
 
รายงานการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 

ระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต มทร.พระนคร 
 

การก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและความเช่ือมโยง 

จากวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นองค์กรมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการ
เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศให้มีมาตรฐานสากล  ส่งเสริมภารกิจมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่การเป็น e-University  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องตามแผนงานที่จะด าเนินการในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้สมบูรณ์แบบโดยจะมุ่งเน้นพัฒนามิติต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการก้าวสู่การเป็น 
e-University 5 มิติ  คือ  (1) มิติของ e-Academic ประกอบด้วย การพัฒนา e-Library, e-Courseware, e-
Classroom  (2) มิติของ e-MIS ประกอบด้วย  การท าให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารงานบนพื้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (3) มิติของ e-Service มุ่งเป็นการบริการแบบ 24 ชม. และเข้าถึงการบริการแบบ 
one stop service (4) มิติของ e-Research เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในการเป็น Research University (5) 
มิติของ e-Government เป็นการเชื่อมโยงระบบการบริหารงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อ
ด าเนินการแลกเปลี่ยนข่าวสารโดยตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์  กอปรกับส านักมี ภาระกิจหลัก (1) เสนอแนวนโยบาย
และแผนการพัฒนาด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีเอกภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย  
(2) ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย  พัฒนางานด้านวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระกิจที่รับผิดชอบ (3) กลั่นกรองแผนงานด้านวิทยบริการและงานด้านเครือข่าย
ระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดสรร งบประมาณที่เกี่ยวข้อง  (4) วางมาตรฐานและก ากับพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อประโยชน์การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคคล งบประมาณ วิชาการ นักศึกษา 
ให้เป็นระบบในภาพรวมระดับ มหาวิทยาลัย (5) บริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแล
อุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (6) สร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ (7) ให้บริการทางวิชาการในรูปการให้
ค าปรึกษา แนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีพันธกิจ (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการเรียน การสอน การวิจัยและการ
บริหาร (2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT และเข้าใจการใช้ประโยชน์จาก ICT อย่างคุ้มค่าและ
มีคุณธรรม จริยธรรม (3) พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ การบริหารและการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ โดยใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือ และมุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานระดับสากล (4) พัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  (5) 
ขยายโอกาสการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการชุมชน (6) พัฒนาและจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การให้บริการแบบ e-Service (7) สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี (knowledge networking)  



เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และเป็นไปตามกระบวนการสร้างคุณค่าของ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอน งานวิทยบริการ ส านั กมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อช่วยในการเรียนการสอน  การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเป็นปัจจัยส าคัญในการติดตาม
ผลหลังส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต ซึ่งสะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนของสอนของมหาวิทยาลัย  และศึกษาความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาของนายจ้าง  เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ ติดตามผลถือว่าเป็นลักษณะ e-
Service ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท าตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ตลอดเวลา เป็นการให้บริการแบบ one 
stop service ตามประเด็นยุทธศาสตร์มิติที่ (3) e-Service  สามารถรายงานผลการประเมินออนไลน์ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง ตามมิติที่ (2) e-MIS มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา ทรัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ให้
สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นเอกภาพของมหาวิทยาลัยท าให้ข้อมูลมีความเชื่อถือได้ ถู กต้องตรงกัน โดยข้อมูล 
ฐานข้อมูลนักศึกษามาจากระบบทะเบียน เป็นต้น ประมวลผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตได้แบบเรียลไทม์ ซึ่ง
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ให้มีความพร้อมในการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการความรวดเร็วใน สะดวก ลดขั้นตอน ลดการใช้กระดาษในการ
ตอบแบบสอบถามของนักศึกษา  
 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า  

การด าเนินงานโดยคณะท างานได้รับมอบหมายให้น าข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาพิจารณาจัดท าเป็นข้อก าหนดส าคัญคือ 

 น าฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลหลักสูตร มาใชร้่วมกันเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงาน 

 ประมวลผลข้อมูลการประเมนิผลได้รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

 ความสะดวกของผู้ส าเร็จการศึกษาและนายจ้างในการกรอกแบบสอบถาม 

 ความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม สามารถท าได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

 ลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

 ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ทีท่ าหน้าทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

