และในการขอข้อมูลของ
หน่วยงานในแต่ละเดือนจะขอข้อมูลมาในรูปแบบเดิมๆและซ้ําๆ ซึ่งในการจัดทําข้อมูลนักศึกษาจะทําข้อมูลให้
ใหม่ทุกครั้งที่มกี ารขอข้อมูล จึงทําให้ต้องใช้เวลานานในการทําข้อมูลในแต่ละครั้ง ทั้งยังทําให้ผใู้ ช้ข้อมูลได้รับ
ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน และมีความล่าช้าต่อการนําข้อมูลไปใช้งาน
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นงานบริการการศึกษาในส่วนของฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์เห็นว่าควรมี
การพัฒนาระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ให้กับเจ้าหน้าที่งานรับเข้า
นักศึกษา เพื่อใช้ในการรายงานสถิติจํานวนนักศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ทีข่ อข้อมูล เพื่อที่จะนําข้อมูลไป
ใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการจัดทําข้อมูลแบบซ้ําซ้อน

5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
5.2 เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้ระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ

6. ขอบเขตของการวิจัย
6.1 พัฒนาระบบในส่วนรายงานสถิติจํานวนข้อมูลนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ แยกปีการศึกษา แยก
สาขาวิชา แยกคณะ แยกชั้นปี
6.2 สํารวจความพึงพอใจการใช้ระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา
7. ผลผลิตหรือชิน้ งานที่คาดว่าจะได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.1 ระบบรายงานสถิติจํานวนข้อมูลนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เจ้าหน้าที่งานรับเข้านักศึกษาสามารถรายงานข้อมูลสถิติจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
8.2 ข้อมูลมีความถูกต้องและรวดเร็วในการรายงานสถิติจํานวนนักศึกษา
9. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ
9.1 วีธีการประเมิน

การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ และ
ภาคพิเศษมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสร้างและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินการ
ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบการจัดทํารายงานสถิติจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า ซึ่งแบงเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบริหารการศึกษา ส่วนของระบบรายงานสถิติ
จํานวนนักศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
9.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ในภาพรวมและรายข้อโดยใช้สถิตพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ
2. การวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิด เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้ค่าความถี่
3. การแปบผล “ระบบความพึงพอใจ” เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารการศึกษา(ส่วนของระบบรายงานข้อมูล
จํานวนนักศึกษา)
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
มากที่สุด
มาก
3.51-4.50
ปานกลาง
2.51-3.50
น้อย
1.51-2.50
น้อยที่สุด
1.00-1.50
ช่วงเวลาในการสํารวจ เดือนมีนาคม – เมษายน 2557
ผู้รับผิดชอบ นายนววิช ธงษาราษฎร์
9.3 ผลการประเมิน
การนําเสนอผลการประเมินแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลทั่วไป

ตารางที่ 2 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจํานแนกตาม เพศ อายุ หน่วยงานทีส่ ังกัด และตําแหน่ง
จํานวน
ร้อยละ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
- ชาย
2
22.20
- หญิง
7
77.80
รวม
9
100.00
2. อายุของแบบสอบถาม
- 20 – 30 ปี
5
55.60
- 31 – 40 ปี
1
11.10
- 41 – 50 ปี
3
33.30
- 51 – 60 ปี
0
0.00
รวม
9
100.00
3. หน่วยงาน
- สํานนักส่งเสริมวิชาการ
9
100.00
และงานทะเบียน
รวม
9
100.00
4. ตําแหน่ง
- พนักงานมหาวิทยาลัย
5
55.60
- ลูกจ้างประจํา
1
11.10
- ลูกจ้างชั่วคราว
3
33.30
รวม
9
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.80 ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.60 จะเป็นเจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ระบบงานบริหารการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 55.60
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบการบริการการศึกษา (ส่วนของระบบรายงานสถิติจํานวน
นักศึกษา)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่
รายการ
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
1
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
4.44 0.527
1.2 การประมวลผลของระบบมีความรวดเร็ว
3.89 0.601

