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   คู่มือการการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน   
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บริหารจัดการของกองทะเบียนและประมวลผล  โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
และระบบฐานข้อมูล  บทที่  3  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข  เกี่ยวกับหลักเกฑณ์การ
ปฏิบัติงาน  วิธีการปฏิบัติงาน  สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน  และทฤษฏีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
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วิธีการติดตามและประเมินความผลการปฏิบัติงาน  จรรยาบรรณ  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
บทที่  5  รายละเอียดเกี่ยวกับการสรุปผลการด าเนินการ  และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการพัฒนา
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผู้ปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคอมพิวเตอร์และด้านอ่ืน ๆ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
และให้ค าปรึกษา  หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
ให้เกิดผลดีต่อไป 
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บทที่  1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมา 
 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ยังได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
การเรียนการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ฯ  โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทางด้าน 
การลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบผลการเรียน  การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ  ภาระค่าใช้จ่าย
ในมหาวิทยาลัย  การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งชื่อระบบที่ใช้
ในการบริหารจัดการว่า  ระบบบริการการศึกษา  และระบบทะเบียน  หรือระบบส านักงาน   
(Back Office)  อยู่ในใต้การบริหารจัดการของกองทะเบียนและประมวลผล 
 กองทะเบียนและประมวลผล  เดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  สังกัดกองบริการ
การศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจ
หลักในการบริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน  เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระท่ังส าเร็จการศึกษา  รับผิดชอบ
ด้านการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิต  คณาจารย์  บุคลากร ในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนให้บริการ
แก่ผู้ปกครองนิสิต  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ด้านข้อมูลการศึกษา
นิสิต  และหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ  ทุกระบบ  ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต   
การบริการวิชาการ  การวิจัย  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการที่ดีของ
มหาวิทยาลัย  (กองทะเบียนและประมวลผล.  2559  :  เวบ็ไซต์) 
 ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผล  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น  3  กลุ่มงาน  
และ  1  งาน  คือ  1)  กลุ่มงานทะเบียน  2)  กลุ่มงานประมวลผล  3)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ
ฐานข้อมูล  และงานบริหารทั่วไป 
 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและฐานข้อมูล  มีภารกิจด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ได้แก่  
ระบบบริการการศึกษา และระบบทะเบียน  (Back Office)  เว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล   
การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และการบ ารุงรักษาระบบอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามโยบายของกองทะเบียนและประมวลผล  
รวมถึงการพัฒนาระบบอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผลเพื่ออ านวยความสะดวก 
ต่อผู้บริหาร  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิต 
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 การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อลดกระดาษ 
ที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามการสอนของอาจารย์ผู้สอนและยังเสียระยะเวลาในการแปลผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  กองทะเบียนและประมวลผลได้รับมอบหมายให้มีการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์
ผู้สอนขึ้น  โดยมีการก าหนดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนไว้ภายใต้ของระบบบริการการศึกษา 
ซึ่งเป็นระบบหลักส าหรับอาจารย์ผู้สอนและนิสิต  เพื่อให้เจ้าหน้าที่  อาจารย์  นิสิต  ให้รหัสประจ าตัว
และรหัสผ่านเป็นตัวเดียวกันเพ่ือให้ต่อการเข้าใช้งานและนิสิตสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบ
บริการการศึกษาได้  และอาจารย์สามารถตรวจสอบผลการประเมินโดยนิสิตผ่านระบบบริการการศึกษา
ได้ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 
 1.  เพ่ือแสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2.  เพ่ือการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
1.3  ขอบเขต 
 
 คู่มือการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีขอบเขตเก่ียวกับ 
การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาการประเมินอาจารย์ ผู้สอน  
การออกแบบระบบ  การพัฒนาระบบ  การทดสอบระบบ  รวมถึงการน าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
มาใช้งานของ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และยังมีเนื้อหาการใช้งานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้ดูแลระบบกองทะเบียนและประมวลผล   
จะเป็นผู้เปิดระบบและสรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ  เป็นผู้ประเมินอาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจผลการประเมินการสอนของนิสิต  ผู้บริหารหรือคณบดีสามารถตรวจสอบผล
การประเมินของอาจารย์แต่ละท่านได้โดยท ารายการผ่านระบบบริการการศึกษา  เจ้าหน้าที่ในระดับ
คณะ  สามารถเรียกดรูายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน,  รายงานอื่นที่เกี่ยวกับการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  หรือเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
 
1.4  ความส าคัญ 
 
 ส่วนของงานพัฒนาระบบ  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  กองทะเบียน 
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และประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีภารกิจในการพัฒนาระบบเกี่ยวกับการศึกษา  เช่น  
ระบบบริการการศึกษา  ระบบทะเบียน  (ระบบส านักงาน)   ระบบประเมินอาจารย์  และบ ารุงรักษา
ระบบงานทะเบียนให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 โดยระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เป็นระบบอีกระบบหนึ่งที่ส าคัญในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเพราะเป็นการสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้เขียนจึงให้ความส าคัญกับระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่องการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  ระบบสารสนเทศที่ใช้วัดหรือใช้ประเมินอาจารย์
ผู้สอน  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงผลลัพท์ของการสอนเป็นอย่างไร  อาจารย์ผู้สอนจะได้ท าไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 
 ระบบบริการการศึกษา  หมายถึง  ระบบปฏิบัติการที่นิสิตใช้ลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต  
ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนของนิสิต  ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย  ตรวจสอบผลการศึกษา    
และอาจารย์ผู้สอนใช้ใน  การตรวจสอบนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่เปิดสอน  
การบันทึกคะแนนของตามรายวิชา  การบันทึก  มคอ  เป็นต้น 
 ระบบทะเบียนและประมวลผล หมายถึง  ระบบทะเบียน ฯ หรือระบบส านักงาน  หรือ   
ระบบ  Back Office  เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการบริหารจัดการเรื่องการลงทะเบียน  การจัดตาราง
เรียนตารางสอน  การจัดสอบ  การประมวลผลเกรด  ระบบสถิติที่เก่ียวกับการลงทะเบียน  เป็นต้น   
ในระบบทะเบียนจะประกอบด้วย  ระบบลงทะเบียนเรียน  ระบบประมวลผล  ระบบจัดตารางเรียน
ตารางสอน  ระบบสถิติ  ระบบกิจการนิสิต   
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บทที ่ 2 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 ในบทนี้จะกล่าวถึง  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  โครงสร้างการบริหารจัดการของกองทะเบียนและประมวลผล  
 
2.1  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 
 ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  หน้าที่รับผิดชอบ 
  1.  งานบันทึกฐานข้อมูล 
   1.1  ก าหนดและบันทึกรหัสประจ าตัวรหัสผ่านของอาจารย์ผู้สอน/เจ้าหน้าที่คณะ  
เพ่ือใช้ระบบบริการการศึกษา 
   1.2  ก าหนดและบันทึกรหัสประจ าตัวและรหัสผ่านของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
ระบบงานทะเบียน  (Back Office) 
   1.3  ก าหนดและบันทึกรหัสประจ าตัวและรหัสผ่านของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
ระบบงานบริการจัดการงานหลักสูตร  (TQF) 
   1.4  บันทึกข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ ในระบบงานทะเบียน  เช่น  ศาสนา  เชื้อชาติ  จังหวัด  
ค าน าหน้า  ชื่อโรงเรียน  เป็นต้น 
   1.5  บันทึกข้อมูลผลการเรียน  (ผังระบบเกรด) 
   1.6  บันทึกข้อมูลผังค่าใช้จ่าย 
   1.7  บันทึกข้อมูลรหัสค่าใช้จ่าย 
   1.8  เปิดระบบนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนและบันทึกข้อมูล  และจัดท ารายงาน 
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
   1.9  การบันทึกแกไ้ขผลการศึกษา  (ส่งเกรดเข้าระบบเพ่ือแก้ไขเกรด) 
   1.10  บันทึกฐานข้อมูลธนาคาร 
   1.11  บันทึกฐานข้อมูลเครื่องรับช าระเงินหน้าเคาน์เตอร์ 
   1.12  บันทึกฐานข้อมูลตารางเรียนตารางสอน 
   1.13  บันทึกฐานข้อมูลการเงินนิสิต 
   1.14  บันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา 
   1.15  บันทึกฐานข้อมูลผลการศึกษาของนิสิตสมัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว) 
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   1.16  บันทึกเลขประจ าตัวบัตรประชาชนส าหรับนิสิตที่กู้ยืมการศึกษา 
   1.17  บันทึกสถานะนิสิตไม่มารายงานตัว 
   1.18  บันทึกการย้ายสาขาส าหรับคณะวิศวกรรม 
  2.  งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล (พัฒนาโปรแกรม) 
   2.1  การพัฒนาระบบงานทะเบียน  (Back Office) 
   2.2  การพัฒนาระบบบริการการศึกษา 
   2.3  การพัฒนาเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล 
   2.4  การพัฒนาระบบบริการจัดการงานหลักสูตร  (TQF) 
   2.5  การพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลระบบทะเบียน 
   2.6  การพัฒนาระบบรับรายงานตัวนิสิตใหม่ 
  3.  งานตรวจสอบระบบฐานข้อมูล 
   3.1  ตรวจสอบผังปฏิทินการศึกษา 
   3.2  ตรวจสอบผังค่าใช้จ่าย 
   3.3  ตรวจสอบการบันทึกหลักสูตร 
   3.4  ตรวจสอบฐานข้อมูลรายวิชา 
   3.5  ตรวจสอบฐานข้อมูลรายวิชาบุรพวิชา 
   3.6  ตรวจสอบข้อมูลนิสิตตามแบบฟอร์มของส านักการการอุดมศึกษา (สกอ)  
ฐานข้อมูลนักศึกษา 
   3.7  ตรวจสอบข้อมูลนิสิตส าเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มของส านักการการอุดมศึกษา 
(สกอ)  ฐานข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
   3.8  ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินประเภทใบเสร็จ  BZ  คือ  ใบเสร็จรับเงิน (คืนเงิน
นิสิต)  หรือ  BV  คือ  ใบเสร็จรับเงิน (คืนเงินกองทุน/นิสิต)   เพ่ือส่งข้อมูลให้กับกองคลังและพัสดุ 
   3.9  ตรวจสอบข้อมูลนิสิตใหม่เพ่ือจัดท ารายงานนิสิตใหม่แยกตามประเภทต่าง ๆ   
  4.  งานสารสนเทศ 
   4.1  ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้งานระบบบริการการศึกษา 
   4.2  ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาตามค าร้องของหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
   4.3  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านระบบบริการการศึกษา 
   4.4  การประกาศข่าวในระบบงานทะเบียน 
   4.5  ให้ค าปรึกษานิสิต  เจ้าหน้าที่  อาจารย์  และบุคคลทั่วไปทางโทรศัพท์ 
   4.6  การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์  และติดตั้งระบบทะเบียน 
   4.7  ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับข้อมูลในระบบทะเบียน  เช่น  ข้อมูลการเงินนิสิต  
ข้อมูลนิสิต  ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน  และข้อมูลประมวลผลและเกรด 