 ลดค่าใช้จ่าย/กระดาษในการจัดเก็บข้อมูล 

 น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและนายจ้างในการตอบแบบสอบถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์จากที่ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้  



 เพื่อลดก าลังคนและภาระงานในการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
 เพื่อลดกระดาษ และประหยัดเน้ือที่ในการจัดเก็บข้อมูลการประเมิน 
 เพื่อลดเวลา/ขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลและจัดท ารายงาน 
 เพื่อค านวณผลแบบเรียลไทม์ออนไลน์ 
 เพื่อให้ผลการค านวณมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตรวจสอบ และเชื่อถือได้ 
 เพื่อรายงานข้อมูลตามแบบส ารวจแบบเรียลไทม์ออนไลน์  
 เพื่อประมวลผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้างแบบออนไลน์ 
 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อโดยผู้ที่มีสิทธิเท่าน้ัน 
 ลดค่าใช้จ่ายในการส่งแบบสอบถามให้นายจ้างตอบแบบสอบถามและส่งกลับ 

ขอบเขต 

 ศึกษาความต้องการพัฒนาระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตจากนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดของ กพร. สมศ. สกอ.  
 พัฒนาโปรแกรมระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตแบบออนไลน์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต และรายงานผลการมีงานท าของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตร
บัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
 น าฐานข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษามาใช้ประโยชน์ 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ด้านการให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ 

 ผู้ส าเร็จได้รับความสะดวก รวดเร็วในการตอบแบบสอบถาม 
 ทราบผลการประเมินทันที รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
 ลดก าลังคนและภาระงานการให้ผู้จัดเก็บและส่งข้อมูลแบบสอบถาม 
 ประหยัดเน้ือที่ในการจัดเก็บ และลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาข้อมูลการประเมิน 
 การสร้างหรือเก็บข้อมูลสามารถท าได้ง่ายและสะดวกกว่าการท างานในรูปแบบปกติ 
 การเก็บข้อมูลในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ลดต้นทุนทางธุรกิจในการสร้างหรือเก็บข้อมูล 
 ข้อมูลมีความปลอดภัย มีระบบส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันกรณีข้อมูลสูญหายหรือถูกท าลาย  
 ระบบตรวจสอบความครบถ้วนในการกรอกแบบประเมินได้ทันที 

2. ด้านการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบให้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิเท่าน้ัน 
 ระบบบริการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ ์และได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 
 ระบบมีความน่าเชื่อถือ ทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ 
 สามารถตรวจสอบผลการตอบแบบสอบถามย้อนหลังของตนเองได้สะดวก 
 สามารถตรวจสอบการกรอกแบบแบบสอบถามรายคนได้ 
 ผู้กรอกแบบสอบถามท าได้อย่างสบายใจ เพราะข้อมูลอยู่ในระบบ นายจ้างไม่กังวลว่าผู้รับจ้างจะทราบ

ข้อมูลผลการประเมิน 



3. ด้านการจัดท ารายงานและสถิติแบบเรียลไทม์ออนไลน์ 
 รายงานผลการประเมินแบบออนไลน์ 
 ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดท ารายงาน 

 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ปัญหาที่พบในระบบงานเดิม 

 เจ้าหน้าที่แจกแบบสอบถามให้บัณฑิตทุกคนกรอกแบบสอบถามในวันซ้อมรับปริญญา 
เก็บรวบรวมแบบ ซึ่งท าให้เสียเวลาในการแจกและรวบรวมแบบสอบถาม อาจเกิดปัญหาตกหล่นของ
แบบสอบถามได้ไม่ครบจ านวน 

 เจ้าหน้าที่แจกแบบประเมินความพึงพอใจที่นายจ้างมีต่อบัณฑิตให้กับสถานประกอบการ/นายจ้างทาง
ไปรษณีย์ ซึ่งอาจส่งที่อยู่ผิดแบบสอบถามสูญหาย กรณีฝากบัณฑิตไป บัณฑิตอาจเป็นผู้ตอบแบบประเมิน
เองท าให้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง 