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อที่
รายการ
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
1.3
การใช้งานระบบไม่ยุ่งยาก
4.22 0.667 มาก
1.4
สามารถลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจํา
4.11 0.782 มาก
1.5
การใช้งานระบบไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่วย
4.22 0.667 มาก
1.6
ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้
4.33 0.500 มาก
1.7
การรายงานข้อมูลตรงตามรูปแบบและมีความถูกต้อง
4.33 0.500 มาก
1.8
การรายงานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้
4.22 0.667 มาก
1.9
ความสามารถของระบบรองรับการทํางานจากระบบเดิมได้
4.33 0.707 มาก
1.10 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ
4.22 0.833 มาก
รวมด้านประสิทธิภาพของระบบ
3.39 0.532 มาก
ด้านการดําเนินการระบบ
2
2.1
การเข้ารหัสเพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัย
3.78 1.202 มาก
2.2
เมนูหลักครอบคลุมการทํางาน
4.22 0.441 มาก
2.3
รายการข้อมูลแต่ละหน้าจอครบถ้วยตามการใช้งาน
4.11 0.601 มาก
2.4
การบันทึกข้อมูล ทําได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3.89 0.333 มาก
2.5
การเรียกรายงานได้ตรงตามความต้องการ
4.11 0.601 มาก
2.6
การพิมพ์รายงานทําได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4.00 0.707 มาก
2.7
การออกจากการใช้งานสะดวกรวดเร็ว
4.22 0.441 มาก
รวมด้านการดําเนินการระบบ
4.04 0.168 มาก
จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตาม
รายการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 17 รายการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อที่
รายการ
1
ประเภทรายงานแต่ละตัวควรจะอยู่ในเพจเดียวกัน ผู้ใช้จะได้ไม่
ต้องกับไปกลับมา อาจจะให้ผใู้ ช้เลือก combo box ในการเลือก
ประเภท
2
ตัวอักษรในแถบเมนูเล็กเกินไป

จํานวน
1
1
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ภาคผนวก

คู่มือการใช้งานระบบ
1. หน้าจอล็อกอินเข้าระบบบริหารการศึกษา

รูปที่ 1 หน้าจอล็อกอินเข้าระบบบริหารการศึกษา
1. เข้าระบบ http://intranet.snru.ac.th
2. ป้อนชื่อผู้ใช้
3. ป้อนรหัสผ่าน
4. คลิกเข้าสู่ระบบ

2. หน้าจอแสดงเมนูหลักของระบบบริหารการศึกษา

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงเมนูหลักระบบบริหารการศึกษา

1. เลือกเมนูหลักงานทะเบียนนักศึกษา
2. เลือกเมนูยอ่ ยรายงานสถิติจํานวนนักศึกษา

3. หน้าจอระบบรายงานสถิติจํานวนนักศึกษา

รูปที่ 3 หน้าจอระบบรายงานสถิติจํานวนนักศึกษา
1. เมนูแสดงรายงานข้อมูลจํานวนนักศึกษา
4. หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
1. เลือกปีการศึกษา
2. เลือกประเภทนักศึกษา
3. เลือกช่วงเดือนที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา
4. คลิกที่ปุ่มตกลง
5. แสดงรายงานจํานวนข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด

6. คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูลนักศึกษา
7. คลิกที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปหน้าแรก
5. หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกคณะ

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกคณะ
1. เลือกปีการศึกษา
2. เลือกประเภทนักศึกษา
3. เลือกช่วงเดือนที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา
4. คลิกที่ปุ่มตกลง
5. แสดงรายงานจํานวนข้อมูลนักศึกษาตามคณะ
6. คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูลนักศึกษา
7. คลิกที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปหน้าแรก

6. หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกสาขาวิชาแยกตามคณะ

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกสาขาวิชาแยกตามคณะ
1. เลือกปีการศึกษา
2. เลือกประเภทนักศึกษา
3. เลือกช่วงเดือนที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา
4. คลิกที่ปุ่มตกลง
5. คลิกเลือกชื่อคณะที่ต้องการ
6. แสดงรายงานจํานวนข้อมูลนักศึกษาตามสาขาวิชา
7. คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูลนักศึกษา
8. คลิกที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปหน้าแรก

7. หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกตามปีที่เข้าตามคณะ

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกตามปีที่เข้าตามคณะ
1. เลือกปีการศึกษา
2. เลือกประเภทนักศึกษา
3. เลือกช่วงเดือนที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา
4. คลิกที่ปุ่มตกลง
5. คลิกเลือกชื่อคณะที่ต้องการ
6. คลิกเลือกทีป่ ีที่เข้าที่ต้องการ
7. แสดงรายงานจํานวนข้อมูลนักศึกษาตามปีที่เข้า
8. คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูลนักศึกษา
9. คลิกที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปหน้าแรก

8. หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมดแยกชาย/หญิง

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกทั้งหมดแยกชาย/หญิง
1. เลือกปีการศึกษา
2. เลือกประเภทนักศึกษา
3. เลือกช่วงเดือนที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา
4. คลิกที่ปุ่มตกลง
5. แสดงรายงานจํานวนข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดแยกชาย/หญิง
6. คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูลนักศึกษา
7. คลิกที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปหน้าแรก
9. หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกชาย/หญิง แยกตามคณะ

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกชาย/หญิง แยกตามคณะ

1. เลือกปีการศึกษา
2. เลือกประเภทนักศึกษา
3. เลือกช่วงเดือนที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา
4. คลิกที่ปุ่มตกลง
5. แสดงรายงานจํานวนข้อมูลนักศึกษาชาย/หญิงแยกตามคณะ
6. คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูลนักศึกษา
7. คลิกที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปหน้าแรก
10. หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกชายหญิงแยกสาขาวิชา

รูปที่ 10 หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกแยกชายหญิงแยกสาขาวิชา
1. เลือกปีการศึกษา
2. เลือกประเภทนักศึกษา
3. เลือกช่วงเดือนที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา
4. คลิกที่ปุ่มตกลง
5. คลิกเลือกชื่อคณะที่ต้องการ
6. แสดงรายงานจํานวนข้อมูลนักศึกษาแยกชายหญิงแยกสาขาวิชา
7. คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูลนักศึกษา
8. คลิกที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปหน้าแรก

11. หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกชาย/หญิง แยกปีที่เข้า

รูปที่ 11 หน้าจอแสดงจํานวนนักศึกษาแยกชาย/หญิงแยกปีที่เข้า
1. เลือกปีการศึกษา
2. เลือกประเภทนักศึกษา
3. เลือกช่วงเดือนที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา
4. คลิกที่ปุ่มตกลง
5. คลิกเลือกชื่อคณะที่ต้องการ
6. คลิกเลือกทีป่ ีที่เข้าที่ต้องการ
7. แสดงรายงานจํานวนข้อมูลนักศึกษาแยกชายหญิงแยกปีที่เข้า
8. คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูลนักศึกษา
9. คลิกที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปหน้าแรก

ประวัติโดยย่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
วันเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551

นายนววิชธงษาราษฎร์
7 เมษายน 2528
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
บ้านเลขที่ 680 ถ.นิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาทมวิทยา จังหวัดนครพนม
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนาทมวิทยา จังหวัดนครพนม
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษา
(ส่วนของระบบรายงานข้อมูลจํานวนนักศึกษา)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  ช่องคําตอบ หรือเขียนข้อความลงในช่องว่างที่กําหนดให้ตามความ
เป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินการครั้งต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
(1) เพศ
 ชาย

 หญิง

(2) อายุ

 20 – 30 ปี
 41 – 50 ปี

 31 – 40 ปี
 51 – 60 ปี

(3) หน่วยงาน

 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

(4) ตําแหน่ง

 พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจํา

 ลูกจ้างชั่วคราว

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ส่วนของระบบรายงานข้อมูลจํานวนนักศึกษา)
ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ลําดับที่
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
1.2 การประมวลผลของระบบมีความรวดเร็ว
1.3 การใช้งานระบบไม่ยุ่งยาก
1.4 สามารถลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจํา
1.5 การใช้งานระบบไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย
1.6 ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้
1.7 การรายงานข้อมูลตรงตามรูปแบบและมีความถูกต้อง
1.8 การรายงานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้
1.9 ความสามารถของระบบรองรับการทํางานจากระบบเดิมได้
1.10 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ
2
ด้านการดําเนินการระบบ
2.1 การเข้ารหัสเพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัย
2.2 เมนูหลักครอบคลุมการทํางาน
2.3 รายการข้อมูลแต่ละหน้าจอครบถ้วนตามการใช้งาน
2.4 การบันทึกข้อมูล ทําได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2.5 การเรียกรายงานได้ตรงตามความต้องการ
2.6 การพิมพ์รายงาน ทําได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2.7 การออกจากการใช้งานสะดวกรวดเร็ว

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
โปรดส่งคืนที่งานบริการการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