6 
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  5.  งานสถิติ 
   5.1  จัดท าสถิติการลงทะเบียนเรียน 
   5.2  จัดท าสถิตินิสิตรับเข้า 
   5.3  จัดท าสถิติการเงินของนิสิต 
   5.4  จัดท าสถิติข้อมูลอาคาร  และห้องเรียน 
   5.5  จัดท าสถิตนิสิตส าเร็จการศึกษา 
   5.6  จัดท าสถิตินิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
   5.7  จัดท าสถิติผลการประเมินผู้สอนออนไลน์ 
   5.8  จัดท าสถิติอาจารย์ผู้สอน 
   5.9  จัดท าสถิติรายรับจริง (FTES) 
   5.10  จัดท าสถิตินิสิตปัจจุบันตามประเภทต่าง ๆ 
   5.11  จัดท าสถิติวิเคราะห์ผลการเรียน 
   5.12  จัดท าสถิติข้อมูลหลักสูตร รายวิชา 
   5.13  จัดท าสถิติฐานข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ  เช่น  โรงเรียน  จังหวัด  อ าเภอ  ฯลฯ 
   5.14  จัดท าสถิติอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับระบบทะเบียน 
  6.  งานบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
   6.1  ตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูลทะเบียน  (Data Base) 
      6.1.1  ตรวจสอบระบบ  Backup  ฐานข้อมูลระบบทะเบียน  (File Script) 
      6.1.2  ตรวจสอบพื้นท่ีการจัดเก็บข้อมูล  (HDD) 
      6.1.3  Clean  Data  ของ  File  ขยะ  ออกจากพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล  (HDD) 
      6.1.4  ตรวจสอบ  Process  การท างานของระบบปฏิบัติการ 
   6.2  ตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา  (Web  Server) 
      6.2.1  ตรวจสอบระบบ  Backup  File  data  ของระบบบริการการศึกษา 
      6.2.2  ตรวจสอบพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล  (HDD) 
      6.2.3  Clean  Data  ของ  File  ขยะ  ออกจากพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล  (HDD) 
      6.2.4  ตรวจสอบ  Process  การท างานของระบบปฏิบัติการ 
      6.2.5  ตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายระบบส ารองข้อมูล 
      6.2.6  ตรวจสอบการท างานของระบบส ารองข้อมูล 
      6.2.7  ตรวจสอบพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล  (HDD) 
   6.3  ตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายจัดเก็บ  เว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล 
      6.3.1  ตรวจสอบระบบ  Backup  File  data  ของเว็บไซต์กองทะเบียน 
      6.3.2  ตรวจสอบพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล  (HDD) 
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      6.3.3  Clean  Data  ของ  File  ขยะ  ออกจากพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล  (HDD) 
      6.3.4  ตรวจสอบ  Process  การท างานของระบบปฏิบัติการ 
  7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
   7.1  งานประกันคุณภาพ 
   7.2  งานตัวชี้วัด  ก.พ.ร.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   7.3  การเฝ้าระวังระบบทะเบียนช่วงลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
   7.4  การล็อกระบบบริการการศึกษาของนิสิตที่เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า  2.00 
   7.5  งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  กองทะเบียน 
และประมวลผล  มีงานภายในกลุ่มงาน  5  งาน  คือ 
  1.  งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
  2.  งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร 
  3.  งานมาตรฐานหลักสูตร 
  4.  งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 
  5.  งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส 
ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

นายทะเบียน 

-  งานนโยบายและแผน 
-  งานบุคคล 
-  งานการเงิน 
-  งานพัสดุ  
-  งานบริหารธุรการ 

-  งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
-  งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร 
-  งานมาตรฐานหลักสูตร 
-  งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 
-  งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผล หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตร 
และระบบฐานข้อมูล 

-  งานประมวลผลการศึกษา 
-  งานตรวจสอบและเสนอ 
   การส าเร็จการศึกษา  

-  งานทะเบียนประวัติ 

-  งานลงทะเบียนเรียน  
-  งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
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นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส                  
ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

 

หัวหน้างานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล 
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งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
 
นางโรชินี  ทุ่นทอง 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นายอมต  ชุมพล 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางสาวไพลิน  เช่ียวรุ่งโรจน์   
นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธนภร  กอเสนาะรส   
นักวิชาการศึกษา 
 

งานมาตรฐานหลักสูตร 
 
นางโรชินี  ทุ่นทอง 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นายอมต  ชุมพล 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางสาวไพลิน  เช่ียวรุ่งโรจน์   
นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธนภร  กอเสนาะรส
นักวิชาการศึกษา 

 

งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสตูร 
 
นางโรชินี  ทุ่นทอง 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นายอมต  ชุมพล 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางสาวไพลิน  เช่ียวรุ่งโรจน์   
นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธนภร  กอเสนาะรส
นักวิชาการศึกษา 

 

งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 
 

นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์  ปฏิบัติการ 
นายวันเฉลิม  ค ามะยอม 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์  ปฏิบัติการ 

 

งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิต ิ
 

นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์  ปฏิบัติการ 
นายวันเฉลิม  ค ามะยอม 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์  ปฏิบัติการ 
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  1.  งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
   1.1  ตรวจสอบเอกสารร่างหลักสูตร 
   1.2  จัดประชุมและจัดท าเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   1.3  เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
   1.4  เสนอร่างหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   1.5  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  2.  งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร 
   2.1  บันทึกฐานข้อมูล ตรวจสอบ แก้ไขรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร 
   2.2  บันทึกฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศงานหลักสูตร  
   2.3  จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร 
   2.4  ออกหลักฐานใบแสดงผลการเรียนฉบับเดิม 
   2.5  จัดท าประวัติหลักสูตรและรายวิชา 
   2.6  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  3.  งานมาตรฐานหลักสูตร 
   3.1  ก ากับ ติดตาม ประสานงานการรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ 
   3.2  ประสานงาน และติดตามการจัดท าหลักสูตร และรายงานผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพและผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี (ก.พ.ร.)  
เกี่ยวกับหลักสูตร 
   3.3  ร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานด้านหลักสูตร 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   3.4  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  4.  งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 
   4.1  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  มีภาระหน้าที่  ดังนี้ 
      4.1.1  การพัฒนาระบบงานทะเบียน 
      4.1.2  การพัฒนาระบบบริการการศึกษา 
      4.1.3  การพัฒนาเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล 
      4.1.4  การพัฒนาระบบรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ 
      4.1.5  การพัฒนาระบบงานการจัดการความรู้ (KM) 
      4.1.6  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ปกครอง 
      4.1.7  การพัฒนาระบบงานประเมินผู้สอนออนไลน์บนระบบบริการการศึกษา
และการพัฒนารายงานผลการประเมิน 
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      4.1.8  การพัฒนาเชื่อมโยงจุดรับช าระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Banking) 
      4.1.9  การพัฒนาจุดเชื่อมต่อส่งข้อความสั้น ของ AIS 
      4.1.10  การพัฒนาจุดเชื่อมต่อส่งข้อความสั้น ของ True 
      4.1.11  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   4.2  บ ารุงโปรแกรม  มีภาระหน้าที่  ดังนี้ 
      4.2.1  การตรวจสอบประวัติการท างานฐานข้อมูล Oracle 
      4.2.2  การส ารอง Log ไฟล์ฐานข้อมูล Oracle 
      4.2.3  การส ารองข้อมูล (Data) ของฐานข้อมูล Oracle 
      4.2.4  การส ารองข้อมูลโปรแกรม Black Office 
      4.2.5  การส ารองข้อมูลระบบบริการการศึกษา 
      4.2.6  การส ารองข้อมูลรูปภาพนิสิต/อาจารย์ 
      4.2.7  การส ารองข้อมูลเอกสารดิจิตอล ฉบับส าเร็จการศึกษา มศว. 
      4.2.8  การส ารองข้อมูลรูปภาพกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผล 
      4.2.9  การตรวจสอบประวัติการให้บริการ IIS 
      4.2.10  การตรวจสอบประวัติการให้บริการของระบบปฏิบัติการ  
Microsoft Windows 2003 
      4.2.11  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   4.3  การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และตรวจสอบระบบเครือข่าย (เบื้องต้น) 
      4.3.1  การซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      4.3.2  การ  Scan Virus ให้กับบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล 
      4.3.3  การติดตั้ง  Software  เพ่ิมเติมให้กับบุคลากรกองทะเบียน 
และประมวลผล 
      4.3.4  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้อยู่ในสภาพให้บริการได้ 
      4.3.5  ตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูลของ  Server load balance 
      4.3.6  การตรวจสอบการท างานของป้ายไฟวิ่ง 
      4.3.7  การตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับฐานข้อมูลเอกสารส าเร็จ
การศึกษา มศว 
      4.3.8  การตรวจสอบหน่วยจัดเก็บข้อมูล รูปภาพนิสิต/อาจารย์ 
      4.3.9  การตรวจสอบหน่วยกระจายสัญญาณหลัก (Switch) 
      4.3.10  การตรวจสอบการท างานของเครื่องพิมพ์ (เบื้องต้น) 
      4.3.11  การตรวจสอบพ้ืนฐาน การท างานของระบบปรับอากาศ ห้อง Server 
      4.3.12  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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  5.  งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ 
   5.1  ด้านฐานข้อมูล 
      5.1.1  บันทึกผังค่าใช้จ่าย 
      5.1.2  ตรวจสอบผังปฏิทิน 
      5.1.3  การตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 
      5.1.4  การก าหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้ระบบทะเบียน 
      5.1.5  การก าหนดสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ ผู้บริหาร 
      5.1.6  การเพ่ิมสิทธิ์ผู้ใช้ระบบในระบบงานทะเบียน (เพ่ิมเติมจากเดิม) 
      5.1.7  การแก้ไขข้อมูลนิสิตทางการลงทะเบียนและการเงิน (กรณีมีปัญหา) 
      5.1.8  การแก้ไขรายวิชากรณีพิเศษ (กรณีมีปัญหา) 
      5.1.9  การส่งแก้ไขเกรด 
      5.1.10  การก าหนดปฏิทินในการช าระเงิน Online 
      5.1.11  ก าหนดปฏิทินในการบันทึกข้อมูล Online 
  -  การก าหนดช่วงเวลาประเมินการสอน 
  -  การลบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 
  -  การเพ่ิมวิทยาเขต  คณะ  ระดับการศึกษา  ข้อมูลอื่น 
  -  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   5.2  ด้านหลักสูตร 
      5.2.1  รวบรวมข้อมูลและรายงานสถิติหลักสูตร 
      5.2.2  จัดท าข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      5.2.3  บริหารจัดการและให้บริการเอกสาร  เล่มหลักสูตรและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลหลักสูตร  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      5.2.4  จัดท าคู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
      5.2.5  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   5.3  ด้านสารสนเทศ 
      5.3.1  การเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา 
      5.3.2  การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านเว็บไซต์กองทะเบียน 
และประมวลผล  (http://regpr.msu.ac.th) 
      5.3.3  การเผยแพร่และรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ออนไลน์ผ่านเว็บไซด์  
(http://admit.msu.ac.th) 
      5.3.4  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษาผ่าน SMS 
      5.3.5  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษาผ่านป้ายไฟวิ่ง 
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      5.3.6  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบทีวีวงจรปิด 
      5.3.7  การจัดท าภาพกราฟิก เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
      5.3.8  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   5.4  ด้านสถิต ิ
      5.4.1  แก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่กรณีมีปัญหางานสถิติ 
      5.4.2  จัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ  ตามสภาพแวดล้อม 
      5.4.3  จัดท าสถิติข้อมูลการรายงานตัวนิสิตใหม่เพ่ือรายงานผู้บริหาร 
      5.4.4  จัดท าสถิติข้อมูลนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อรายงานผู้บริหาร 
      5.4.5  จัดท ารายงานสรุปจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 
      5.4.6  จัดท ารายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  
      5.4.7  เชื่อมโยมข้อมูลที่อยู่ระบบทะเบียนให้สอดคล้องกับข้อมูล สกอ. 
      5.4.8  ตรวจสอบข้อมูลของ สกอ. ให้ครบ ตามท่ีก าหนด 
      5.4.9  จัดส่งข้อมูลนิสิต ข้อมูลหลักสูตรให้กับ สกอ 
      5.4.9  รวบรวมข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน  เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือทราบและพิจารณา  หาทางแก้ไข 
      5.4.10  การจัดท าข้อมูลนิสิตที่ยังไม่ช าระเงิน และข้อมูลนิสิตโดยยกเลิกผลการ
ลงทะเบียนเรียน 
      5.4.10  การจัดท าข้อมูลการคิดรายได้จากการลงทะเบียนเรียน  
      5.4.11  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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บทที่  3 
 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
 
 ในบทนี้จะกล่าวถึง  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยผู้เขียนได้มีการน าเอาทฤษฏี  SDLC  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ  
โดยใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานตามข้ึนตอนของ  SDLC  เพ่ือได้ง่ายต่อการพัฒนาระบบและการทดสอบ
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่วนสุดท้ายการคือการศึกษาทฤษฏีต่าง ๆ  
หรือบทความอ่ืน ๆ  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบ 
 