 บัณฑิตต้องกรอกแบบสอบถามในขณะก่อนซ้อมรับปริญญาท าให้ไม่มีสมาธิในการตอบแบบ 
 อาจท าให้การตอบแบบไม่ตรงตามความเป็นจริง 
 เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมแบบประเมินของบัณฑิตทุกคนเพื่อค านวณและรายงานผลตามแบบ 
 ท าให้เสียเวลา เน่ืองจากข้อมูลแบบสอบถามมีจ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่เมื่อยล้า เบื่อหน่ายในการ 
 ค านวณและรายงานผล  อาจเป็นผลให้การค านวณและรายงานผิดพลาดได้  

 การเก็บรวบรวมแบบสอบถามและค านวณผลตามแบบเป็นลักษณะต่างคนต่างท าตามคณะต่างๆ วิธีการ
ค านวณอาจแตกต่างกันท าให้ผลการค านวณขาดความน่าเชื่อถือเมื่อเทียบกันในระดับภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

 สถานศึกษาไม่มีที่เก็บแบบสอบถามกระดาษที่มีจ านวนมาก   
 สถานศึกษาต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรจ านวนมากในการจัดท าแบบสอบถาม 
 ในการประมวลผลการประเมินภาพรวมของคณะด้วยวิธีเดิม ค านวณยาก ต้องใช้เวลามาก การ 
  ค านวณมีโอกาสผิดพลาดสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภาพ ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (แบบเดิม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
กระบวนการสร้างคุณค่า  ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
การออกแบบระบบงาน   

ผู้ประเมิน Login เข้าระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใด 
ๆ ก็ได้ทุกเวลา ดังมีขั้นตอนดังน้ี 

1. บัณฑิต Login เข้าระบบด้วย user/password ที่ใช้กับระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
2. บัณฑิตกรอกแบบส ารวจภาวะการมีงานท า 
3. บัณฑิตกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบภาวะการมีงานท า 

เจ้าหน้าท่ีพมิพ์/โรเนียวแบบสอบถาม 

แจกแบบสอบถามกระดาษให้

บณัฑิตกรอกแบบ 

เร่ิมต้น 

เก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก

บณัฑิต 

บนัทึกข้อมลูแบบสอบถาม 

ประมวลผลแบบสอบถาม 

เขียนรายงานผลแบบสอบถาม 

สิน้สดุ 

ส่งแบบประเมินกระดาษทาง

ไปรษณีย์ให้นายจ้างกรอกแบบ 

นายจ้างส่งแบบประเมินการท างาน

ของผู้ส าเร็จกลบัทางไปรษณีย ์



4. ระบบประมวลผลแบบสอบถามพร้อมรายงานทันทีหลังจากเรียกดูรายงานประเมิน 

แผนภาพ  ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (ปรับปรุงใหม่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประเมิน Login เข้าระบบ 

เร่ิมต้น 

ระบบประมวลผลการประเมิน

อตัโนมติัพร้อมรายงาน 

สิน้สดุ 

ผู้ประเมินกรอกแบบประเมินการ
เรียน/สอนตามรายทีว่ิชาเรียน/สอน 

ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจระบบ

พร้อมรายงานผลอตัโนมติั 



การออกแบบ Data Flow Diagram  ของระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 

DATA FLOW DIAGRAM ของระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  

การเขา้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

 

 

 

เขา้ระบบ ตอบแบบสอบถาม 

ภาวะการมีงานท า 

ประมวลผล 

รายงาน 

ตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจผูจ้ ้าง 

บณัฑิต 

ผูจ้า้ง 

เจา้หน้าท่ี 

ผูบ้ริหาร 

ตรวจสอบตวัตน ตรวจสอบผา่น บนัทึกขอ้มูล 

สรุป/รายงานผล 

สรุป/รายงานผล 

ขอ้มูล 

ภาวะการมีงานท า 

อ่านขอ้มูล 

ขอ้มูลความพึง

พอใจผูจ้า้ง 

เขา้ตอบแบบสอบถาม 

บนัทึกขอ้มูล 

อ่านขอ้มูล 



การออกแบบฐานข้อมูล  ระบบภาวะการมี งานท าของบัณฑิต 

Table No.  : 1 
Table Name  : employer 
Table Description : เก็บข้อมลู ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต 

