
แบบฟอรมรายงาน 
ขอเสนอแนวคดิ/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ของ นายภูริพัฒน พฤกษาพิทักษ 
สังกัดสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. เรื่อง   

ระบบสารสนเทศแบบฟอรมออนไลน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องดวยการดําเนินการภารกิจตาง ๆ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแกดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ รวมไปถึงดานการบริหารจัดการ มีการใชแบบฟอรมตางๆ ซึ่ง
ในปจจุบันพบวาแบบฟอรมในแตละภารกิจนั้นมีการจัดเก็บไวในเว็บไซตของคณะโดยแยกตามภารกิจทําใหการ
เขาถึงแบบฟอรมของบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกทําไดคอนขางลําบากเนื่องจากมีหลายขั้นตอนในการ
เขาถึงขอมูลแบบฟอรม ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการนําแบบฟอรมที่มีอยูมาแสดงผลบนเว็บไซตที่มี
สามารถเขาถึงไดงายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อทําใหการดําเนินการตามภารกิจตางๆของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรเปนไปดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ 

3. แนวคิด/วิธีการ/ขอเสนอในการแกไขปญหา 

ในปจจุบันเว็บไซตของภารกิจตางๆในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดใหผูรับผิดชอบใน
ภารกิจนั้นนําขอมูลตางๆรวมไปถึงแบบฟอรมเก็บไวในคอมพิวเตอรแมขายดวยตนเองภายใตรูปแบบการบันทึก
ขอมูลที่ทางฝายพัฒนาระบบสารสนเทศไดกําหนดไว แตจากการดําเนินการที่ผานมาพบวาการเขาถึงขอมูล
แบบฟอรมที่อยูในภารกิจตางๆนั้นมีขั้นตอนในการเขาถึงที่ซับซอนทําใหไมเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ
อยางเตม็ที่ ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลแบบฟอรมตางๆจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบที่สามารถเชื่อมโยงเอาแบบฟอรมที่อยูในภารกิจตางๆมาแสดงอยูในหนาเว็บไซตเดียวกัน 

ในจัดทําระบบสารสนเทศแบบฟอรมออนไลน ไดกําหนดความสามารถของระบบ ไดแก  
1. บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงแบบฟอรมไดงายและสะดวก 
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในภารกิจตางๆ สามารถนําแบบฟอรมเผยแผรไดดวยตนเอง 

4. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแบบฟอรมออนไลนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรออนไลน 

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดระบบสารสนเทศแบบฟอรมออนไลนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรออนไลน 

 

 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ระบบสารสนเทศแบบฟอรมออนไลนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรออนไลน 
2. ความพึงพอใจของบุคลากรไมนอยกวา 3.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือไมนอยกวารอย

ละ 75 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

การดําเนินการ ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ีค. 2563 เม.ย. 2563 พ.ค. 2563 

เสนอแนวคิดตอคณบดี(ภายใน 28 ก.พ. 2563)  /    

ดําเนินการพัฒนางาน   / /  

ประเมินผลการพัฒนางาน     / 

รายงานผลการพัฒนางานหรือแนวทางการปฏิบัติ 
งานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศเสนอตอคณบดี 

    / 

8. ผลการพัฒนางาน 

8.1 หลกัการทํางานของระบบ 

การพัฒนาระบบดวยการเขียนโคดโปรแกรมดวยภาษา Active Service Page Classic (ASP  Classic) ใช
หลักการดึงขอมูลตาขายคอมพิวเตอรแมขายซ่ึงถูกจัดเก็บไวเปนโฟลเดอรของสวนงานตางๆของสํานักงาน โดย
มีหลักในการออกแบบคือเจาหนาท่ีสํานักงานนําไฟลแบบฟอรมตางๆนําเขาบันทึกลงในคอมพิวเตอรแมขายใน
โฟลเดอรแบบฟอรมที่กําหนดไว ในตัวของระบบจะทําการดึงขอมูลที่อยูในโฟลเดอรดังกลาวมาแสดงบนหนา
เว็บไซตของคณะซ่ึงในสวนของการดึงขอมูลออกแบบใหสามารถดึงขอมูลเฉพาะสวนท่ีตองการโดยอาศัยการ
จัดเก็บขอมูลบนฐานขอมูล Microsoft Access  ซึ่งชวยใหการบริหารจัดการฐานขอมูลของโฟลเดอรที่จัดเก็บ
แบบฟอรมตางๆทาํไดมีประสิทธิภาพโดยมีหนาจอของระบบดังภาพ 