3.1  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 
 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล
จะเป็นการดูและระบบทะเบียน  ซึ่งระบบทะเบียนนั้นประกอบไปด้วยระบบส านักงาน  (Back Office)  
และระบบบริการการศึกษา  ผู้เขียนของเรียกกว่าระบบทะเบียน  โดยทางมหาวิทยาลัยได้มี 
การจัดสรรงบประมาณให้กับกองทะเบียนและประมวลผลให้มีการต่อสัญญาในการบ ารุงรักษาระบบ
ทะเบียน  เป็นปีต่อปี  โดยบริษัทจะมีปฏิทินบ ารุงรักษาระบบทะเบียน  เป็นตารางรอบปี  ตั้งแต่   
เดือนมกราคม  ถึง  ธันวาคม  ในช่วงปีดังกล่าว  บริษัทจะมีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการบ ารุงรักษา
ระบบทะเบียน  เมื่อถึงวงรอบของการบ ารุงรักษา  บริษัทจะแจ้งมายังผู้ดูแลระบบ  ให้อ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบระบบทะเบียน  ดังนั้น  ก่อนถึงช่วงเวลาที่บริษัทจะบ ารุงรักษาระบบทะเบียน
ผู้ดูแลระบบหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของทะเบียนประมวลผล  จะท าการแจ้งหน้าที่ทะเบียนหรือ
ผู้ใช้งานระบบทะเบียนให้มีการแจ้งปัญหาที่พบหรือปัญหาที่เจอ  แล้วท าการส่งปัญหามายังผู้ดูแลระบบ  
เพ่ือผู้ดูแลระบบจะได้ท าการแจ้งปัญหากับไปยังบริษัท  เพื่อให้บริษัทด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ส่วนถัดมาผู้ดูแลระบบหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของทะเบียนประมวลผลจะมีการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบและด าเนินงานตามปฏิทินการศึกษา  เช่น  
เมื่อถึงช่วงเวลาที่ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องท าการตรวจสอบ  
ประวัติการท างานรายการของเครื่องแม่ข่าย  (Log File)  โดยการตรวจสอบดังกล่าวคือ 
การ  Backup  ข้อมูลดังกล่าว  ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ  Client  แล้วท าการลบประวัติการท างาน  
ออกจากเครื่องแม่ข่าย  เพ่ือให้เครื่องแม่ข่ายสามารถท างานได้เต็มประสิทธิและพร้อมให้บริการใน
ลงทะเบียน  เป็นต้น 
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 ระเบียบ  ขอ้บังคับว่าด้วยการการลงทะเบียนเรียน  ที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติ  ในการให้บริการแก่นิสิต  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่  รวมทั้งการน าข้อบังคับต่าง ๆ  
น าไปประยุกต์หรือน าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบ 
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา  และคู่มือการใช้งานระบบทะเบียน  เพื่อศึกษาเข้าใจ
หลักการท างานของระบบทะเบียน  และระบบบริการการศึกษา  และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ของกองทะเบียนและประมวลผลจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม  MS  Assess  
ในส่วนของการพัฒนาต่อเติมจากระบบที่บริษัทได้มีการพัฒนาไว้  การศึกษาภาษา  ASP  Classic   
เพ่ือพัฒนาต่อเติมระบบบริการศึกษา  การศึกษาหลักการท างานของ  ฐานข้อมูล  Oracle  เพ่ือพัฒนา
โปรแกรมในบน  Database  และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่เก่ียวกับภาษาอ่ืน ๆ  เช่น  PHP  
JavaScript  เป็นต้น  เพื่อน ามาประยุกต์ในและตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ทะเบียนหรือ
นักวิชาการศึกษาท่ีต้องการจะให้พัฒนาระบบในรูปแบบอ่ืน ๆ  ซึ่งจะอธิบายในทฤษฏีหรืองานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 
 ภายใต้ระบบทะเบียน  ฯ  มีระบบอยู่หลากหลายระบบ  อีกหนึ่งระบบคือระบบประเมิน
อาจารย์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในงานประกันคุณภาพ  โดยการพัฒนาระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  จะมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน  โดยยึดตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะก าหนดระยะเวลาให้กับนิสิตในการประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยการเปิดระบบ
ให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้น  1  ปีการศึกษาจะเปิดระบบให้นิสิตประเมินอยู่  3  ภาคเรียน   
นิสิตลงวิชาอะไรก็จะต้องได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชานั้น   
 สรุป  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของกองทะเบียนและประมวลผล  
ได้ดังนี้ 
  1.  การท างานภายใต้ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2.  การศึกษาระเบียบ  ข้อบังคับ  ว่าด้วยเรื่องการลงทะเบียนและการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม  เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนาระบบโปรแกรม 
  3.  การดูแลบ ารุงรักษาระบบงานทะเบียน ฯ  ตามปฏิทินปฏิบัติงานของ 
บริษัท  Vision Net   
 
3.2  วิธีการปฏิบัติงาน 
 
 วิธีการปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้มีการปฏิบัตงานตามข้ันตอนของโปรแกรม 
ที่ได้มีการพัฒนาโดยบริษัท  Vision Net  โดยมีขึ้นตอนกระบวนงานตามที่บริษัทได้ออกแบบไว้  เช่น  
ออกรหัสอาจารย์ผู้สอน  จะต้องมีการตรวจสอบ  ว่าชื่ออาจารย์และนามสกุล  มีอยู่ในระบบหรือไม่   
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ถ้าหากไม่มีก็จะท าการก าหนดรหัสอาจารย์  พร้อมกับกรอกชื่อและนามสกุล  เลือกสังกัดคณะให้กับ
อาจารย์ใหม่  พร้อมกับท าหนังสือส่งไปยังคณะที่ได้ท าบันทึก 
 วิธีการปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของกองทะเบียนและประมวลผลหรือผู้เขียน 
จะอธิบายเฉพาะเรื่องการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยผู้เขียน 
ได้มีการน าเอาทฤษฏี  SDLC  น ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ทฤษฏี  
SDLC  แบ่งการท างานออกเป็นขั้นตอน ๆ  ดังนี้  1)  การท าความเข้าใจกับปัญหา  2)  การรวบรวม
ข้อมูล  3)  การวิเคราะห์  4)  การออกแบบระบบ  5)  การพัฒนาระบบ  6)  การทดสอบระบบ   
7)  การบ ารุงรักษาระบบและการติดตั้งระบบ  โดยขั้นตอนของทฤษฏี  SDLC  ผู้เขียนจึงน าทฤษฏี  
SDLC  มาใช้การพัมนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบและการทดสอบ
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
3.3  สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
 
 สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงานในส่วนของผู้พัฒนาระบบ  จะต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฏระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบของระบบทะเบียนนั้น  เช่น  ถ้าหาก
จะต้องการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องศึกษาอะไรบ้าง  
จะต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบจากใครบ้าง  ใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง  การออกแบบระบบเป็น
อย่างไร  จะมีการ  Link  Database  ส่วนไหนบ้าง  เป็นต้น 
 เมื่อได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็จะท าการพัฒนาตาม  ทฤษฏี  SDLC  เพ่ือง่ายต่อการพัฒนา
ระบบและจะได้เห็นขั้นตอนพัฒนาระบบว่าอยู่ในขั้นตอนใด  เมื่อเสร็จแต่ละขั้นตอนควรมีการน าเสนอ
ต่อผู้เกี่ยวข้องว่าสิ่งที่พัฒนานั้นถูกต้องและตรงกับความต้องการขอผู้ใช้งาน 
 
3.4  ทฤษฏีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้นเป็นอีกหนึ่งระบบที่อยู่ในระบบบริการการศึกษาซึ่งเป็นส่วนที่
ส าคัญในการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพราะเป็นระบบที่ใช้ใน
การบริการแก่นิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคามครอบคลุมเรื่องการลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบ 
ผลการศึกษา  การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนตารางสอบ  การประเมินอาจารย์ผู้สอน  แต่ละ
รายวิชา  
 ผู้เขียนได้ท าการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้
การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ  และมีความถูกต้องของระบบจากการศึกษา
ผู้เขียนได้สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 
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 3.4.1  ระบบบริการการศึกษา 
   ระบบบริการการศึกษามีระดับสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบอยู่  4  ระดับสิทธิ์การใช้งาน   
แต่ผู้เขียนขออธิบายการใช้ของระบบบริการเพียง  3  ระดับ  คือ 
    1  ระดับสิทธิ์ส าหรับนิสิต   
    2  ระดับสิทธิ์ส าหรับอาจารย์   
    3  ระดับสิทธิ์ส าหรับผู้บริหาร 
 
    1  ระดับสิทธิ์ส าหรับนิสิต 
       ระดับสิทธิ์ส าหรับนิสิตที่ใช้ระบบบริการการศึกษาเมื่อท าการล็อกอินเข้า
สู่ระบบแล้วจะปรากฏดังภาพประกอบ  1 
 

 
 

ภาพประกอบ  1  แสดงระบบบริการการศึกษาระดับสิทธิ์ส าหรับนิสิต 
 

    จากภาพประกอบ  1  ระบบบริการการศึกษาระดับสิทธิ์ส าหรับนิสิตนั้นจะมีเมนูที่
ให้นิสิตใช้งานอยู่  16  เมน ู
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   2  ระดับสิทธิ์ส าหรับอาจารย์ 
    ระดับสิทธิ์ส าหรับอาจารย์ที่ใช้ระบบบริการการศึกษาเมื่อท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
แล้วจะปรากฏภาพประกอบ  2 
 

 
 

ภาพประกอบ  2  แสดงระบบบริการการศึกษาระดับสิทธิ์ส าหรับอาจารย์ 
 
    จากภาพประกอบ  2  บริการการศึกษาระดับสิทธิ์ส าหรับอาจารย์นั้นจะมีเมนูที่ให้
นิสิตใช้งานอยู่  12  เมนู 
    โดยการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ที่อยู่ภายใต้ของระบบบริการ
การศึกษานั้นจะศึกษาโครงสร้างบางส่วนของบริษัทที่พัฒนาระบบบริการการศึกษา  เนื่องจะต้องเขียน
ให้อยู่ในรูปแบบ  ตามแบบฟอร์มของบริษัท 
   3  ระดับสิทธิ์ส าหรับผู้บริหาร 
    ระดบัสิทธิ์ส าหรับผู้บริหารที่ใช้ระบบบริการการศึกษาเมื่อท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
แล้วจะปรากฏภาพประกอบ  3 
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ภาพประกอบ  3  แสดงระบบบริการการศึกษาระดับสิทธิ์ส าหรับผู้บริหาร 
 
 3.4.2  หลักการท างานของ Web Technology 
   หลักการการท างานของ  Web Technology  หรือ  World Wide Web (WWW)   
เป็นรูปแบบการให้บริการที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นกราฟิกที่แสดงเว็บเพจจากสถานที่ต่าง ๆ   
ซึ่งสามารถอ่านข้อมูล  ดาวน์โหลดไฟล์ ดูหนัง  ฟังเพลง  เติมข้อมูลในฟอร์ม  โต้ตอบกับแอปพลิเคชัน  
และค้นหาข้อมูล  โดยแต่ละเว็บเพจจะมีแอ็ดเดรส  (Address)  เฉพาะที่ไม่เหมือนกัน  ท าให้ผู้ใช้งาน
สามารถก าหนดหรือดูเว็บเพจได้ด้วยเว็บบราวเชอร์  (Web Browser)  แอ็ดเดรสที่ว่านี้เรียกว่า  URL  
(Uniform Resourse Locator)  ซึ่งจะเริ่มต้นด้วย  http://  เช่น  http://www.microsft.com   
เป็นแอ็ดเดรสของบริษัทไมโครซอฟท์  (ไพศาล  โมลิสกุลมงคล.  2538 : 5) 
   Web Server  คือ  แอปพลิเคชันที่ท าหน้าที่รับ  และประมวลผลข้อมูลที่ร้องขอ 
จากผู้ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางเว็บบราวเซอร์  หลังจากเว็บบราวเซอร์รับค าร้อง 
และประมวลผลแล้ว  ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้โดยแสดงผลในเว็บบราวเซอร์นั่นเอง  นอกจากเว็บ
บราวเซอร์จะให้บริการในอินเทอร์เน็ตแล้ว  อาจจะน ามาประยุกต์ใช้ในเครือข่ายภายในองค์กร   
หรืออินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย  (ไพศาล  โมลิสกุลมงคล.  2538 : 22) 
   IP Address  คือ  การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายแบบอินเตอร์เน็ตจ าเป็นต้องใช้
โปรโตคอลมาตราฐานที่เรียกกว่า  TCP/IP  ท าให้จ าเป็นต้องมีการก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้กับ
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันนั้นใช้แตกต่างกันไป  หมายเลขประจ าตัวที่ว่านี้เรียบกว่า  IP  Address   
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หรือ  หมายเลข  IP  ซึ่งจะมี  4  ชุด  แต่ละชุดคั่นด้วยจุด  ในลักษณะ  xxx.xxx.xxx.xxx  โดยที่แต่ละ
ชุดจะเป็นตัวเลข  8  บิต  ดังนั้นในแต่ละชุดจะมีค่าตั้งแต่  0  จนถึง  255  ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนด
หมายเลขให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันได้ถึง  4,294967,296  หมายเลข   
(ไพศาล  โมลิสกุลมงคล.  2538 : 16) 
   องค์ประกอบของการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง  Web Server  กับเครื่อง   
Sever  Database 
 

WEB1
WEB4

WEB5

WEB1

DB

WEB2
WEB3

Client

 
 

