
รายงานการวิเคราะห์เพื่อกาํหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 
ระบบประเมนิการเรียนการสอนออนไลน์ 

 

การกาํหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและความเช่ือมโยง 

จากวิสัยทัศน์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นองค์กรมุ่งพัฒนาคุณภาพการ
บริการเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศให้มีมาตรฐานสากล  ส่งเสริมภารกิจมหาวิทยาลยัในการพฒันา
มหาวิทยาลยัเข้าสูก่ารเป็น e-University  ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ สอดคล้องตามแผนงานท่ีจะดําเนินการใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้สมบรูณ์แบบโดยจะมุง่เน้นพฒันามิติตา่งๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของ
การก้าวสูก่ารเป็น e-University 5 มิติ  คือ  (1) มิติของ e-Academic ประกอบด้วย การพฒันา e-Library, e-
Courseware, e-Classroom  (2) มิติของ e-MIS ประกอบดว้ย การทําใหม้หาวิทยาลยัมีระบบบริหารงานบน
พืน้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (3) มิติของ e-Service มุ่งเป็นการบริการแบบ 24 ชม. และเข้าถึง
การบริการแบบ one stop service (4) มิติของ e-Research เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในการเป็น 
Research University (5) มิติของ e-Government เป็นการเช่ือมโยงระบบการบริหารงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือดําเนินการแลกเปลี่ยนข่าวสารโดยตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์  กอปรกับสํานักมี 

ภาระกิจหลัก (1) เสนอแนวนโยบายและแผนการพฒันาด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลยั ให้มีเอกภาพรวมทัง้มหาวิทยาลยั (2) กําหนดกลยทุธ์การสง่เสริมและสนบัสนนุให้หน่วยงานใน
สงักดัของมหาวิทยาลยั พฒันางานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระกิจท่ีรับผิดชอบ (3) 
กลัน่กรองแผนงานด้านวิทยบริการและงานด้านเครือข่ายระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลยั เพ่ือการจดัสรร 
งบประมาณท่ีเก่ียวข้อง (4) วางมาตรฐานและกํากบัพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร เพือ่ประโยชน์การ
เชือ่มโยงฐานข้อมูลดา้นบคุคล งบประมาณ วิชาการ นกัศึกษา ให้เป็นระบบในภาพรวมระดบั มหาวิทยาลยั 
(5) บริหารจดัการพฒันาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคมุดูแลอปุกรณ์ การเรียนการสอนทีผ่่านทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (6) สร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงทางวิชาการกบั
มหาวิทยาลยัทัง้ในและตา่งประเทศ (7) ให้บริการทางวิชาการในรูปการให้คําปรึกษา แนะนําแก่หน่วยงานตา่งๆ 
ใน การพฒันาระบบสารสนเทศ  มีพันธกิจ (1) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้ในด้านการเรียน การสอน การวิจยัและการบริหาร (2) พฒันาบคุลากรให้มี
ความรู้ความสามารถด้าน ICT และเข้าใจการใช้ประโยชน์จาก ICT อย่างคุ้มคา่และมีคณุธรรม จริยธรรม (3) 
พฒันาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ การบริหารและการวิจยัให้มีประสิทธิภาพ คณุภาพ โดยใช้ ICT เป็น
เคร่ืองมือ และมุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล (4) พฒันาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั โดยเนน้ให้มหาวิทยาลยัมีความพร้อมในการใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (5) ขยายโอกาส



การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการชุมชน (6) พฒันาและจดัการทรัพยากร
สารสนเทศและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ นําไปสู่การให้บริการแบบ e-Service (7) สร้างเครือข่ายการศึกษา
ทีมี่ระบบการบริหารจดัการทีดี่ (knowledge networking)  

เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลกั และเป็นไปตามกระบวนการสร้างคุณค่าของ
มหาวิทยาลยัในกิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอน งานวิทยบริการ สํานกัมีหน้าท่ีในการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อช่วยในการเรียนการสอน  การประเมินการเรียนการสอนถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการติดตาม
ผลการปฏิบติังานของอาจารย์ผู้สอน และศกึษาความพงึพอใจต่อการเรียนของนักศึกษา  เพ่ือนํามาปรับปรุง
พฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ การนําระบบอิเลก็ทรอนิกส์
มาช่วยในการจดัระเมินการเรียนการสอนเป็นลกัษณะ e-Service ทําให้ผู้ประเมินสามารถทําการประเมินได้
ตลอดเวลา เป็นการให้บริการแบบ one stop service ตามประเด็นยทุธศาสตร์มิติที่ (3) e-Service  สามารถ
รายงานผลการประเมินออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ตามมิติท่ี (2) e-MIS มีการเช่ือมโยงฐานข้อมลูบคุลากร/
อาจารย์ นักศึกษา ทรัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นเอกภาพของ
มหาวิทยาลยัทําให้ข้อมลูมีความเช่ือถือได้ ถกูต้องตรงกัน โดยข้อมลูบคุลากร/อาจารย์มาจากฐานข้อมลูกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล ฐานข้อมูลนักศึกษามาจากระบบทะเบียน เป็นต้น ประมวลผลความพึงพอใจของ
นกัศกึษาตอ่อาจารย์ได้แบบเรียลไทม์ ซึง่เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ให้มีความพร้อมใน
การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการท่ีต้องการความรวดเร็วใน 
สะดวก ลดขัน้ตอน ลดการใช้กระดาษในการกรอกแบบสอบถามของทัง้นกัศกึษา และอาจารย์  
 
ข้อกาํหนดที่สาํคญัของกระบวนการสร้างคุณค่า  

การดําเนินงานโดยคณะทํางานได้รับมอบหมายให้นําข้อมลูความต้องการของผู้ รับบริการ และผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีมาพิจารณาจดัทําเป็นข้อกําหนดสาํคญัคือ 

 นําฐานข้อมลูนกัศกึษา ฐานข้อมลูบคุลากร ฐานข้อมลูหลกัสตูร มาใช้ร่วมกนัเพ่ือสนบัสนนุการ
ดําเนินงาน 

 ประมวลผลข้อมลูการประเมินผลได้รวดเร็ว ถกูต้อง เช่ือถือได้ 
 ความสะดวกของอาจารย์ และนกัศกึษาในการกรอกแบบประเมิน 
 ความรวดเร็วในการกรอกข้อมลูประเมิน กรอกข้อมลูได้ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 
 ลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
 ลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูแบบสอบถาม 
 ลดค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บข้อมลู 
 นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 



 

การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

วตัถปุระสงค์ 

 เพือ่ให้นกัศกึษาประเมินการเรียนการสอนของผู้สอนผา่นระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ 
 เพือ่ให้อาจารย์ผู้สอนทําการประเมินตนเองผา่นระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ 
 เพือ่อํานวยความสะดวกแกน่กัศกึษาและอาจารย์ในการกรอกแบบประเมิน  
 เพือ่ลดกําลงัคนและภาระงานในการจดัเก็บข้อมลูแบบประเมิน 
 เพือ่ลดกระดาษ และประหยดัเนือ้ท่ีในการจดัเก็บข้อมลูการประเมิน 
 เพือ่ลดเวลาในการจดัเก็บข้อมลูและจดัทํารายงาน 
 เพือ่คํานวณผลการประเมินการเรียนการสอนได้แบบเรียลไทม์ออนไลน์ 
 เพือ่ให้ผลการคํานวณมีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัสมยั ตรวจสอบ และเช่ือถือได้ 
 เพือ่รายงานข้อมลูใช้งานแบบเรียลไทม์ออนไลน์  
 เพือ่ประมวลผลประเมินความพงึพอใจของผู้ ใช้งานแบบออนไลน์ 
 เพือ่ให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถงึได้ทกุเม่ือโดยผู้ ท่ีมีสทิธิเทา่นัน้ 