Field Name Field Type Example Value Description 

eid int(11)  1 Primary Key 

lastupdate varchar(80) 2011-12-01 11:15:37  
118.175.64.80 

เวลาแก้ไขข้อมูล และ IP ของ
เครื่อง Client 

year varchar(4) 2553 ปีการศึกษา 

company_name varchar(100) บริษัท มาร์เร็กซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด 

ชื่อองค์กรของผู้จ้าง 

company_type varchar(1) 1 รหัสประเภทองค์กร 

company_type_etc varchar(100) อื่นๆ ระบุประเภทด้วยข้อความ 

employer_type varchar(1) 1 รหัสความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต 

employer_type_etc varchar(100) อื่นๆ ระบุความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต 

std_id varchar(25) 3522;075260303120-0 รหัสนักศึกษา 

FAC_ID varchar(5) 00039 รหัสคณะ 

LEV_ID varchar(2) 40 รหัสระดับ 

q1_1 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q1_2 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q1_3 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q1_4 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q1_5 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q1_6 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 



q1_7 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q2_1 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q2_2 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q2_3 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q2_4 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q3_1 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q3_2 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q3_3 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q3_4 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q4_1 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q4_2 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q4_3 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q4_4 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q5_1 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q5_2 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q5_3 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q5_4 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q5_5 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q6_1 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q6_2 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

q6_3 varchar(1) 5 ข้อประเมิน 

comment1 varchar(255) ความเห็น ความเห็น 

comment2 varchar(255) ความเห็น ความเห็น 



Table No.  : 2 
Table Name  : questionnaire 
Table Description : เก็บข้อมลู ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

Field Name Field Type Example Value Description 

id int(11) 1 Primary Key 

uoc_std_id varchar(11) 1146 รหัสนักศึกษา 

Z_ans_day varchar(8) 20110915 วันที่ตอบแบบสอบถาม 

QN_YEAR varchar(4) 2553 ปีการศึกษา 

CITIZEN_ID varchar(13) 1860100082191 รหัสประชาชน 

UNIV_ID varchar(5) 19400 รหัสสถานศึกษา 

Z_certificate varchar(1) 1 รหัสใบรบัรอง 

Z_no_certificate_txt varchar(100) ไม่ได้ใช้ในสายอาชีพ ค าอธิบายใบรับรอง 

Z_have_certificate_txt varchar(50) ใบรับรองสภาวิศวกร ค าอธิบายใบรับรอง 

QN_WORK_STATUS varchar(1) 1 รหัสสถานะการท างาน 

QN_OCCUP_TYPE varchar(2) 01 รหัสกลุม่อาชีพ 

QN_OCCUP_TYPE_TXT varchar(200) เกษตรกรรม ระบุกลุม่อาชีพ 

Z_OCCUP_TYPE_TXT2 varchar(200) เปิดร้านอาหาร ระบุกลุม่อาชีพ 

QN_TALENT varchar(2) 01 รหัสความสามารถพิเศษ 

QN_TALENT_TXT varchar(200) ท าอาหาร ระบุความสามารถพิเศษ 

QN_POSTYPE_ID varchar(4) 9300 รหัสกลุม่ต าแหน่งงาน 

QN_POS_ID varchar(7) 9300001 รหัสต าแหน่งงาน 

QN_WORK_NAME varchar(200) ธุรกิจส่วนตัว ชื่อองค์กรหรือธุรกิจ 

QN_WORK_ADD varchar(20) 86 บ้านเลขที่ ที่ท างาน 

QN_WORK_MOO varchar(2) 10 หมู่ ที่ท างาน 



QN_WORK_BUILDING varchar(200) โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 อาคาร ที่ท างาน 