ภาพประกอบ  4  แสดงการเชื่อมต่อ Web Server  
 

  จากภาพประกอบ  4  เป็นภาพการเชื่อมต่อ  Web Server  ของกองทะเบียนและ
ประมวลผล  โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง  Server  ทั้งหมด  5  เครื่อง  ต่อเข้ากับ  Server  
Database  โดยระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ได้มีการติดตั้งอยู่ใน  Web Server  ทั้งหมด  5  เครื่อง
โดยแต่ละเครื่องท าหน้าที่เหมือนกันขึ้นอยู่กับนิสิตจะเลือกใช้เครื่องใดในการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 3.4.3  แนวคิดการท างานของภาษา  Active Server Page  (ASP)  Classic 
   ไพศาล  โมลิสกุลมงคล.  (2538 : 161)  ได้กล่าวว่า  Active Server Page  หรือ  
ASP  เป็นเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือการออกแบบและพัฒนาระบบงานบน
อินเตอร์เน็ต  เอกสาร  ASP  เป้นเท็กซ์ไฟล์ที่ประกอบด้วยภาษาสคริปต์  เช่น  VBScript  หรือ  Jscript  
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รวมกับแท็กของ  HTML  แล้วเก็บไว้ที่  Web  Server  โดยเอกสารที่เป็น  ASP  จะมีแท็กซ์  ASP  
ก ากับอยู่  ซึ่งเมื่อใช้  Browser  ที่ไม่สนับสนุนการใช้งาน  ASP  ก็จะไม่แสดงผล  เมื่อ  Browser  
เรียกใช้งานก็จะมีตัวแปล  และถูกเอ็กซิคิวต์ที่  Web Server  แล้วส่งผลลัพธ์ในรูปแบบของเอกสาร  
HTML  ไปแสดงผลที่  Browser  นั้น  อาจจะกล่าวได้ว่า  ASP  จะท างานในลักษณะไม่ตายตัว  ซึ่งจะ
รับความต้องการจากผู้ใช้  แล้วจึงประเมินผลแล้วสร้างเป็นเอกสาร  HTML  ส่งมาแสดงผลท าให้
แสดงผลข้อมูลที่เป็นข้อมูลล่าสุด  ซึ่งต่างจากการท างานของเว็บเพจแบบเดิม ๆ  ที่เป็นลักษณะตายตัว   
   สัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร  และสมพร  จิวรสกุล  (2543 : 109)  ได้กล่าวว่า  การสร้าง
แอพพลิเคชั่นใน  Server  ASP  นั้นไม่ได้ท างานที่เครื่องของผู้ใช้งาน  (Client)  แต่มันท างานที่เว็บ  
Server  เพียงแต่มันรอให้ผู้ใช้งานเรียกใช้  แล้วส่งผลการท างานที่เป็นเอกสาร  HTML  กลับไปแสดงผล
ที่เครื่องของผู้ใช้งานเท่านั้น  ซึ่งเรียกกว่า  Server Side Application  ดังภาพประกอบ  5 
 

 
 

ทีม่า  สัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร  และสมพร  จิวรสกุล    (2543  :  109) 
ภาพประกอบ  5  แสดงหลักการท างานของ  Server Side Application 

 
    การท างานของภาษา  Active Server pages  (ASP) 
     ASP  ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้  HTML  และเทคโนโลยีแบบเดิม ๆ   
โดยสร้างออบเจ็กท์หลาย ๆ  ตัวเข้ามาท าหน้าที่เฉพาะอย่าง  ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาของ  HTML  คือ  
ลักษณะการท างานแบบ  Stateless  อันมีพ้ืนฐานของปัญหาจากการท างานของโพรโตคอล  HTTP 
     ASP  นั้นไม่ใช่ภาษาในการเขียนโปรแกรม  แต่เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบกัน 
จากออบเจ็กต์ต่าง ๆ  เหล่านั้นด้วยการเขียนสคริปต์  หรือชุดค าสั่งสั้น ๆ  ดังภาพประกอบ  6 
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ที่มา  สัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร  และ  สมพร  จิวรสกุล.    (2543  :  110) 
ภาพประกอบ  6  แสดงชุดออบเจ็กท์พ้ืนฐานของ  ASP 

 
     แอพพลิเคชั่นที่ใช้  ASP  จะถูกสร้างแล้วบันทึกไว้ในไฟล์  .asp  ซึ่งน าไปเก็บไว้
ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์  เมื่อมีบราวเซอร์เรียกไปใช้งาน  มันก็จะมีการประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์  แล้วส่งผลลัพธ์
การท างาน  ในรูปของไฟล์  HTML  กลับมายังบราวเซอร์ที่ได้เรียกใช้งาน  ดังภาพประกอบ  7 
 

 
 

ที่มา  สัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร  และสมพร  จิวรสกุล    (2543  :  110) 
ภาพประกอบ  7  แสดงหลักการท างานของแอพพลิเคชั่น  ASP 

 
     จากภาพประกอบ  7  จะมีการการประมวลผลจะเกิดที่เว็บ  Server  เท่านั้น  
จะไม่มีการท างานอ่ืนใดที่บราวเซอร์  นอกจากแสดงผลลัพธ์การท างาน  ซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวใจส าคัญของ
ความปลอดภัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
     ตัวแปร  ฟังก์ชัน  และ  โปรแกรมย่อย  ของ  ภาษา  ASP 
      1.  ตัวแปร  (Variable)  คือ  ชื่อที่ใช้แทนสิ่งที่ใช้เก็บข้อมูล  แต่เนื่องจาก  
ASP   
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ไม่ก าหนดรูปแบบหรือชนิดของข้อมูล  ดังนั้นเราจึงไม่จ าเป็นต้องบอกชนิดของข้อมูลร่วมกับตัวแปรนั้น  
การใช้ตัวแปรใน  ASP  ก็คล้ายกับการใช้ตัวแปรใน  VBScript  ต่างกันเล็กน้อยตรงที่การใช้ตัวแปร 
อยู่ในขอบเขตของ  ASP  ภายในเครื่องหมาย  <%  และ  %>  เท่านั้น  แต่ตัวแปรของ  VBScript  
ก าหนดอยู่ในขอบเขตของ  VBScript  ภายในเครื่องหมาย  <SCRIPT์์LANGUAGE=”VBScript”>์์ 
จึงถึง  </SCRIPT>  เราอาจจะใช้ตัวแปรในลักษณะของ  ASP  หรือลักษณะของ  VBScript  ก็ได้  
ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราต้องการใช้  ส าหรับการประกาศตัวแปรมีรูปแบบดังนี้  (ไพศาล  โมลิสกุลมงคล.  
2538) 
       Dim  varname  โดยที่  varname  คือชื่อตัวแปร 
        ส่วนการก าหนดค่าใช้กับตัวแปร  มีรูปแบบ  คือ 
       Varname = value  โดยที่  value  เป็นค่าได้ทั้ง  ตัวเลขและข้อความ 
            ถ้าเป็นตัวเลข  ก าหนดได้ทันที  เช่น  Price  = 100 
            ถ้าเป็นข้อความให้ใช้เครื่องหมาย  “ประกบหัวท้าย  เช่น  Name = 
“Dang” 
      2.  อาร์เรย์  (Array) 
       อาร์เรย์  (Array)  เป็นตัวแปรรูปแบบหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลในลักษณะกลุ่ม 
ของข้อมูลที่มีรูปแบบข้อมูลคล้ายกัน  เช่น  Name  ก็จะเก็บข้อมูลที่เป็นชื่อทั้งหมด  รูปแบบการ
ประกาศตัวแปรอาร์เรย์  ดังนี้ 
        Varname  (number)  โดยที่  varname  คือชื่อตัวแปร 
        Number  คือตัวเลขที่บอกว่ามีตัวแปรกี่ตัว  ปกติมีตัวแปร 
        มากกว่าตัวเลข  1  ตัว  (เนื่องจากนับเริ่มจาก  0) 
       การก าหนดค่าให้ตัวแปรจะคล้ายกับตัวแปรทั่วไป  แต่จะมีดัชนีที่บอกว่า
ก าหนดค่าให้กับตัวแปรใด  รูปแบบการก าหนดค่าเป็นดังนี้ 
Varname  (index)  =  value โดยที่  index  คือ  ดัชนีที่บอกว่าเป็นตัวแปรที่เท่าไร  เช่น 
        Name (2)  =  “เศรษฐศรณ์โมลิสกุลมงคล”  เป็นต้น 
      3.  การท างานวนรอบ  (Loop) 
       หากเราต้องการท างานซ้ า ๆ  หลาย ๆ  ครั้ง  เราก็ยังสามารถก าหนดตัว
แปรเพื่อให้ท างานวนรอบได้อย่างง่ายดาย  ใน  ASP  มีค าสั่งการท างานวนรอบให้เราเลือกใช้  3  
รูปแบบ  คือ 
       3.1  For์…์์Next 
       3.2  Do์…์์Loop 
       3.3  While…Wend 
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       3.1  For์…์์Next 
         เป็นการก าหนดตัวแปรเพื่อใช้เปรียบเทียบจ านวนรอบที่โปรแกรม 
จะท างาน  ซึ่งงานที่ท านั้นอาจจะมีหลาย ๆ  งานก็ได้  ในค าสั่งจะมี  Next  เพ่ือบอกให้วนรอบต่อไป  
รูปแบบของค าสั่ง  For…Next์์ดังนี้ 
         For  counter = start  To  end  [step] 
          {instructions} 
         Next  counter 
         โดยที่  Counter  คือค่าจ านวนรอบที่จะท างานซ้ า  (ค่าที่ใช้ควร
จะเป็น  Interger) 
         Start  คือค่าเริ่มต้น 
         End  คือค่าสุดท้ายของการท างานซ้ า 
         Step  คือค่าท่ีจะบอกว่าจะเพ่ิมค่า  Counter  ครั้งละเท่าไร  
(เพ่ิมขึ้นหรือลดลง)  ถ้าไม่ก าหนดค่าดีฟอลต์จะเป็น  1 
         Counter  ของ  Next  เป็นค่าที่บอกว่าจะเปลี่ยนค่าของตัวแปร
ไหนในการท างานต่อไป  เมื่อใช้  Counter  หลาย ๆ  ตัว 
       3.2  Do์…์์Loop 
         ในการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งก็คือให้ท างานวนรอบตามเงื่อนไขไป
เรื่อย ๆ  จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขโดย  VBScript  จะมีค าสั่ง  Do…Loop์์เพ่ือให้ท าการตรวจสอบ
เงื่อนไขก่อนหรือหลังการท างานโดยใช้ค าว่า  “While”  หรือ  “Until”์์ใส่ข้างหลัง  Do  หรือ  Loop  
การใช้  While  จะท างานวนรอบก็ต่อเมื่อค่านิพจน์ที่ให้มาเป็นจริง  แล้วท าไปเรื่อย ๆ  จนกว่านิพจน์จะ
เป็นเท็จ  ในทางตรงข้าม  การใช้  Until  ค่านิพจน์ที่ให้มาจะเป็นเท็จแล้วท าไปเรื่อย ๆ  จนกว่านิพจน์
จะเป็นจริง  รูปแบบของค าสั่ง  Do….Loop์์เป็นดังนี้ 
         Do [{While/Until}  condition  ] 
          {instructions} 
         Loop 
         หรือ 
         Do 
         {instructions} 
         Loop  [{While/Until}  condition  ] 
         ค่าในเครื่องหมาย  {}  ให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง  
While  หรือ  Until  จากรูปแบบข้างต้นสามารถแยกออกได้  4  กรณ ี ดังตาราง  1   
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ตาราง  1  แสดงรูปแบบของระหว่าง  While  หรือ  Until   
 

Do  while  [condition] 
 {instructions} 
Loop 

จะท างานในขณะเงื่อนไขเป็นจริง  จนกว่าเงื่อนไข
จะเป็นเท็จจริงหยุดท างาน  โดยตรวจสอบเงื่อนไข
ก่อนการท างาน 

Do   
 {instructions} 
Loop  While  [condition] 

จะท างานในขณะเงื่อนไขเป็นจริง  จนกว่าเงื่อนไข
จะเป็นเท็จจริงหยุดท างาน  โดยตรวจสอบเงื่อนไข
หลังจากท างานไปแล้ว  1  รอบ 

Do  Until  [condition] 
 {instructions} 
Loop 

จะท างานในขณะเงื่อนไขเป็นเท็จอยู่  จนกว่า
เงื่อนไขจะเป็นจริงจึงหยุดท างาน  โดยตรวจสอบ
เงื่อนไขก่อนท างาน 

Do   
 {instructions} 
Loop  Until [condition] 