ขอบเขต 

 ศกึษาความต้องการพฒันาระบบประเมินการเรียนการสอนจากนกัศกึษา ผู้ปกครอง อาจารย์ ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง ข้อกําหนดของ กพร. สมศ. สกอ.  
 พฒันาโปรแกรมประเมินการเรียนการสอนออนไลน์สาํหรับจดัเก็บข้อมลูการประเมิน ประมวลผลการ
ประเมิน และรายงานผลการประเมิน ของอาจารย์ และนกัศกึษาท่ีมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลทกุระดบั (ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบตัรบณัฑิต) ทกุรายวิชา 
 นําฐานข้อมลูนกัศกึษา บคุลากร หลกัสตูร ข้อมลูจากฐานข้อมลูระบบทะเบียนนกัศกึษามาใช้
ประโยชน์ 
 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์เครือขา่ย 

 

 



 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
1. ด้านการให้บริการด้วยระบบอตัโนมติั 

 ผู้ประเมินได้รับความสะดวก รวดเร็วในการกรอกแบบประเมิน 
 ทราบผลการประเมินทนัที รวดเร็ว ถกูต้อง เช่ือถือได้ 
 ลดกําลงัคนและภาระงานการให้ผู้จดัเก็บข้อมลูการประเมิน 
 ประหยดัเนือ้ท่ีในการจดัเก็บ และลดคา่ใช้จา่ยในการบํารุงรักษาข้อมลูการประเมิน 
 การสร้างหรือเก็บข้อมลูสามารถทําได้งา่ยและสะดวกกวา่การทํางานในรูปแบบปกติ 
 การเก็บข้อมลูในรูปของอิเลก็ทรอนิกส์ทาํให้ลดต้นทนุทางธรุกิจในการสร้างหรือเก็บข้อมลู 
 ข้อมลูมีความปลอดภยั มีระบบสาํรองข้อมลูเพ่ือป้องกนักรณีข้อมลูสญูหายหรือถกูทําลาย 
 ระบบตรวจสอบความครบถ้วนในการกรอกแบบประเมนิได้ทนัที 

2. ด้านการกําหนดสทิธ์ิการเข้าถงึระบบให้เฉพาะบคุคลท่ีมีสทิธิเทา่นัน้ 
 ระบบบริการมีความปลอดภยัมากย่ิงขึน้ เข้าถงึข้อมลูเฉพาะผู้ที่มีสทิธ์ิ และได้รับอนญุาตเทา่นัน้ 
 ระบบมีความน่าเช่ือถือ ทกุขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง สามารถตรวจสอบได้ 
 สามารถตรวจสอบผลการประเมินย้อนหลงัของตนเองได้สะดวก 
 สามารถตรวจสอบการกรอกแบบประเมินรายคนได้ 
 ผู้กรอกแบบประเมินทําได้อยา่งสบายใจ เพราะข้อมลูอยูใ่นระบบ ผู้สอนจะไมส่ามารถทราบช่ือผู้

ประเมินได้ 
3. ด้านการจดัทํารายงานและสถิติแบบเรียลไทม์ออนไลน์ 

 รายงานผลการประเมินแบบออนไลน์ 
 ลดคา่ใช้จา่ยและเวลาในการจดัทํารายงาน 

 
ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
วิเคราะห์ปัญหาทีพ่บในระบบงานเดิม 

 เจ้าหน้าท่ีแจกแบบประเมินให้นกัศกึษาทกุคนกรอกแบบประเมินในวนัสอบ final ของแตล่ะวิชาทกุวิชา 
 ทกุภาคการศกึษาและเก็บรวบรวมแบบ ซึง่ทําให้เสยีเวลาในการแจกและรวบรวมแบบประเมิน อาจ 
 เกิดปัญหาตกหลน่ของแบบสอบถามได้ไมค่รบจํานวน 
 นกัศกึษาต้องกรอกแบบประเมินในชัว่โมงสอบทําให้ไมมี่สมาธิในการทําข้อสอบและเสยีเวลาสอบ ทํา 
 ให้นกัศกึษาไมต้่องการกรอกแบบประเมิน  อาจทําให้การประเมินไมต่รงกบัความเป็นจริง 