QN_WORK_FLOOR varchar(50) 16 ชั้น ที่ท างาน 

QN_WORK_SOI varchar(200) สุขุมวิท 21 ซอย ที่ท างาน 

QN_WORK_STREET varchar(200) สุขุมวิท ถนน ที่ท างาน 

QN_WORK_TAMBON varchar(200) คลองเตย ต าบล ที่ท างาน 

QN_WORK_AMPHUR varchar(200) บางกอกน้อย อ าเภอ ที่ท างาน 

QN_WORK_PROVINCE varchar(2) 10 รหัสจังหวัด ที่ท างาน 

QN_WORK_ZIPCODE varchar(5) 10110 รหัสไปรษณีย์ ที่ท างาน 

QN_WORK_TEL varchar(200) 026616800 โทรศัพท์ ที่ท างาน 

QN_WORK_FAX varchar(200) 026616825 โทรสาร ที่ท างาน 

QN_WORK_EMAIL varchar(100) phuw@wangka.co.th e-mail ที่ท างาน 

QN_SALARY varchar(9) 15000 เงินเดือน 

QN_WORK_SATISFY varchar(2) 01 รหัสความรูส้ึกต่องานที่ท า 

QN_WORK_SATISFY_TXT varchar(200) ไม่มีความมั่งคงในงาน ระบบความรู้สึกต่องานที่ท า 

QN_TIME_FINDWORK varchar(2) 01 รหัสระยะเวลาได้งาน 

Z_OLD_WORK_BUT varchar(2) 05 รหัสรายละเอียดงานเดิม 

Z_OLD_WORK_BUT_TXT varchar(100) อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก ระบุรายละเอียดงานเดิม 

QN_MATCH_EDU varchar(1) 1 รหัสสาขาที่เรียนตรงกับงาน 

QN_APPLY_EDU varchar(2) 01 ความรู้ที่เรยีนน าไปใช้กับงาน 

QN_CAUSE_NOWORK varchar(1) 1 รหัสเหตุผลทีไ่ม่มีงาน 

QN_CAUSE_NOWORK_TXT varchar(200) รอศึกษาต่อ ระบุเหตุผลที่ไม่มีงาน 

QN_PROB_FINDWORK varchar(2) 01 รหัสปัญหาในการหางาน 

QN_PROB_FINDWORK_TXT varchar(200) ไม่มปีระสบการณ์ ระบุปัญหาในการหางาน 



QN_REQUIRE_EDU varchar(2) 1 รหัสความต้องการศึกษาต่อ 

QN_LEVEL_EDU varchar(2) 60 รหัสระดับการศึกษาต่อ 

QN_PROGRAM_EDU varchar(1) 1 ศึกษาต่อที่สาขาวิชาเดิมหรือ
สาขาวิชาใหม่ 

QN_PROGRAM_EDU_ID varchar(4) 1710 รหัสสาขาวิชาที่ศึกษาต่อ 

QN_TYPE_UNIV varchar(1) 1 รหัสประเภทสถานศึกษาที่
ศึกษาต่อ 

Z_conedu_UNIV_NAME varchar(200) มหาวิทยาลยันเรศวร ชื่อสถานศึกษาที่ศึกษาต่อ 

QN_CAUSE_EDU varchar(1) 1 รหัสเหตุผลที่ศึกษาต่อ 

QN_CAUSE_EDU_TXT varchar(200) หาความรู้เพ่ิมเติม ระบุเหตุผลที่ศึกษาต่อ 

QN_PROB_EDU varchar(2) 01 รหัสปัญหาในการศึกษาต่อ 

QN_PROB_EDU_TXT varchar(200) ไม่มเีวลา ระบุปัญหาในการศึกษาต่อ 

Z_prideinuni varchar(1) 5 ระดับความภมูิใจต่อ
มหาวิทยาลยั 

Z_prideinfac varchar(1) 5 ระดับความภมูิใจต่อคณะ 

QN_ADDPROGRAM1 varchar(1) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 1 

QN_ADDPROGRAM2 varchar(1) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 2 

QN_ADDPROGRAM3 varchar(1) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 3 

QN_ADDPROGRAM4 varchar(1) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 4 

QN_ADDPROGRAM5 varchar(1) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 5 

QN_ADDPROGRAM6 varchar(1) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 6 

QN_ADDPROGRAM7 varchar(400) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 7 

Z_ADDPROGRAM8 varchar(1) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 8 

Z_ADDPROGRAM9 varchar(1) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 9 



Z_ADDPROGRAM10 varchar(1) 1 ควรเพ่ิมการสอนในเรื่อง 10 

QN_COMMENT_PROGRAM varchar(400) ความเห็น ความเห็นต่อหลักสูตร 

QN_COMMENT_LEARN varchar(400) ความเห็น ความเห็นต่อการสอน 

QN_COMMENT_ACTIVITY varchar(400) ความเห็น ความเห็นต่อกิจกรรม 

Z_COMMENT_ETC varchar(400) ความเห็น ความเห็นทั่วไป 

 