จะท างานในขณะเงื่อนไขเป็นเท็จอยู่  จนกว่า
เงื่อนไขจะเป็นจริง  จึงหยุดท างาน  โดยตรวจสอบ
เงื่อนไขหลังจากท างานไปแล้ว  1  รอบ 

 
       3.3  While…Wend 
         ค าสั่ง  While์…์์Wend์์เป็นค าสั่งให้ท างานซ้ าจ านวนรอบที่
ต้องการ  เช่น  เดียวกับ  Do  while …loop์์แต่รูปแบบการเขียนต่างกันเท่านั้น  รูปแบบของค าสั่ง  
While์…์์Wend์์ดังนี้ 
          While  [condition] 
           {instructions} 
          Wend 
      4.  ค าสั่งเพ่ือตัดสินใจ 
       ในกลุ่มนี้เป็นการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือให้โปรแกรมท างาน  โดยโปรแกรม
จะท างานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นเป็นจริง  และจะไม่สนใจเมื่อค าสั่งนั้นเป็นเท็จ  หรืออาจจะก าหนดตัวเลือก
ไว้เมื่อเราเลือกตัวเลือกใดก็ตามโปรแกรมก็จะท างานตามที่เราเลือก  การสร้างทางเลือกมีค าสั่งให้คุณใช้
งาน  2  ค าสั่งคือ 
        4.1.์์if…then…Else 
        4.2.์์Select…Case 
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        4.1  if…then…Else 
          เป็นการก าหนดเงื่อนไขที่ธรรมดาที่สุดคือก าหนดเงื่อนไข  แล้ว
โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขนั้นถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะท าตาม  ถ้าเป็นเท็จก็จะไม่ท า  รูปแบบของ
ค าสั่ง  ดังนี้ 
          IF  condition1  THEN 
           {instructions} 
          ELSEIF  condition2  THEN 
           {instructions} 
          ELSEIF  condition3  THEN 
           {instructions} 
          ………….. 
          ELSE 
           {instructions} 
          END  IF 
        4.2  Select…Case 
          ในบางครั้งในการก าหนดทางเลือกของโปรแกรมโดยการใช้  
if…then…else์์อาจจะท าให้โปรแกรมยาวและท าความเข้าใจได้ยาก  เราจึงอาจจะใช้  Select  Case  
แทน  if…then…else์์ซึ่งเขียนโปรแกรมง่านกว่าและมีความกระชับมากกว่า  รูปแบบค าสั่ง  ดังนี้ 
           Select  Case  expression 
            Case  expr1 
              {instructions} 
            Case  expr2 
              {instructions} 
            Case  expr3 
              {instructions} 
            ….. 
            Case  Else 
              {instructions} 
           End  Select 
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      5.  ฟังก์ชั่นและโปรแกรมย่อย 
       การเขียน  VBScript  จะมีลักษณะเช่นเดียวกับ  Visual  Basic  และ  
Visual  Basic  for  Application  (VBA)  คือเราสามารถเขียนเป็นโปรแกรมย่อยได้ในลักษณะ  2  
แบบคือ  ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย 
        5.1  ฟังก์ชั่น  (Function) 
         [Public  [Default]  |  Private]  Function  name  
 [(arglist)]  ] 
          [statements] 
          [name = expression] 
          [Exit  Function] 
          [statements] 
          [name = expression] 
         End  Function 
         โดยที่ 
         Public  ถ้ามีการใช้จะหมายความว่าฟังก์ชั่นนี้สามารถถูกเรียกใช้
จากโปรแกรมย่อยอื่น ๆ  ทุกตัวในทุก ๆ  สคริปต์  ถ้าไม่มีการเลือกทั้ง  Public  หรือ  Private  จะถือ
ว่าใช้ค่า  Public  เนื่องจากเป็นค่าดีฟอลต์ 
         Private  ถ้ามีการใช้จะหมายความว่าฟังก์ชั่นนี้สามารถถูกเรียกใช้
จากโปรแกรมย่อยอื่น ๆ  ทุกตัวภายในสคริปต์เดียวกัน 
         name  ชื่อของฟังก์ชัน 
         arglist  ตัวแปรตั้งแต่  1  ตัวขึ้นไปที่ท าหน้าที่รับค่าจากตัวแปรที่
ส่งมาจากโปรแกรมย่อยที่เรียกใช้ฟังก์ชั่นนี้  ลักษณะนี้เรียกว่าอาร์กิวเมนต์  (Argument)  ถ้าเราใช้ตัว
แปรมากกว่า  1  ตัวจะต้องใช้เครื่องหมายจุลภาค  (,)  คั่น 
         statements  ชุดค าสั่งที่ท างานภายในฟังก์ชั่น 
         expression  เป็นค่าที่ส่งกลับไปยังโปรแกรมย่อยอ่ืนที่เรียกใช้
ฟังก์ชั่นนี้ 
          โดยในส่วน  arglist  มีรูปแบบดังนี้ 
           [ByVal  |  ByRef]  varname  [ ( ) ] 
           โดยที่ 
           ByVal  เป็นการรับค่าโดยการก็อปปี้ค่าจากตัวแปรหรือ
ข้อมูล  (ตัวเลข,  ตัวอักษร)  ที่ส่งมากจากโปรแกรมหลักหรือโปรแกรมย่อยอื่น 
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           ByRef  เป็นการรับที่อยู่ในลักษณะแอ็ดเดรสหรือพอยเตอร์  
(Address of Pointer)  ของค่าท่ีส่งมาจากตัวแปรหรือข้อมูล  (ตัวเลข,  ตัวอักษร)  ซึ่งไม่ใช่ค่าของ
ข้อมูลจริง  เพียงแค่อ้างอิงที่อยู่ของข้อมูลเท่านั้น 
           varname  เป็นตัวแปรที่ท าหน้าที่รับค่าจากตัวแปรที่ส่งมา
จากโปรแกรมย่อยที่เรียกใช้ฟังก์ชั่นนี้  ลักษณะนี้เรียกว่าอาร์กิวเมนต์  ซึ่งถ้ามีตัวแปรมากกว่า  1  ตัว  
จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  (,) 
            [Result=]  Function  name  [ ( arglis ) ] 
           เมื่อ  Result  เป็นตัวแปรที่สร้างข้ึนมาเพ่ือรบรับค่าผลลัพธ์
ที่ส่งคืนมาจากฟังก์ชั่น  เพื่อน าเอาผลลัพธ์ไปประมวลผลต่อไป  ซึ่งอาจจะใช้หรือไม่ก็ได้ 
        5.2  โปรแกรมย่อย  (Sub  Program) 
          โปรแกรมย่อยท าหน้าที่คล้าย ๆ  กับฟังก์ชั่นแต่ต่างกันตรงที่ไม่
มีการส่งค่ากลับไปยังโปรแกรมหลักหรือโปรแกรมย่อยอ่ืน ๆ  ที่เรียกใช้โปรแกรมย่อยนี้  รูปแบบของ
โปรแกรมย่อยเป็นดังนี้ 
          [Public  [Default]  |  Private]  Sub  name  [(arglist)]  ] 
           [statements] 
           [Exit  Sub] 
           [statements] 
          End  Sub 
          โดยที่ 
           Public  ถ้ามีการใช้จะหมายความว่าโปรแกรมย่อยนี้
สามารถถูกเรียกใช้จากโปรแกรมย่อยอื่น ๆ  ทุกตัวในทุก ๆ  สคริปต์ถ้าไม่มีการเลือกทั้ง  Public  หรือ  
Private  จะถือว่าใช้ค่า  Public  เนื่องจากเป็นค่าดีฟอลต์ 
           Private  ถ้ามีการใช้จะหมายความว่าโปรแกรมย่อยนี้
สามารถถูกเรียกใช้จากโปรแกรมย่อยอ่ืน ๆ  ทุกตัวภายในสคริปต์เดียวกัน 
           name  ชื่อของโปรแกรมย่อย 
           arglist  ตัวแปรตั้งแต่  1  ตัวนี้ไปท่ีท าหน้าที่รับค่าจากตัว
แปรที่ส่งมาจากโปรแกรมย่อยที่เรียกใช้โปรแกรมย่อยนี้  ลักษณะนี้เรียกว่าอาร์กิวเมนต์  ถ้าคุณใช้ตัว
แปรมากกว่า  1  ตัวจะต้องใช้เครื่องหมายจุลภาค 
           statemnets  ชุดค าสั่งที่ท างานภายในโปรแกรมย่อย   
          โดยในส่วน  arglist  มีรูปแบบดังนี้ 
           [ByVal  |  ByRef]  varname  [ (  ) ] 
          โดยที่ 
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           ByVal  เป็นการรับค่าโดยการก็อปปี้ค่าจากตัวแปรหรือ
ข้อมูล  (ตัวเลข,  ตัวอักษร)  ที่ส่งมาจากโปรแกรมหลักหรือโปรแกรมย่อยอื่น 
           ByRef  เป็นการรับที่อยู่ในลักษณะแอ็ดเดรสหรือพอยเตอร์  
(Address or  Pointer)  ของค่าท่ีส่งมาจากตัวแปรหรือข้อมูล  (ตัวเลข,  ตัวอักษร)  ซึ่งไม่ใช่ค่าของ
ข้อมูลจริง  เพียงแค่อ้างอิงที่อยู่ของข้อมูลเท่านั้น 
           varname  เป็นตัวแปรที่ท าหน้าที่รับค่าจากตัวแปรที่ส่งมา
จากโปรแกรมย่อยที่เรียบใช้ฟังก์ชั่นนี้  ลักษณะนี้เรียกว่าอาร์กิวเมนต์  ซึ่งถ้าเราใช้ตัวแปรมากกว่า  1  
ตัว  จะถูกค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค  (,) 
         การเรียกใช้โปรแกรมย่อยจะมีลักษณะเป็น 
          Sub  name  [(arglist)] 
         หรือ 
          Call  namesub  [(arglist)] 
        5.3  ฟังก์ชั่นในภาษา  ASP  Classic   
          ฟังก์ชั่นที่ใช้ในภาษา  ASP  Classic  ดังตาราง  2 

 
ตาราง  2  แสดงฟังก์ชั่นในภาษา  ASP  Classic 

 

ชื่อฟังก์ชั่น หน้าที่ รูปแบบการใช้งาน ตัวอย่าง 
ABS แปลตัวเลขเป็นค่า

สมบูรณ์  
(absolute) 

abs(number) abs(444)  จะได้  444 
abs(-10)  จะได้  10 
abs(abcd)  จะได้  0 
abs(“abcd”)์์จะได้  0 

ASC แปลงตัวอักษรเป็น
ตัวเลข  ascii  ฐาน  
10  หรือแปลง
ตัวอักษรเป็น  
ANSI  character  
code  (ตัวเลข  
ascii  ฐาน  10  
จะอยู่ในช่วง  0 - 
255) 

asc(string) asc(“0”)์จะได้  48 
asc(“1”)์จะได้  49 
asc(“A”)์จะได้  65 
asc(“B”)์จะได้  66 
asc(“a”)์จะได้  97 
asc(“b”)์จะได้ 98 
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ตาราง  2  (ต่อ) 
 

ชื่อฟังก์ชั่น หน้าที่ รูปแบบการใช้งาน ตัวอย่าง 
CDATE แปลงตัวอักษรให้มี

รูปแบบเป็นวันที่ 
cdate(string) cdate(“1/1/2000”)์์ 

จะได้  1/1/2000 
cdate(“1/2/3000”)์์ 
จะได้  1/2/3000 

CHR แปลงตัวเลข  ascii  
ฐาน  10  เป็น
ตัวอักษร  (ตัวเลข  
ascii  ฐาน  10 จะ
อยู่ในช่วง 0 - 255)   

chr(character code) chr(65)  จะได้  A 
chr(66)  จะได้  B 
chr(48)  จะได้  0 

DAY แปลงค่าวันที่เป็น
เลขวันที่ 

day(date) day(date)  จะได้  28   
ถ้าค่า date = 2/28/2000 
day(date)  จะได้  10   
ถ้าค่า date = 1/10/2001 

MONTH แปลงค่าวันที่เป็น
เลขเดือน 

month(date) month(date)  จะได้  2   
ถ้าค่า  date  =  2/28/2000   
month(date)  จะได้  1   
ถ้าค่า  date  =  1/10/2001   

YEAR แปลงค่าวันที่เป็น
เลขปี 

year(date) year(date)  จะได้  2000  
ถ้า  date  2/28/2000 
year(date)  จะได้  2001  
ถ้า  date  1/10/2001 