 
 เจ้าหน้าท่ีต้องรวบรวมแบบประเมินของนกัศกึษาทกุคนทกุวิชาเพือ่คํานวณและรายงานผลการประเมิน 
 ทําให้เสยีเวลา เน่ืองจากข้อมลูแบบประเมินมีจํานวนมาก ทําให้เจ้าหน้าที่เม่ือยล้า เบือ่หนา่ยในการ 
 คํานวณและรายงานผล  อาจเป็นผลให้การคํานวณและรายงานผิดพลาดได้ 
 สถานศกึษาไมมี่ท่ีเก็บแบบสอบถามกระดาษที่มีจํานวนมาก   
 สถานศกึษาต้องสิน้เปลอืงทรัพยากรจํานวนมากในการจดัทําแบบสอบถาม 
 ในการประมวลผลการประเมินภาพรวมของคณะด้วยวิธีเดิม คํานวณยาก ต้องใช้เวลามาก การ 
 คํานวณมีโอกาสผิดพลาดสงู 

 ผลการประเมินอาจารย์ของนกัศกึษาอาจเป็นความลบั นกัศกึษาไมต้่องการให้อาจารย์ทราบการประเมินของ
ตนเองกบัอาจารย์ซึง่อาจมีผลกบัคะแนน 
 

แผนภาพ ระบบประเมินการเรียนการสอน (เดิม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีพิมพ์/โรเนียวแบบประเมิน 

แจกแบบประเมินกระดาษให้

นกัศกึษาทําการประเมิน 

เร่ิมต้น 

เก็บรวบรวมแบบประเมินจาก

นกัศกึษา 

บนัทกึข้อมลูการประเมิน 

ประมวลผลการประเมิน 

เขียนรายงานผลการประเมิน 

สิน้สดุ 



กระบวนการสร้างคุณค่า  ระบบประเมนิการเรียนการสอนออนไลน์ 
การออกแบบระบบงาน   

ผู้ประเมิน Login เข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่
อินเตอร์เน็ตท่ีใด ๆ ก็ได้ทกุเวลา ดงัมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้ประเมิน Login เข้าระบบด้วย user/password ท่ีใช้กบัระบบงานทะเบียนนกัศกึษา 
2. ผู้ประเมินเลอืกรายวิชาท่ีต้องการประเมิน 
3. ผู้ประเมินกรอกแบบประเมินออนไลน์ จนครบทกุวิชาท่ีเรียน/สอนในภาควิชานัน้ ๆ  
4. ผู้ประเมินกรอกแบบสาํรวจความพงึพอใจในการใช้ระบบประเมินฯ 
5. ระบบประมวลผลการประเมินพร้อมรายงานทนัทหีลงัจากเรียกดรูายงานประเมิน 

แผนภาพ  ระบบประเมินการเรียนการสอน (ปรับปรุงใหม)่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประเมิน Login เข้าระบบ 

เร่ิมต้น 

ระบบประมวลผลการประเมิน

อตัโนมตัิพร้อมรายงาน 

สิน้สดุ 

ผู้ประเมินกรอกแบบประเมินการ
เรียน/สอนตามรายท่ีวิชาเรียน/สอน 

ผู้ใช้ประเมินความพงึพอใจระบบ

พร้อมรายงานผลอตัโนมตัิ 



 
การออกแบบ Data Flow Diagram  ของระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
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� – ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์�

Table No.  : 1 

Table Name  : std_assess 

Table Description : เกบ็ขอ้มูลการประเมินตนเองของนกัศึกษาและต่อรายวชิา 

Field_name Field_Type Example_Value Description 
std_assess.id SMALLINT(4) UNSIGNED NOT NULL 1 Primary Key 
std_assess.STUDENTID CHAR(11) NOT NULL 90000008842 รหสัรายวชิาของนกัศกึษา 
std_assess.ACADYEAR ENUM('2553') NOT NULL 2553 ปีการศกึษา 
std_assess.SEMESTER ENUM('1') NOT NULL 1 ภาคการศกึษา 
std_assess.STUDENTCODE CHAR(14) NOT NULL 034951101001-0 รหสันกัศกึษา 
std_assess.VIEWENROLLLIST_PREFIXNAME ENUM('นาง','นางสาว','นาย') นาง คํานําหน้า 
std_assess.STUDENTNAME VARCHAR(50) NOT NULL กนกวรรณ ชื่อ 
std_assess.STUDENTSURNAME VARCHAR(50) NOT NULL ไวยทิพย์ นามสกลุ 
std_assess.FACULTYID VARCHAR(5) NOT NULL 905 รหสัคณะของรายวชิา 
std_assess.FACULTYNAME VARCHAR(50) NOT NULL ครุศาสตร์อตุสาหกรรม ชื่อคณะของรายวชิา 
std_assess.CAMPUSID VARCHAR(5) NOT NULL 3 รหสัศนูย์ 
std_assess.CAMPUSNAME VARCHAR(50) NOT NULL เทเวศร์ ชื่อศนูย์ 
std_assess.LEVELID ENUM('20','22','27','28','29','40') NOT NULL 20 รหสัระดบั 
std_assess.LEVELNAME VARCHAR(50) NOT NULL ปริญญาตรี ระดบั 
std_assess.COURSECODE VARCHAR(8) NOT NULL 5012101 รหสัรายวชิา 
std_assess.REVISIONCODE VARCHAR(2) NOT NULL 48 ปีที่ปรับปรุง 
std_assess.COURSENAME VARCHAR(50) NOT NULL กรรมวธิีการผลติ รายวชิา 
std_assess.SECX ENUM('1','2','3','4','5') NOT NULL 1 กลุม่เรียน 
std_assess.CRX VARCHAR(10) NOT NULL 1 (0-3-1) CRX 



Field_name Field_Type Example_Value Description 
std_assess.GROUPYEAR VARCHAR(3) NOT NULL 252 กลุม่ปี 
std_assess.CREDITTOTAL ENUM('1','2','3','6') NOT NULL 1 หนว่ยกิจรวม 
std_assess.CREDIT_TIDSADEE ENUM('0','1','2','3') NOT NULL 0 ทฤษฎี 
std_assess.CREDIT_PATIBAT ENUM('0','1','2','3','6') NOT NULL 1 ปฏิบตัิ 
std_assess.CREDIT_NOGWELA ENUM('0','1','2','3','4','5','6') NOT NULL 0 นอกเวลา 
std_assess.PROGRAMCODE VARCHAR(4) NOT NULL 1101 รหสัสาขา 
std_assess.PROGRAMCODENAME VARCHAR(50) NOT NULL วิชาชีพครู สาขา 
std_assess.OFFICERCODE VARCHAR(20) NOT NULL 12160 รหสัอาจารย์ 
std_assess.PREFIXID VARCHAR(4) NOT NULL 1104 รหสัคาํนาํหน้าอาจารย์ 
std_assess.PREFIX_PREFIXNAME VARCHAR(20) NOT NULL ดร. คํานําหน้าอาจารย์ 
std_assess.OFFICERNAME VARCHAR(50) NOT NULL กฤษณ์ ชื่ออาจารย์ 
std_assess.OFFICERSURNAME VARCHAR(50) NOT NULL กลิน่ดิษฐ์ นามสกลุอาจารย์ 
std_assess.STD_FAC_ID VARCHAR(5) NOT NULL 11 รหสัคณะนกัศกึษา 
std_assess.STD_FAC_NAME VARCHAR(50) NOT NULL ครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะนกัศกึษา 

std_assess.ctype ENUM('1','2','3') NOT NULL 1 รหสัประเภทวชิา 

std_assess.self_1 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL  5 ข้อประเมิน 

std_assess.self_2 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.self_3 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.self_4 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.self_5 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.self_6 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.self_7 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.self_8 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_1 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_2 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_3 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_4 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 