Table No.  : 4 
Table Name  : ref_curr 
Table Description : อ้างอิงหลักสูตร 

Field Name Field Type Example Value Description 

CURR_ID varchar (4) 0008 รหัสหลักสูตร 

CURR_NAME_TH varchar(100) การจัดการบัณฑิต ชื่อหลักสูตรไทย 

CURR_NAME_ENG varchar(80) Management graduates ชื่อหลักสูตรอังกฤษ 

Table No.  : 5 
Table Name  : ref_fac 
Table Description : อ้างอิงคณะ 

Field Name Field Type Example Value Description 

FAC_ID varchar (5) 00013 รหัสคณะ 

FAC_NAME_TH varchar(100) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชื่อคณะไทย 

 

Table No.  : 6 
Table Name  : ref_position 
Table Description : อ้างอิงต าแหน่งงาน และกลุ่มต าแหน่งงาน 

Field Name Field Type Example Value Description 

POS_SEQ tinyint(4) 127 รหัส SEQ 



POSTYPE_ID varchar(4) 3300 รหัสกลุม่ต าแหน่งงาน 

POS_ID varchar(7) 3300080 รหัสต าแหน่งงาน 

POS_NAME varchar(200) Account analyst ชื่อต าแหน่งงาน 

 

Table No.  : 7 
Table Name  : ref_program 
Table Description : อ้างอิงสาขาวิชา 

Field Name Field Type Example Value Description 

PROGRAM_ID varchar(6) 0001 รหัสสาขาวิชา 

PROGRAM_NAME_TH varchar(200) กฏหมาย ชื่อสาขาวิชาไทย 

PROGRAM_NAME_ENG varchar(200) Law ชื่อสาขาวิชาอังกฤษ 

 

Table No.  : 8 
Table Name  : ref_province 
Table Description : อ้างอิงจังหวัด 

Field Name Field Type Example Value Description 

PROGRAM_ID varchar(2) 10 รหัสจังหวัด 

PROGRAM_NAME_TH varchar(70) กรุงเทพมหานคร ชื่อจังหวัดไทย 

PROGRAM_NAME_ENG varchar(70) Bangkok ชื่อจังหวัดอังกฤษ 

Table No.  : 9 
Table Name  : ref_univ 
Table Description : อ้างอิงสถานศึกษา 

Field Name Field Type Example Value Description 

UNIV_ID varchar(5) 19400 รหัสสถานศึกษา 

UNIV _NAME_TH varchar(200) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช ชื่อสถานศึกษาไทย 