HOUR แปลงเวลาเป็นเลข
ชั่วโมง 

hour(time) hour(time)  จะได้  4   
ถ้าค่า  date =  4:15:44 

MINUTE แปลงเวลาเป็นเลข
นาที 

minute(time) minute(time)  จะได้  59  
ถ้าค่า  date =  18:59:30 
minute(time)  จะได้  15  
ถ้าค่า  date =  4:15:44 
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ตาราง  2  (ต่อ) 
 

ชื่อฟังก์ชั่น หน้าที่ รูปแบบการใช้งาน ตัวอย่าง 
SECOND แปลงเวลาเป็นเลข

วินาที 
second(time) second(time)  จะได้  30 

ถ้าค่า  date =  18:59:30 
second(time)  จะได้  44 
ถ้าค่า  date =  4:15:44 

LCASE แปลงเวลาเป็นเลข
วินาที 

lcase(string) lcase(“AbCdEfGh12”)์์ 
จะได้  abcdefgh12 
lcase(“Logistics์์Control์์
Center”)์์จะได้  logistics  
control  center  

UCASE แปลงตัวอักษร  
เป็นตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่ 

ucase(string) ucase(“AbCdEfGh12”)์์ 
จะได้  ABCDEFGH12 
ucase(“Logistics์์Control์์
Center”)์์จะได้   

Logistics  
Control  
Center 

  LOGISTICS  CONTROL  
CENTER 

LEFT ตัดอักษรทาง
ด้านซ้ายมาใช้เท่าที่
ต้องการ 

left(string,len) left(“ABCDEF”,2)์์ 
จะได้ AB 
left(“xyz234”,4)์์ 
จะได้ xyz2 

RIGHT ตัดตัวอักษรทาง
ด้านขวามาใช้เท่าที่
ต้องการ  right 

right(string,len) right(“ABCDEF”,2)์์ 
จะได้  EF 
right(“xyz234”,4)์์ 
จะได้ z234 
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ตาราง  2  (ต่อ) 
 

ชื่อฟังก์ชั่น หน้าที่ รูปแบบการใช้งาน ตัวอย่าง 
MID ตัดตัวอักษรโดยเริ่ม

จากต าแหน่งใด ๆ  
มาใช้เท่าท่ีต้องการ 

mid(string,position.len) mid(“ABCDEF”,2,2)์์ 
จะได้  BC 
mid(“xyz234”,4,2)์์ 
จะได้  23 

LEN นับจ านวนตัวอักษร
ทั้งหมด 

len(string) len(“abc”)์์จะได้  3 
len(“12345”)์์จะได้  5 

LTRIM ตัดช่องว่างทางด้าน
ซ้ายทิ้งไป 

ltrim(string) ltrim(“์abc์”)์์จะได้  
“abc” 
ltrim(“์123์”)์์จะได้  
“123” 

RTRIM ตัดช่องว่างทางด้าน
ขวาทิ้งไป 

rtrim(string) rtrim(“์abc์”)์์ 
จะได้  “ abc” 
rtrim(“์123์”)์์ 
จะได้  “ 123” 

TRIM ตัดช่องว่างทางด้าน
ขวาและซ้ายทิ้งไป 

trim(string) trim(“์abc์”)์์ 
จะได้  “abc” 
trim(“์123์”)์์ 
จะได้  “123” 

REPLACE แทนที่ข้อความจาก
ค าท่ีค้นหา  ด้วยค า
ใหม่ 

replace(string,find,with) replace(“abcde”,”bcd” 
,”<b>”bcd</b>”)์์ 
จะได้ข้อความท่ีถูกเปลี่ยน 
replace(“My์name์is์
asp”,”asp”,”ASP”)์์ 
จะได้ข้อความท่ีถูกเปลี่ยน 
,”<b>”bcd</b>”)์์ 
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ตาราง  2  (ต่อ) 
 

ชื่อฟังก์ชั่น หน้าที่ รูปแบบการใช้งาน ตัวอย่าง 
Rnd ส่งค่าที่ได้จากการ

สุ่มตั้งแต่  0  แต่ไม่
ถึง  1 

rnd(number) ต้องเริ่มต้นด้วย  randomize  
rnd  จะได้  0.07 
rnd  จะได้  0.61 

ROUND ปัดเศษเท่าจ านวน
หลักท่ีต้องการ 

round(number,position) round(12.76543)   
จะได้  13 
round(12.76543,4)   
จะได้  12.7654 
round(12.7654,2)   
จะได้  12.77 

TYPENAME แสดงชนิดของ
ข้อมูล 

typename(var) typename(now)   
จะได้  date 
typename(“abc”)์์ 
จะได้  string 

 
 3.4.4  โปรแกรม  Microsoft  Access  97 
   ณรงค์ชัย  ปัญญานนทชัย  (2541 : 1)  กล่าวว่า  โปรแกรม  Access  เป็นโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล  (Database  Management)  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่ซับซ้อนกว่าการใช้
งานตามปกติทั่วไป  มันแตกต่างจากโปรแกรมทางด้านประมวลผลค าเช่น  Word  หรือโปรแกรมตาราง
ค านวณ  เช่น  Excel  อยู่มาก  คนทั่วไปอาจสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลค าพิมพ์งานเอกสารและ
สิ่งพิมพ์โดยเรียนรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโปรแกรมนั้น  หรืออาจใช้โปรแกรมตารางค านวณท าตาราง 
งบดุลโดยมีพ้ืนฐานความรู้นิดหน่อยก็สามารถสร้างตารางงบดุลที่สมบูรณ์ออกมาได้โดยท าไปแก้ไขไป   
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลคุณไม่สามารถท าเช่นนั้นได้เพราะผลที่ได้รับมักเป็นสิ่งที่เกิดหลังจาก
ขบวนการอันยืดยาวที่ได้กระท าไว้แล้วก่อนหน้า  เช่น  จะพิมพ์รายงานออกมาให้เห็นได้  จะต้องท า
ขั้นตอนอ่ืน ๆ  มาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางข้อมูล  จัดแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล  
ท าดัชนีหรืออ่ืน ๆ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏเป็นผลลัพธ์ให้เห็นโดยทันทีต่างจากประมวลผลค าหรือ
ตารางค านวณที่เห็นสิ่งที่ท าได้โดยทันทีเมื่อพิมพ์หรือใช้ค าสั่งใด ๆ  
    ส่วนใหญ่แล้วทั่วไปที่ท างานกับประมวลผลค าหรือตารางค านวณสามารถวางงานให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้โดยอาศัยการสังเกตและฝึกฝน  จะท าผิดหลักเกณฑ์ท่ีดีก็สามารถแก้ไขได้ใน
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ภายหลังโดยไม่ยุ่งยากนัก  และสามารถสังเกตความผิดพลาดได้ง่าย  แต่กับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
คนทั่วไปยังกระท าผิดพลาดในหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการออกแบบเมื่อต้องการจัดตั้งระบบฐานข้อมูล  
ความผิดพลาดเหล่านี้สังเกตได้ยากและจะไม่แสดงให้เห็นจนกว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง
นอกจากนี้ความแตกต่างอีกประการ  คือ  โดยธรรมชาติของฐานข้อมูลเป็นงานส่วนรวม  เป็นสิ่งที่มักจะ
มีการใช้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง  แตกต่างจากงานของประมวลผลค าหรือตารางค านวณที่ส่วนใหญ่เป็น
งานส่วนตัวหรือเป็นงานของแผนกใดแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ  ดังนั้น  ผู้ที่ออกแบบฐานข้อมูลจึงต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของคนเป็นจ านวนมากโดยที่ผู้ออกแบบอาจไม่เคยท างานในลักษณะนั้น
โดยตรง  เช่น  จะต้องออกแบบฐานข้อมูลให้รองรับความต้องการของทั้งฝ่ายขายและฝ่ายผลิต 
ซึ่งมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน 
    ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ใน  Access 
     ลักษณะของฐานข้อมูลใน  Access  จะใช้สถาปัตยกรรมแบบสัมพันธ์  
ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์  คือ  กลุ่มของข้อมูลที่มีการจัดโครงสร้างในตารางที่สัมพันธ์กัน  แต่ละตาราง
เป็นกลุ่มของแบบแผนของสิ่งที่สนใจซึ่งอาจได้แก่กลุ่มลูกค้า  ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรม  แต่ละตาราง
ประกอบด้วยชุดของแถวและสดมภ์ที่แสดงถึงข้อมูลในตาราง 
    ฐานข้อมูลใน  Access  และชนิดของวัตถุ 
     ใน  Access  แตกต่างจากโปรแกรมฐานข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่คุณเคยพบคือจะรวม
เอาองค์ประกอบ  ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตาราง  รายงาน  แบบสอบถาม  แบบฟอร์ม  และแมโคร  หรือ  
โมดูลรวมอยู่ในไฟล์เพียงไฟล์เดียวโดยไม่มีการแยกเก็บงานแต่ละชนิดออกเป็นไฟล์อิสระ  ข้อดี  คือ   
ท าให้การบริหารท าได้ง่ายขึ้น  ไม่ต้องจดจ าไฟล์เป็นจ านวนมากไฟล์ฐานข้อมูลใน  Access  จะมีส่วน
ของงานซึ่งเรียกว่าวัตถุ  ฐานข้อมูลของ  Access  จะมีวัตถุอยู่  6  ชนิดรายละเอียดดังนี้ 
      ตาราง  (Table) 
       ตารางคือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่ก าหนด  เป็นส่วนที่เก็บ
ข้อมูลดิบของฐานข้อมูลนั่นเอง  ตารางมีการวางตัวในแบบสดมภ์และแถว  ส่วนของสดมภ์เรียกว่าเขต
ข้อมูล  (Field)  คือ  ชิ้นส่วนของข้อมูลข่าวสารชนิดเดียวกัน  ส่วนข้อมูลแนวแถวเรียกว่าระเบียน  
(Record)  คือ  กลุ่มของข้อมูลข่าวสารหนึ่งรายการที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลแต่ละชนิดมารวมกัน 
      แบบสอบถาม  (Query) 
       แบบสอบถาม  คือ  สิ่งที่ใช้ในการเลือกเฟ้นเพ่ือให้กระท าในสิ่งที่ต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข  การลบหรือเพ่ิมระเบียน  แต่ส่วนใหญแล้วแบบสอบถามใช้เพื่อ 
กลั่นกรอกข้อมูล  และสามารถใช้แบบสอบถามเพ่ือดู  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมระเบียนและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ  ได้  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ส าหรับเป็นแหล่งของระเบียนเพ่ือใช้ในการสร้างฟอร์ม
และรายงานได้ 
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      ฟอร์ม  (Form) 
       แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่ช่วยในท างานซึ่งประกอบด้วยการดูข้อมูล  
หรือใช้เพื่อเพ่ิมเติมแก้ไขระเบียน  การกรอกข้อมูลในตารางเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกนัก  การใช้ฟอร์มช่วยให้ 
การกรอกข้อมูลง่ายขึ้น  นอกจากนี้ยังอาจสร้างแบบฟอร์มเพ่ือเป็นช่วยในการสั่งการหรือตอบโต้กับ
ผู้ใช้งาน 
      รายงาน  (Report) 
       รายงานจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
การพิมพ์มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พิมพ์ข้อมูลข่าวสารจากข้อมูลที่เข้าใจได้ยากและยุ่งเหยิงออกมาเป็น
รายงานที่เข้าใจง่ายและสวยงาม  เนื่องจากเราสามารถควบคุมขนาดและลักษณะที่จะปรากฏทุก ๆ  
อย่างของรายงานได้  นอกจากนี้เรายังสามารถแสดงข้อมูลตามท่ีเราต้องการให้เป็นไปได้ 
      แมโคร  (Macro) 
       แมโคร  คือ  กลุ่มของขั้นตอนการท างาน  เช่น  การเปิดแบบฟอร์มหรือ 
การพิมพ์รายงานแมโครอาจประกอบด้วยกิจกรรมเพียงอันเดียว  หรือประกอบด้วยขั้นตอนในการ
ท างานจ านวนมาก  การสร้างขั้นตอนในการท างานเก็บไว้เพ่ือที่จะได้น าเอาขั้นตอนเหล่านั้นมาใช้ใหม่  
แมโครท าให้ไม่ต้องท างานเดิมซ้ า ๆ  ต่อไปอีก  แมโครท าให้การท างานเป็นไปแบบอัตโนมัติ 
       หมายเหตุ  ผู้เขียนการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ในส่วนของระบบส านักงาน  (Back Office)  ได้ไม่ได้มีการเรียกใช้งานของ  แมโคร 
      โมดูล  (Module) 
       คือส่วนของค าแนะน าที่ออกแบบมาเพ่ือให้กระท างานในรูปแบบที่
ก าหนด  เหมือนกับการใช้แมโคร  แต่โมดูลของ  Access  จะถูกเขียนในรูปแบบของภาษา  Access  
Basic  ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง 
       หมายเหตุ  ผู้เขียน  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในส่วนของระบบส านักงาน  (Back Office)  ใช้โมดูลเป็นค าสั่งในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประเมินอาจารย์เป็นหลัก 
   อุทัย  เกียรติวิกรัย  (2554  : เว็บไซต์)  ได้กล่าวว่า  ACCESS  มี  Function  อยู่
มากมายให้เลือกใช้เต็มไปหมด  ขอแนะน า  Function  ที่ใช้บ่อย ๆ  และส าคัญ ๆ  ตามล าดับ  ใน
ตารางจะแสดง  ตัวอย่าง การใช้งาน  Function 
    กลุ่ม  Convert  ข้อมูล  ส าหรับแปลง ข้อมูลที่แตกต่างกัน  เช่น  ท าตัวเลขเป็น
ตัวอักษร แปลงวันที่เป็นตัวอักษร  เป็นต้น 
    Function การแปลงข้อมูลทั่วไป  ดังตาราง  3   
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ตาราง  3  แสดง  Function  การแปลงข้อมูลทั่วไป 
 