Field_name Field_Type Example_Value Description 

std_assess.a_5 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_6 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_7 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_8 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_9 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_10 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_11 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_12 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_13 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_14 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_15 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.a_16 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_1 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_2 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_3 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_4 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_5 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_6 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_7 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_8 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_9 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_10 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_11 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.b_12 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

std_assess.comment TEXT  ควรเพิ่มเติม ในสว่นของ... ความเห็น 

 



Table No.  : 2 

Table Name  : tch_assess 

Table Description : เกบ็ขอ้มูลการประเมินของอาจารยต์่อการสอนของตนเอง 

Field_name Field_Type Example_Value Description 
tch_assess.id SMALLINT(4) UNSIGNED NOT NULL 1 Primary Key 
tch_assess.ACADYEAR ENUM('2553') NOT NULL 2553 ปีการศกึษา 
tch_assess.SEMESTER ENUM('1') NOT NULL 1 ภาคการศกึษา 
tch_assess.FACULTYID VARCHAR(5) NOT NULL 905 รหสัคณะของรายวชิา 
tch_assess.FACULTYNAME VARCHAR(50) NOT NULL ครุศาสตร์อตุสาหกรรม ชื่อคณะรายวชิา 
tch_assess.CAMPUSID VARCHAR(5) NOT NULL 3 รหสัศนูย์ 
tch_assess.CAMPUSNAME VARCHAR(50) NOT NULL เทเวศร์ ชื่อศนูย์ 
tch_assess.LEVELID ENUM('20','22','27','28','29','40') NOT NULL 20 รหสัระดบั 
tch_assess.LEVELNAME VARCHAR(50) NOT NULL ปริญญาตรี ระดบั 
tch_assess.COURSECODE VARCHAR(8) NOT NULL 5012101 รหสัรายวชิา 
tch_assess.REVISIONCODE VARCHAR(2) NOT NULL 48 ปีที่ปรับปรุง 
tch_assess.COURSENAME VARCHAR(50) NOT NULL กรรมวธิีการผลติ รายวชิา 
tch_assess.SECX ENUM('1','2','3','4','5') NOT NULL 1 กลุม่เรียน 
tch_assess.CRX VARCHAR(10) NOT NULL 1 (0-3-1) CRX 
tch_assess.GROUPYEAR VARCHAR(3) NOT NULL 252 กลุม่ปี 
tch_assess.CREDITTOTAL ENUM('1','2','3','6') NOT NULL 1 หนว่ยกิจรวม 
tch_assess.CREDIT_TIDSADEE ENUM('0','1','2','3') NOT NULL 0 ทฤษฎี 
tch_assess.CREDIT_PATIBAT ENUM('0','1','2','3','6') NOT NULL 1 ปฏิบตัิ 
tch_assess.CREDIT_NOGWELA ENUM('0','1','2','3','4','5','6') NOT NULL 0 นอกเวลา 
tch_assess.PROGRAMCODE VARCHAR(4) NOT NULL 1101 รหสัสาขา 
tch_assess.PROGRAMCODENAME VARCHAR(50) NOT NULL วิชาชีพครู สาขา 
tch_assess.OFFICERCODE VARCHAR(20) NOT NULL 12160 รหสัอาจารย์ 



Field_name Field_Type Example_Value Description 
tch_assess.PREFIXID VARCHAR(4) NOT NULL 1104 รหสัคํานาํหน้าอาจารย์ 
tch_assess.PREFIX_PREFIXNAME VARCHAR(20) NOT NULL ดร. คํานําหน้าอาจารย์ 
tch_assess.OFFICERNAME VARCHAR(50) NOT NULL กฤษณ์ ชื่ออาจารย์ 
tch_assess.OFFICERSURNAME VARCHAR(50) NOT NULL กลิน่ดิษฐ์ นามสกลุอาจารย์ 

tch_assess.ctype ENUM('1','2','3') NOT NULL 1 รหสัประเภทวิชา 

tch_assess.a_1 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_2 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_3 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_4 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_5 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_6 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_7 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_8 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_9 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_10 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_11 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_12 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_13 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_14 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_15 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.a_16 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_1 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_2 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_3 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_4 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_5 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_6 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 