มงคลพระนคร 

UNIV _NAME_ENG varchar(200) Rajamangla University of 
Technology Phranakon 

ชื่อสถานศึกษาอังกฤษ 

Table No.  : 10 
Table Name  : uoc_std 
Table Description : ข้อมูลประวัติบัณฑิต 

Field Name Field Type Example Value Description 

id int(11) 1 Primary Key 

YEAR varchar(4) 2553 ปีการศึกษาที่จบ 

UNIV_ID varchar(5) 19400 รหัสสถานศึกษา 

CITIZEN_ID varchar(13) 1102000861927 รหัสประชาชน 

STD_ID varchar(14) 034951503035-2 รหัสนักศึกษา 

PREFIX_NAME varchar(30) นาย ค าน าหน้า 

STD_FNAME varchar(50) ศรายุธ ชื่อ 

STD_LNAME varchar(50) สุดสมัย นามสกุล 

GENDER_ID varchar(1) 1 รหัสเพศ 

BIRTHDAY varchar(10) 15/10/2530 วันเดือนปีเกิด 

PROVINCE_ID varchar(2) 10 รหัสจังหวัด 

LEV_ID varchar(2) 40 รหัสระดับ 

CURR_ID varchar(4) 0046 รหัสหลักสูตร 

FAC_ID varchar(5) 00032 รหัสคณะ 

ISCED_ID varchar(4) 2111 กลุ่มสาขาวิชา ISCED 

PROGRAM_ID varchar(6) 1372 รหัสสาขาวิชา 

GPA varchar(6) 2.09 เกรดเฉลี่ย 



HOMEADD varchar(30) 139/2 บ้านเลขที ่

MOO varchar(2) 6 หมู่ที ่

SOI varchar(50) สามัคคี19 ซอย 

STREET varchar(50) สามเสน ถนน 

TAMBON varchar(50) วชิร ต าบล 

AMPHUR varchar(50) ดุสิต อ าเภอ 

TELEPHONE varchar(30) 026287583 โทรศัพท์ 

Z_mobilephone varchar(50) 0818264540 โทรศัพท์มือถือ 

ZIPCODE varchar(5) 10300 รหัสไปรษณีย ์

RACE varchar(50) TH สัญชาติ 

RELIGION varchar(50) พุทธ ศาสนา 

EMAIL varchar(50) nattay@hotmail.com e-mail 

Z_HOMETOWN_HOMEADD varchar(30) 139/2 บ้านเลขที่ ทะเบยีนบ้าน 

Z_HOMETOWN_MOO varchar(2) 6 หมู่ที่ ทะเบียนบ้าน 

Z_HOMETOWN_SOI varchar(50) สามัคคี19 ซอย ทะเบียนบ้าน 

Z_HOMETOWN_STREET varchar(50) สามเสน ถนน ทะเบียนบ้าน 

Z_HOMETOWN_TAMBON varchar(50) วชิร ต าบล ทะเบียนบ้าน 

Z_HOMETOWN_AMPHUR varchar(50) ดุสิต อ าเภอ ทะเบียนบ้าน 

Z_HOMETOWN_PROVINCE_ID varchar(2) 026287583 รหัสจังหวัด ทะเบียนบ้าน 

Z_HOMETOWN_ZIPCOCE varchar(5) 0818264540 รหัสไปรษณีย์ ทะเบยีนบ้าน 

Z_HOMETOWN_TELEPHONE varchar(50) 026287583 โทรศัพท์ 

Z_curryear varchar(1) 1 รหัสประเภทหลักสูตร 

Z_stdtype varchar(1) 1 รหัสประเภทภาค 



การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน 

 

หลังจากที่ได้จัดท าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบจะมีความปลอดภัย 
100% ดังน้ัน จึงมีการก าหนดนโยบาย หรือขั้นตอนการท างาน (Flow) ร่วมด้วยเพื่อให้ระบบการท างานมีความ
รัดกุม และน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ดังน้ี  

1. การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Access Control) เพื่อปกป้องการร่วงล้ าเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศของผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ไม่ประสงค์ดี จะอนุญาตให้ผู้หน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้เป็นเจ้าของเท่า น้ันที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศและกระท าการใดๆ กับข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามสิทธิ์ที่ของตนเอง  
โดย 

 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การด าเนินกิจกรรมขององค์กร ขั้นตอนต่างๆ  ไม่ควรถูกด าเนินการ
โดยบุคคลคนเดียวต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ควรมีการพิจารณาแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอนให้แก่บุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ
สามารถถูกค้นพบได้และแก้ไขได้ทันเวลา  

 การก าหนดสิทธิแบบพอเพียง ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์และสิทธิ
ที่ได้รับต้องไม่เกินความจ าเป็นในการใช้งาน  

 การจัดการเข้าถึงของผู้ใช้งานสารสนเทศ * การลงทะเบียนผู้ใช้งาน โดยพิจารณาความเหมาะสม ตาม
ความจ าเป็นในการใช้งาน  

o ยูสเซอร์ไอดีของผู้ใช้งานสารสนเทศถือเป็นความลับ ผู้ใช้งานสารสนเทศไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่น
ได้รับทราบ  

o ผู้ใช้งานไม่ควรส่งรหัสผ่านของไอดีที่มีสิทธิพิเศษผ่านทางอีเมล์ที่ปราศจากการเข้ารหัส  
 การเข้าถึงแอพพลิเคชั่น  

o ควรก าหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน โดยจัดท าเอกสารระบุสิทธิในการด าเนินการกับข้อมูล  เช่น อ่าน 
แก้ไข ลบ หรือพิมพ ์ 



o ควรตรวจสอบไม่ให้ฟังก์ชันการท างานเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้งานไม่มี
ความจ าเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่  

o การเข้าถึงแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการ ควรจ ากัดสิทธิให้เข้าถึงระบบในส่วนที่จ าเป็นและ
ไม่ควรเข้าถึงส่วนที่เป็นข้อมูลทางธุรกิจ  

2. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ 
คือ สิทธิในการตัดสินใจว่าเมื่อใดข้อมูลสารสนเทศของบุคคลหน่ึง จะสามารถเปิดเผยให้กับผู้อื่นได้ และภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย โดยจะค านึงถึงหลักการดังน้ี  

 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
o ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมด้วยความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  
o มีการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่าน้ัน  
o เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าตรวจสอบดูได้  
o มีการรักษาความปลอดภัยในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  
o มีการท าลายหลังจากใช้แล้ว  

 ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล  
o ข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการตรวจสอบก่อนจะน าเข้าสู่ฐานข้อมูล  
o ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า และมีความทันสมัย  

 ความลับของข้อมูล  
o มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลบุคคล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค และการบริหาร  
o บุคคลที่สามไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโดยปราศจากการรับรู้หรืออนุญาตของเจ้าของ 

ยกเว้นโดยข้อก าหนดของกฎหมาย  
o ข้อมูลไม่ควรถูกเปิดเผยด้วยเหตุผลที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล  

 
 
ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญท่ีใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ 

  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ขั้นตอนการท างานลดลง 
 ความครบถ้วนถูกต้องของรายงานผลการประเมิน 
 ปริมาณในการใช้กระดาษลดลง 

 
การจัดการกระบวนการไปสู่การปฎิบัติ 

 จัดท าแผนการปฎิบัติงาน 
 จัดท าคู่มือการปฎิบัติงานและน าไปปฎิบัติ 
 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



 แจ้งหน่วยงาน/คณะด้วยหนังสือเวียน ประกาศ ข่าว ประชาสัมพันธ์ เว็ปบอร์ด 
 ประเมินผลการใช้งานระบบจากแบบสอบถามออนไลน์ 
 บ ารุงรักษา/ปรับปรุงพัฒนาระบบ 

 

แผนการปฏิบตัิงานด าเนินงานกระบวนการสร้างคุณค่า 

กิจกรรม ตค. 

52 

พย. 

52 

ธค. 

52 

มค. 

53 

กพ. 

53 

มีค. 

53 

เมย. 

53 

พค. 

53 

มิย. 

53 

กค. 

53 

สค.  

53 

กย. 

53 

ตค. 

53 

1. ประชุมวิเคราะห์ก าหนดกระบวนการ

สร้างคุณค่า 

             

2. พัฒนาระบบกระบวนการสร้างคณุค่า              
3. ทดสอบกระบวนการสร้างคุณค่า              
4. น ากระบวนการสร้างคุณค่าไปใช้จริง*              
5. ติดตามการใช้งานกระบวนการ              
6. ประเมินผลกระบวนการ              
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ

ที่ประชุม/ผู้บริหาร 

             

 
หมายเหตุ  * การน ากระบวนการสร้างคุณค่าไปใช้จริงได้ด าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

ข้ันตอนท่ี 1 นักศึกษาและอาจารย์เข้าสู่ระบบด้วย Username/Password จากระบบทะเบียน 
(http://reg.rmutp.ac.th)  จากน้ันคลิกปุ่ม นักศึกษาหรืออาจารย์ตามสถานะของตนเอง  

http://reg.rmutp.ac.th/


 

ข้ันตอนท่ี 2  หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะพบรายวิชาที่เรียน/สอน 
ในภาคเรียนปัจจุบัน ให้คลิกปุ่มประเมิน เพื่อประเมินรายวิชาน้ันๆ โดยให้ประเมินจนครบทุกรายวิชา  

 

http://eassess.rmutp.ac.th/images/help/assess-login.jpg
http://eassess.rmutp.ac.th/images/help/std-assess-1.jpg


 

ข้ันตอนท่ี 3  ตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ จากน้ันคลิกปุ่มบันทึก 
ถ้าตอบไม่ครบทุกข้อจะไม่สามารถบันทึกการประเมินได้  
 

 

 

http://eassess.rmutp.ac.th/images/help/teacher-assess-1.jpg
http://eassess.rmutp.ac.th/images/help/std-assess-2.jpg


 

ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ 

 

http://eassess.rmutp.ac.th/images/help/teacher-assess-2.jpg