FUNCTION ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
Int แปลงจากตัวแปรประเภทอ่ืนให้

เป็น Integerโดยไม่ปัดเศษ แต่ถ้า
ตัวแปรนั้นมีค่าเป็น ลบ จะท าการ 
ปัดเศษ 

I = 1.6 
Msgbox(int(I)) 
Msgbox(int(-I)) 
 

Fix แปลงจากตัวแปรประเภทอ่ืนให้
เป็น Integerโดยไม่ปัดเศษ  ต่าง
กับ Int ตรงที่จะไม่ปัดเศษ แม้เป็น
ค่าลบ 

I = 1.6 
Msgbox(Fix(I)) 
Msgbox(Fix(-I)) 

VAL แปลงตัวอักษรให้เป็นค่าตัวเลข ถ้ามี
ตัวอักษรปนอยู่กับตัวเลข Val อาจ
ให้ค่าเป็น 0 ถ้าตัวอักษรน าหน้า
ตัวเลข 

Val(“asd12”)์=์0 
Val(“12asd12”)์=์12 
Val(“12.23”)์=์12.23 

DateSerial ใช้ในการแปลง ค่าปีเดือนวัน ให้
เป็นตัวแปรแบบวันที่ โดยมีการ
ก าหนดค่าให้ Function นี้3 ค่า คือ 
ปี, เดือน , วัน 
DateSerial(Year,Month,Day) 

YX = 1999 
MX = 12 
DX = 10 
Msgbox(DateSerial(YX,MX,DX)) 

DateValue * แปลง String ที่มีการจัดเรียงแบบ
วันที่ ให้เป็นตัวแปรวันที่ 
DateValue(String) 

msgbox(DateValue(“12/10/1999”)) 

TimeSerial ใช้ในการแปลงค่าชั่วโมง นาที 
วินาที เป็นตัวแปรวันที่ เฉพาะตรง
ส่วนของเวลา 
TimeSerial(Hour,Minute,Sec) 

HX = 12 
MX = 10 
SX = 05 
Msgbox(timeSerial(HX,MX,SX) 

TimeValue * แปลง String ที่มีการจัดเรียงแบบ
เวลา ให้เป็นตัวแปรแบบวันที่ ใน
ส่วนของเวลา 
TimeValue(String) 

 
Msgbox(TimeValue(“12:23”)) 
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    หมายเหตุ  DateValue, TimeValue  ใช้ด้วยความระมัดระวัง  เพราะการแปลง
จะข้ึนกับ Regional Setting ของเครื่องแต่ละเครื่อง ท าให้ผลที่ได้อาจแตกต่างกัน 
    ใช้  Format  ในการแปลงข้อมูลเช่นกัน  แต่เป็นการแปลงจากตัวแปรอื่น ๆ  ให้
เป็นตัวอักษร  โดยเราสามารถก าหนดรูปแบบตัวอักษรในการแสดงได้  เหมือนที่เราก าหนดไว้ใน 
Format Properties  ของ  Form  หรือ  Report 
    Format (Variable, Picture) 
     การก าหนด  Picture  หรือรูปแบบการแสดงผลของ  String  ที ่ Convert   
แล้ว จะใช้ตัวอักษรพิเศษในการบังคับ ตัวอย่างเช่น  Format(Now(),”hh:nn์dd/mm/bbbb”)์์จะได้
เป็น  15:01 05/05/2542  ตัวอักษรพิเศษท่ีใช้ก าหนดคือ 
      กลุ่มวันเวลา  ดังตาราง  4   
 

ตาราง  4  แสดงกลุ่มวันเวลา 
 

เครื่องหมาย ค าอธิบาย 
: (colon) ใช้เป็นตัวขั้นเวลา 
/ ใช้เป็นตัวขั้นวันที่ 
C บังคับให้ใช้ตามแบบของ System Date ใน Windows 
D บังคับให้แสดงตัวเลขวันที่ 1 – 31 ไม่ต้องใส่ 0 น าหน้ากรณีท่ีเป็นวันที่ 

น้อยกว่า 10 
Dd บังคับให้แสดงวันที่ 01-31 ใส่ 0 น าหน้าถ้าวันที่น้อยกว่า 10 
Ddd ให้ค่าวันในสัปดาห์ เป็นตัวย่อ ( Mon, Tue,..) 
Dddd ให้ค่าวันในสัปดาห์เป็นตัวเต็ม ( Monday, Tuesday ,..) 
Ddddd บังคับให้ใช้ Short Date ที่ก าหนดไว้ใน Windows 
Dddddd บังคับให้ใช้ Long Date ที่ก าหนดไว้ใน Windows 
W ให้ค่า 1- 7 ของวันในสัปดาห์ 
Ww ให้ค่าล าดับสัปดาห์ที่ ใน  1 ปี (1 to 53). 
M บังคับให้แสดงเดือน 1-12 ไม่ใส่ 0 น าหน้าถ้าไม่ถึงเดือน 10 
Mm บังคับให้แสดงเดือน 01-12 ใส่ 0 น าหน้าถ้าไม่ถึงเดือน 10 
Mmm ชื่อเดือนเป็นตัวย่อ 3 ตัวอักษร ( Jan, Feb,..) 
Mmmm ชื่อเดือนเป็นตัวเต็ม (์January,์February,…์) 
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ตาราง  4  (ต่อ) 

 
เครื่องหมาย ค าอธิบาย 

Q แสดงล าดับที่ไตรมาศของปี 
Y Number of the day of the year (1 to 366). 
Yy แสดง 2 หลักสุดท้ายของปี 
Yyyy แสดงปีเป็น 4 หลักเต็ม 
H แสดงชั่วโมง ไม่มี 0 น าหน้าถ้าน้อยกว่า 10 
Hh แสดงชั่วโมง มี 0 น าหน้าถ้าน้อยกว่า 10 
N แสดงนาที ไม่มี 0 น าหน้าถ้าน้อยกว่า 10 
Nn แสดงนาที มี 0 น าหน้าถ้าน้อยกว่า 10 
S แสดงวินาที ไม่มี 0 น าหน้าถ้าน้อยกว่า 10 
SS แสดงวินาที มี 0 น าหน้าถ้าน้อยกว่า 10 
Ttttt ก าหนดให้แสดงตาม Long Time ของ Windows 
AM/PM แสดงค่า AM/PM เป็นตัวใหญ่ 
Am/pm แสดงค่า am/pm เป็นตัวเล็ก 
A/P แสดงค่า A/P เป็นตัวใหญ่ 
a/p แสดงค่า a/p เป็นตัวเล็ก 
AMPM แสดง AMPM ตามท่ีก าหนดใน Windows 
ว วันที่เป็นเลขไทย ไม่มี 0 น าหน้า ถ้าน้อยกว่า 10 
วว วันที่เป็นเลขไทย มี 0 น าหน้า ถ้าน้อยกว่า 10 
ววว วันที่ไทยในสัปดาห์ เป็นตัวย่อ 
วววว วันที่ไทยในสัปดาห์ เป็นตัวเต็ม 
ววววว วันที่ไทยตาม Short Date 
วววววว วันที่ไทยตาม Long Date 
ด เดือนเป็นเลขไทย ไม่มี 0 น าหน้าถ้าน้อยกว่า 10 
ดด เดือนเป็นเลขไทย มี 0 น าหน้าถ้าน้อยกว่า 10 
ดดด ชื่อเดือนไทยเป็นตัวย่อ 
ดดดด ชื่อเดือนไทยเป็นตัวเต็ม 
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ตาราง  4  (ต่อ) 
 

เครื่องหมาย ค าอธิบาย 
ปป ปีพุทธศักราช เป็นเลขไทย 2 หลัก 
ปปปป ปีพุทธศักราช เป็นเลขไทย 4 หลัก 
BB ปีพุทธศักราช เป็นเลขอาราบิค 2 หลัก 
BBBB ปีพุทธศักราช เป็นเลขอาราบิค 4 หลัก 

 
      กลุ่มตัวเลข 
       กลุ่มตัวเลขสามารถก าหนดเงื่อนไขได้เป็น 4 แบบ ตามค่าของตัวแปร 
การก าหนด Format ของทั้ง 4 แบบ จะขั้นด้วย  ; ( Semi-Colon ) เช่น Format(X,”0.00;(0.00);-;?) 
ทดลอง Run Program ต่อไปนี้ แล้ว Step ดูทีละข้ันจะเข้าใจมากขึ้น 
        Sub TestFormat() 
            Dim i 
            Do Until i = 2 
               MsgBox (Format(i, "0.00;(0.00);-;?")) 
               If IsEmpty(i) Then 
                   i = -2 
               End If 
               i = i + 1 
            Loop 
         End Sub 
        การก าหนดแบบการแสดงผลทั้ง 4 ตามล าดับคือ 
         แบบ 1 ส าหรับผลเมื่อค่าเป็นบวก 
         แบบ 2 ส าหรับผลเมื่อค่าเป็นลบ 
         แบบ 3 ส าหรับค่าเป็น 0 
         แบบ 4 ส าหรับค่าเป็น Null หรือ Empty 
        (Funtion isEmpty ใช้ส าหรับตรวจค่าว่า ตัวแปรนั้น เคยก าหนดถูก
ก าหนดค่าหรือยัง )  ส าหรับเครื่องหมายที่ใช้ก าหนดรูปแบบการแสดงบ่อย ๆ  ในทั้ง  4  แบบ  
ดังตาราง  5 
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ตาราง  5  แสดงเครื่องหมายที่ใช้ก าหนดรูปแบบการแสดงบ่อยๆ 
 

เครื่องหมาย ค าอธิบาย 
. (period) ระบุต าแหน่งจุด ทศนิยม 
, (comma) ระบุ Commar กั้นหลัก 1000 
0 บังคับให้แสดงตัวเลข ถ้าไม่มีค่าก็จะแสดง 0 เช่น Format 

(์1,”000”) จะได้เป็น 001 
# ไม่บังคับการแสดงตัวเลข ถ้าค่าน าหน้า หรือทศนิยมไม่มี  

ก็จะไม่แสดง 0 น าหน้า 
$ แสดงเครื่องหมาย $ 
% บังคับให้ หาร 100 และมีการแสดงเครื่องหมาย % 

 
       กลุ่ม  Function String 
        ใช้ในการจัดการกับตัวแปรที่เป็น  String  เช่นการตัดค า  Scan   
หาค าเป็นต้น  ดังตาราง  6   
 

ตาราง  6  แสดงกลุ่ม Function String 
 

FUNCTION ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
MID ใช้ในการตัดค าบน String ณ 

ต าแหน่งที่ก าหนด โดยระบุจ านวนที่
ตัวอักษรที่ต้องการ 
Mid(String, StartAt, Length) 
 
ถ้าไม่มีการระบุความยาวตัวอักษร 
ที่ต้องการ จะหมายถึงเอาตัวอักษร
ตั้งแต่ StartAt จนถึงตัวสุดท้าย 

 
Dim Strx 
Dim StrTmp 
StrX์=์“STU10046AB” 
StrTmp = Mid(Strx,4,5) 
Msgbox(StrTmp) 
StrTmp = Mid(Strx,4) 
Msgbox(StrTmp) 
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ตาราง  6  (ต่อ) 
 

Function ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
Left ตัดตัวอักษรจากซ้าย ตามจ านวน 

ตัวที่ก าหนด มีรูปแบบคือ 
Left(String,Length) 
คล้ายกับค าสั่ง Mid ที่เริ่มจาก 
ตัวแรกเสมอ 

 
Dim Strx 
Dim StrTmp 
StrX์=์“STU10046AB” 
StrTmp = Left(Strx,3) 
Msgbox(StrTmp) 
 