 
หนาจอแรกสําหรับเลือกรายการแบบฟอรม 



 
หนาจอแสดงรายการแบบฟอรมตามสวนงานตางๆ 

 
หนาจอแสดงแบบฟอรมตางๆของสวนงาน 

8.2 ขั้นตอนการใชระบบ 

8.2.1 ข้ันตอนการกําหนดพ้ืนที่ในคอมพิวเตอรแมขายของหนวยงาน 

เนื่องจากแนวคิดในการนําแบบฟอรมขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานนั้นเพื่อใหเปนระบบ

สารสนเทศแบบฟอรมออนไลนและความสะดวกในการนําเขาแบบฟอรมสําหรับเจาหนาที่จึงมีการกําหนดใหใน

แตละปายมีพื้นที่สําหรับการนําขอมลูเผยแพรขึ้นบนเว็บไซตเปนของสวนตัว แตอยางไรก็ตามในการบริหาร

จัดการขอมูลที่อยูภายในคอมพิวเตอรแมขายที่จัดเก็บแบบฟอรมตางๆนั้นจะถูกออกแบบใหมีการจัดเก็บขอมลู

เปนโฟลเดอรของแตละสวนงานและมีการออกแบบใหในแตละโฟลเดอรนั้นมโีฟลเดอรที่เก็บแบบฟอรมตางๆ

และจะถูกดึงเขามาใสในระบบสารสนเทศแบบฟอรมเพื่อนําไปเผยแพรและสะดวกตอการเขาถึงของผูใช  

8.2.2 ข้ันตอนการนําเขาแบบฟอรมสําหรบัเจาหนาที่ 

ในการนําเขาแบบฟอรมสาํหรับเจาหนาที่นั้นเน่ืองจากไดใชหลักการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของ 

โฟลเดอรที่อยูภายในขอมูลกลางสําหรับการเผยแพรบนเว็บไซตของคณะซ่ึงทําใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในงาน

ตางๆสามารถนําเขาไฟลแบบฟอรมไดดวยตนเองแตถาในกรณีที่เจาหนาที่มีความประสงคจะสรางโฟลเดอร



สําหรับเก็บแบบฟอรมนอกเหนือจากท่ีถูกกําหนดไวนั้นจะตองแจงใหฝายพัฒนาระบบสารสนเทศดําเนินการ

เพ่ิมโฟลเดอรเขาไปในระบบฐานขอมูลแบบฟอรมจึงจะสามารถนําแบบฟอรมนั้นเผยแพรบนเว็บไซตไดโดยมี

ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

● เขาระบบขอมูลกลางสําหรับการเผยแพรขอมูลสูเว็บไซต  

 

● นาํเขาแบบฟอรมที่อยูในรูปแบบไฟลเล็กทรอนิกสใสบันทึกลงไปในโฟลเดอรแบบฟอรมที่ตองการ  

 

● ในกรณทีี่มีการสรางโฟลเดอรใหมและตองการใหเพ่ิมไปในรายการแบบฟอรมนั้นใหแจงฝายพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือทําการเพิ่มขอมูลสวนลงไปในระบบ แตถาในขอมลูกลางมีฝโฟลเดอรสําหรับ

แบบฟอรมนั้นอยูแลวไมตองแจงฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ 

8.2.3 ข้ันตอนการเพ่ิมรายการแบบฟอรมในระบบสารสนเทศกรณีมีการสรางโฟลเดอรใหม 

ในกรณทีี่มีการสรางโฟลเดอรสําหรับเก็บอุปกรณใหมนอกเหนือจากโฟลเดอรที่ถูกกําหนดไวในเบื้องตนแลวทาง