Field_name Field_Type Example_Value Description 

tch_assess.b_7 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_8 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_9 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_10 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_11 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.b_12 ENUM(‘1’,’2’,’3’,’4’,’5’) NOT NULL 5 ข้อประเมิน 

tch_assess.comment TEXT  ควรเพิ่มเติม ในสว่นของ... ความเห็น 

 

Table No.  : 3 

Table Name  : faculty  

Table Description : ขอ้มูลคณะ 

Field_name Field_Type Example_Value Description 
faculty.FACULTYID VARCHAR(5) NOT NULL 905 รหสัคณะของรายวชิา 
faculty.FACULTYNAME VARCHAR(50) NOT NULL ครุศาสตร์อตุสาหกรรม ชื่อคณะของรายวชิา 

 

Table No.  : 4 

Table Name  : campus  

Table Description : ขอ้มูลศูนย ์

Field_name Field_Type Example_Value Description 
campus.CAMPUSID VARCHAR(5) NOT NULL 3 รหสัศนูย์ 
campus.CAMPUSNAME VARCHAR(50) NOT NULL เทเวศร์ ชื่อศนูย์ 

 



Table No.  : 5 

Table Name  : level  

Table Description : ขอ้มูลศูนย ์

Field_name Field_Type Example_Value Description 
level.LEVELID ENUM('20','22','27','28','29','40') NOT NULL 20 รหสัระดบั 
level.LEVELNAME VARCHAR(50) NOT NULL ปริญญาตรี ระดบั 

 

Table No.  : 6 

Table Name  : course  

Table Description : ขอ้มูลรายวชิา 

Field_name Field_Type Example_Value Description 
course.COURSECODE VARCHAR(8) NOT NULL 5012101 รหสัรายวชิา 
course.REVISIONCODE VARCHAR(2) NOT NULL 48 ปีที่ปรับปรุง 
course.COURSENAME VARCHAR(50) NOT NULL กรรมวธิีการผลติ รายวชิา 

 

Table No.  : 7 

Table Name  : program  

Table Description : ขอ้มูลสาขาวชิา 

Field_name Field_Type Example_Value Description 
program.PROGRAMCODE VARCHAR(4) NOT NULL 1101 รหสัสาขา 
program.PROGRAMCODENAME VARCHAR(50) NOT NULL วิชาชีพครู สาขา 

 



Table No.  : 8 

Table Name  : coursetype  

Table Description : ประเภทรายวชิา 

Field_name Field_Type Example_Value Description 
coursetype.ID INT(4) NOT NULL 1 รหสัประเภทวชิา 
coursetype.NAME VARCHAR(50) NOT NULL ทฤษฎ ี ประเภทวชิา 
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การจัดการกระบวนการไปสู่การปฎบิตั ิ

 จดัทําแผนการปฎิบติังาน 
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 จดักลุม่แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 แจ้งหน่วยงาน/คณะด้วยหนงัสอืเวียน ประกาศ ข่าว ประชาสมัพนัธ์ เวป็บอร์ด 
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แผนการปฏบัิตงิานดาํเนินงานกระบวนการสร้างคุณค่า 
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1. ประชมุวิเคราะห์กําหนดกระบวนการ

สร้างคณุคา่ 

             

2. พฒันาระบบกระบวนการสร้างคณุคา่              
3. ทดสอบกระบวนการสร้างคณุคา่              
4. นํากระบวนการสร้างคณุคา่ไปใช้จริง*              
5. ติดตามการใช้งานกระบวนการ              
6. ประเมินผลกระบวนการ              
7. จดัทํารายงานผลการดําเนินงาน

เสนอที่ประชมุ/ผู้บริหาร 

             

 
หมายเหตุ  * การนํากระบวนการสร้างคณุคา่ไปใช้จริงได้ดําเนินการอยูจ่นถงึปัจจบุนั 
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