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละงานจะตองแจงใหฝายพัฒนาระบบสารสนเทศนําเขาขอมูลโฟลเดอร เก็บไวใน

ฐานขอมูล Microsoft Excel เพ่ือใชเปนรายการสําหรับใหเลือกแบบฟอรม ดูในสวนของฝายพัฒนาระบบ

สารสนเทศมีขั้นตอนดังนี้ 



● เปดไฟล Microsoft Access ชื่อวา form.mdb ท่ีจัดเก็บอยูในคอมพิวเตอรแมขายสําหรับการเผยแพร

ขอมูลบนเว็บไซตของสวนงาน 

 

● จากนั้นเลือกที่ที่ Table from_List 

 

● ใหระบุขอมูลตอไปนี้ 

ID  หมายเลข ID ของแบบฟอรมเพื่อจัดเรียงลําดับแบบฟอรมในระบบ 

Link_web URL ของเว็บไซตที่เชื่อมตออยูกับเว็บไซตของสวนงาน 

Work_Part ชื่อของสวนงานท่ีแสดงในระบบ 

Link_Form ตําแหนงท่ีมีการจัดเก็บแบบฟอรม 

● เมื่อระบุขอมูลเสร็จแลวใหบันทึกขอมูลทดสอบการแสดงรายการแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2.4 ข้ันตอนเขาถึงแบบฟอรมสําหรับบุคลากร 

● เขาหนาเว็บไซตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร www.huso.tsu.ac.th 

 

● เลอืกที่เมนูระบบสารสนเทศแลวเลือกที่เมนูแบบฟอรมตางๆ 

 

● จะปรากฏหนาจอระบบสารสนเทศแบบฟอรมออนไลน จากนั้นใหเลือกแบบฟอรมท่ีตองการแลวกดที่

ปุมแสดงขอมูล หนาจอจะแสดงรายการแบบฟอรมของสวนงานที่เลือก 



 

 
● เมื่อตองการดาวนโหลดแบบฟอรมใหคลิกท่ีชื่อของแบบฟอรมนั้นแบบฟอรมจะถูกดาวนโหลดจัดเก็บ

ไวในคอมพิวเตอรของผูใช 
 
 
 
 
 
 
 



9. ผลการประเมินผลงาน 

หัวขอการประเมิน ทั้งหมด ทั้งหมด 

ดานการนําไปใชประโยชน 4.45 89.06 

สอดคลองกับความจําเปนของหนวยงานหรือบุคลากร 4.44 88.75 

สามารถลดขั้นตอนและเวลาในการทํางาน 4.47 89.38 

ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.47 89.38 

ชวยลดการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 4.52 90.31 

ความพึงพอใจของการใชประโยชน 4.38 87.50 

ดานการพัฒนาระบบงานหรือมาตรฐานงาน 4.34 86.80 

เปนการพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานของงานใหม 4.34 86.88 

องคความรูความสามารถที่ใชในการพัฒนางานอื่น ๆ 4.34 86.88 

ความคิดริเร่ิมกอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหม 4.34 86.88 

สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติ 4.33 86.56 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ในอนาคตสําหรับแบบฟอรมบางอยางอยากใหมีการสงผานออนไลนดวย 

การเปล่ียนแบบฟอรมในระบบสารสนเทศบอยทําใหการทํางานลาชาเพราะตองกลับมาแกโดยการหาแบบฟอรมลาสุดอัน
เน่ืองมาจากการเขาถึงแบบฟอรมภายใตช่ือเดียวกันทั้งแบบเกาและแบบใหมยังคงมีอยูในระบบ 
แบบฟอรมสารสนเทศลดข้ันตอนการทํางานไดในแงของความสะดวกไมตองพิมพใหมท้ังหมดแตไมลดการใชทรัพยากร
เน่ืองจากยังคงตองพิมพออกมาเซ็นชื่อและสง ควรเปลี่ยนมาเปนระบบonlineเต็มรปูแบบเพื่อที่จะสามารถลดการใช
ทรัพยากรไดจริงโดยเฉพาะการใชกระดาษและหมึกพิมพ 

นํามาทดแทนระบบ manual ไดจริง ลดการทํางานซํ้าซอน 

จัดระบบเอกสารใหมใหเปนหมวดหมู บางอยางหายาก 

ขอแสดงความข่ืนขมและขอบคุณเปนอยางน่ิย่ิง ในผลงานท่ีไดพัฒนาระบบน้ี ขึ้น มานะคะ ทํางานกับระบบน้ีแลวมีความ
คลองตัวในการทํางานมากขึ้น และขอใหกําลังใจ ในการพัฒนา สิ่งใหมๆๆให คณะมนุษยฯ กาวไกลไปเรื่อยๆๆคะ 

ถาเปนไปได ถามีแผนภูม ิเหมือนลักษณะ family tree 
กจะย่ิงชวยใหเหนตําแหนงของเอกสารงายข้ึน และเหนภาพรวมของทุกเอกสารทั้งหมดคะ นอกน้ันดีอยูแลวคะ 

 



10. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อปุสรรค 

ในการพัฒนาระบบเนื่องจากเดิมน้ันคณะมีฐานขอมูลของแบบฟอรมตางๆเก็บไวในเครอืขายคอมพิวเตอรของ

คณะอยูแลวไดถูกจัดเก็บไวในสวนงานตางๆ ซ่ึงมีการจัดเก็บขอมูลไวในโฟลเดอรเก็บขอมูลท่ีกําหนดชื่อแตกตาง

กันขึ้นอยูกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงคของแบบฟอรมตางๆในงาน ทําใหในการพัฒนาระบบจะตองรวบรวม

แหลงที่เก็บแบบฟอรมเพ่ือมาออกแบบและจัดทําฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงเขาไปสูแบบฟอรมที่มีอยูใน

ระบบแลว ทําใหใชเวลาในการรวบรวมและตองสื่อสารใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในงานตางๆในการเก็บ

ขอมูลแบบฟอรมใหเปนใสในรูปแบบหรือแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจากการพัฒนาพบวาหากไมไดกําหนดรูปแบบที่

ชัดเจนในการสรางที่เก็บแบบฟอรมทําใหเจาหนาที่มีการสรางโฟลเดอรเพื่อเก็บแบบฟอรมที่หลากหลายและ

หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขอมูลก็จะทําใหฐานขอมูลที่เชื่อมโยงเพื่อไปดึงแบบฟอรมข้ึนมาไมสามารถ

เชื่อมโยงกันไดอยางสมบูรณ อีกท้ังยังพบวาชองทางในการปรบัปรุงแกไขแบบฟอรมโดยผานขอมูลฐานขอมูล

กลางของคณะซึ่งสามารถเขาถึงไดเม่ือใชคอมพิวเตอรที่อยูภายในคณะเทานั้นก็เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งท่ีทําใหไม

สามารถที่จะปรับปรุงหรือแกไขแบบฟอรมตางๆไดยังทันทวงที 

11.  ขอเสนอแนะ 

ในการพัฒนาระบบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการนําแบบฟอรมตางๆเขาสูระบบไดสะดวกมากยิ่งข้ึนในอนาคต

ควรมีการพัฒนาใหเจาหนาท่ีสามารถอัพโหลดไฟลแบบฟอรมตางๆโดยผานระบบอินเทอรเน็ตจากภายนอก

มหาวิทยาลัย อีกคร้ังการกําหนดโฟลเดอรที่ใชในการเก็บขอมูลแบบฟอรมจะตองกําหนดใหอยูในรปูแบบอยูกัน

เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในอนาคต นอกจากหลังจากการประเมินความพึงพอใจของผูใช

ระบบพบวามีความตองการอยากใหมีแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสที่สามารถกรอกขอมูลลงไปในแบบฟอรมแลว

สงผานออนไลนไดเลยโดยที่ไมตองมาปร้ินลงในกระดาษ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 