Right ตัดตัวอักษรจากขวา ตามจ านวน 
ตัวที่ก าหนด มีรูปแบบคือ 
Right(String,Length) 

 
Dim Strx 
Dim StrTmp 
StrX์=์“STU10046AB” 
StrTmp = Right(Strx,2) 
Msgbox(StrTmp) 

Instr ใช้ในการ  Scan  หาต าแหน่ง 
ของตัวอักษรที่ต้องการค้นหา 
ใน  String  เช่นเราต้องการทราบ
ว่ามี  “.”์์อยู่ในตัวแปร  String   
ที่ต าแหน่งใด  ก าหนด  3  Input 
คือ  ต าแหน่งเริ่มต้น  ,  String   
ที่ถูกค้น,  ค าท่ีต้องการค้น 
Instr(Start,StrSearch,StrX) 

 
Dim StrTmp, Sname 
StrTmp = "COMMAND.COM" 
Sname = Mid(StrTmp, 1, 
InStr(1, StrTmp, ".") - 1) 
 
MsgBox (Sname) 

Trim ตัด Space หน้าหลังของตัวอักษร 
Trim(String) 

 
Dim Strx 
Strx์=”   HELLO  “ 
Msgbox(“-“์&์Strx์&์“-“) 
Strx = Trim(Strx) 
Msgbox(“-“์&์Strx์&์“-“) 
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ตาราง  6  (ต่อ) 
 

Function ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
Ltrim, 
RTrim 

ตัด  Space  หน้าหน้าส าหรับ   
Ltrim  และ  Space   
หลังส าหรับ Rtrim 
Rtrim(String) 
Ltrim(String) 

 
Dim Strx 
Strx์=”   HELLO  “ 
Msgbox(“-“์&์RTrim(Strx)์&์“-
“) 
Msgbox(“-“์&์LTrim(Strx)์&์“-
“) 

Len Return  ค่าความยาวของ  String 
Len(String) 

 
Msgbox(Len(“Hello”)) 
Msgbox(Len(“Hello-“) 

Lcase ปรับตัวอักษรให้เป็นตัวเล็กทั้งหมด 
Lcase(String) 

 
Msgbox(Lcase(“Hello”)) 

Ucase ปรับตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมด 
Ucase(String) 

 
Msgbox(Ucase(“Hello”)) 

 
      กลุ่ม Function วันที่ / เวลา 
       ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับวันที่เวลา  การประมวลผลเกี่ยวกับเวลา 
ซ่ึง  Function  เหล่านี้  จะชว่ยหักลบ  ปีที่มี  27,  28  วนัให้อัตโนมัติ  เราใช้ในเชิงธุรกิจมากเช่น 
ก าหนดวัน  Deal  ช าระเงิน  หรือก าหนดงวดบัญชีเป็นต้น  ดังตาราง  7 
 

ตาราง  7  แสดงFunction วันที่ / เวลา 
 

FUNCTION ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
Now ให้ค่าวันที่ เวลา ปัจจุบัน ไม่ต้อง

ก าหนดค่า input 
Msgbox(Now) 

Time ให้ค่าเวลาปัจจุบัน ไม่ต้อง
ก าหนดค่า input 

Msgbox(Time) 
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ตาราง  7  (ต่อ) 
 

Function ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
Date ให้ค่าวันที่ปัจจุบัน  ไม่ต้องก าหนด 

ค่า  input 
Msgbox(Date) 

Year, 
Month, 
Day, 
Hour, 
Minute, 
Second, 
Weekday 
 

ให้ค่า  ปี  เดือน  วัน  ชั่วโมง  นาที  วินาที 
และวันที่ในสัปดาห์  ก าหนดค่าเป็นตัวแปร
ที่เป็นวันที่ 

 
Year(Now) 
Month(Now) 
Day(Now) 
Hour(now) 
Minute(Now) 
Second(Now) 
WeekDay(Now) 

DateAdd ใช้ในการบวกค่าวันเวลา  มี  3  Input  
คือ  ก าหนดหน่วยที่ต้องการบวก,  จ านวน
ที่ต้องการบวก,  ค่า  หรือ  ตัวแปร  Date 
ที่ท าการ 
DateAdd(Unit, Number,Date) 
กรณีท่ีต้องการลบ  เราจะใช้  Number 
เป็นค่าติดลบ  Unit  ที่ใช้  ให้ดูตาราง 
Unit  ที่แสดงถัดไป 

บวกวันปัจจุบันไปอีก  30  วัน 
DateAdd(“d”,30,Date()) 
ย้อนวันไป  2  สัปดาห์ที่ผ่านมา 
DateAdd(“ww”,-2,Date()) 
เวลาอีก  30  นาทีข้างหน้า 
DateAdd(“n”,30,Time()) 

DateDiff ใช้ในการหาค่าความแตกต่างของช่วงเวลา
ที่ก าหนด โดยก าหนดหน่วยที่ต้องการ
ทราบ  กับตัว  วันเวลา  2  ตวัที่ต้องการ
หาความแตกต่าง 
DateDiff(Unit,DateTime1,DateTime2) 

หาจ านวนชั่วโมงท่ีผ่านไปนับจาก
เช้าวันนี้ 
DateDiff(“H”,Date(),Now()) 
จ านวนวันที่เหลือก่อนถึงปี  2000 
DateDiff("D", Date, 
DateValue("1/1/2000")) 
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ตาราง  7  (ต่อ) 
 

Function ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
DatePart คล้ายกับ  Format  บน  Date  ใช้ใน 

การหาค่าวันเวลา  ตามหน่วยที่เราก าหนด 
โดย  Return  ค่าเป็น
Variant  แบบ  Integer ( Format  
ให้ค่าเป็น  String) 
DatePart(Unit,DateTime) 

 
Msgbox(DatePart(“D”,Date())) 
Msgbox(DatePart(“H”,Date())) 
 
 

 
       การก าหนดหน่วยของวันเวลา  ดังตาราง  8   
 

ตาราง  8  แสดงการก าหนดหน่วยของวันเวลา 
 

หน่วย ค าอธิบาย 
yyyy ป ี
q ไตรมาส 
m เดือน 
y วันในหนึ่งปี 
d จ านวนวัน 
w วันที่ของสัปดาห์ ( WeekDay ) 
ww สัปดาห์ที่ 
h ชั่วโมง 
n นาท ี
s วินาที 

 
      กลุ่ม Function ดึงข้อมูล 
       ใช้ในการเปิดฐานข้อมูล แล้วดึงค่าตามที่ก าหนด เรียกอีกอย่างว่า 
Domain Aggregate Function กลุ่ม  Function  นี้  จะคล้ายกับการใช้  Query  แต่ท าเป็น 
Function  เพ่ือใช้ในการดึงค่า  และ  Return  ค่า  แบบเป็น  Function  เช่นการดึงข้อมูลลูกค้าจาก
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ฐานข้อมูล  โดยค้นหารหัสเป็นต้น  การใช้  Function  นี้  อาจจะดูยุ่งยาก  และต้องเข้าใจการต่อ 
String  เป็นอย่างดี 
        โดยปกต ิ Function  นี้  จะประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ 
        1.  ส่วนที่  1  ( Field /  Expression )  เป็นค่าที่ต้องการอ่านซึ่งอาจ
เป็นชื่อ  Field  หรือ  Expression  ที่เราเคยท าใน  Query 
        2.  ส่วนที่  2  ( Domain- Table / Query )  เป็นชื่อ  Table  
หรือ  Query  ที่ต้องการเปิดข้อมูล 
        3.  ส่วนที่ 3 ( Criteria ) เป็น Option ใช้ระบุ Criteria ที่ต้องการ
ค้นหา  การระบุในส่วนนี้  จะบอกเป็นเงื่อนไข  เหมือนที่เราก าหนด  IF 
       วิธีก าหนดค่า 
        การก าหนดค่าลงในทั้ง  3  ส่วน  จะต้องระบุเป็น  String 
ตัวอย่างเช่นการอ่านชื่อสินค้า  ( ProductName )  จาก  Table Products  จากรหัสของสินค้า  
(ProductID) 
         Dim tmpStr as String 
         TmpStr = 
Dlookup(“ProductName”,”Products”,”ProductID = 19”) 
          Msgbox(TmpStr) 
        จะเห็นว่าทั้ง  3  Input  จะต้องมีเครื่องหมาย  “คลุม  เพ่ือให้  VBA 
ทราบว่าส่วนที่อยู่ระหว่าง“  เป็นค่าที่ต้องการส่งผ่าน  ถ้าค่าที่ต้องการส่งมาจากตัวแปร  จะเป็นตาม 
ดังนี้ 
         Dim tmpStr As String 
         Dim strScope As String 
         Dim strField As String 
         Dim strWhere As String 
         Dim X 
         X = 19 
         strScope = "ProductName" 
         strField = "Products" 
         strWhere = "ProductID =" & X 
         tmpStr = DLookup(strScope, strField, strWhere) 
         MsgBox (tmpStr) 
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        การ Where 
         ตัวอย่างด้านบนเป็นการ  Where  โดยใช้  ProductID  ซึ่งเป็น
ตัวเลข  ถ้ากรณีที่  Field  ที่ก าลัง  Where  เป็น  String  จะต้องก าหนดขอบเขต  String  ด้วย ‘  
แทนการใช้“  แบบปกติ  ดังนี้ 
             Dim tmpStr As String 
             tmpStr = DCount("Country", "Suppliers", "Country = 
'USA'") 
             MsgBox (tmpStr) 
         สามารถก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมบนส่วน Where ได้เหมือนการ
ก าหนดเงื่อนไขทั่วไป เช่นการใช้  AND,  OR,  NOT  สามารถใช้การเปรียบเทียบได้ทุกแบบ  
เช่น >=, >,< ,<=, Like  เป็นต้น 
             Dim tmpStr As String 
             tmpStr = DCount("Country", "Suppliers", "Country = 
'USA' and SupplierID > 10") 
             MsgBox (tmpStr) 
         ถ้าไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ี  3  ก็เท่ากับไม่มีการ  Where  ใด ๆ  
Scope ของข้อมูลก็จะเป็นทั้ง  Table  หรือท้ัง  query  กรณีค าสั่ง  Dlookup  จะไม่สามารถบอกได้ว่า 
ค่าท่ีได้ จะเป็นค่าใด หากมีข้อมูลมากกว่า  1  Record  ในการ  Lookup  ครั้งนั้น 
 

ตาราง  9  แสดงการใช้ Function Dlookup  
 

FUNCTION ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
Dlookup ส าหรับการดึง

ค่าโดยตรง 
Dlookup(“ProductName”,”Products”,”ProductID์
=์19”) 

Dsum หาค่ารวม
ของ Fieldที่
ก าหนด 

Dsum(“UnitInStock”,”Products”,”ProductID์>10” 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

Function ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
Dcount นับจ านวน

ของ Fieldที่
ก าหนด ( ไม่
รวมค่าNull ) 

DCount(“UnitInStock”,”Products”,”ProductID์
>10” 

Davg หาค่าเฉลี่ย
ของ Fieldที่
ก าหนด 

Davg(“UnitPrice”,”Products”,”ProductID์>10” 

Dmin หาค่าต่ าสุด Dmin(“UnitInStock”,”Products”,”ProductID์>10” 
Dmax หาค่าสูงสุด Dmax(“UnitInStock”,”Products”,”ProductID์

>10”  

 
 3.4.5  ภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการฐานข้อมูล  (SQL) 
   ไพศาล  โมลิสกุลมงคล  (2538 : 144-155)  ได้กล่าวว่า  SQL  (Structured  Query  
Language)  เป็นภาพที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relation  Database)  
คือประกอบด้วยตาราง  (Table)  ตั้งแต่  1  ตารางขึ้นไป  โดยแต่ละตารางจะมีคีย์หลัก  (Primary  
Key)  ที่ใช้ในการเชื่อมโยงขัอมูล  ในแต่ละตารางจะเป็นลักษณะ  2  มิติ  คือ  Colum  ในแนวตั้งจะ
เป็นฟิลด์ของตาราง  และ  Row  ในแนวนอกจะเป็น  Record  ของข้อมูลหลาย ๆ  Record ร่วมกัน
เป็นฐานข้อมูลนั่งเอง  ภาษา  SQL  มีหลายรูปแบบ  เช่น  ANSI  SQL  ,  Microsoft  Jet  Sql  ค าสั่ง
ที่เป็นหลัก ๆ  จะเหมือนแต่ค าสั่งรอง ๆ  อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง  เพ่ือให้เข้าใจและน าไปใช้งานได้ 
    ค าสั่งของ  SQL 
     ค าสั่งของ  SQL  ดังตาราง  10   
 

ตาราง  10  แสดงค าสั่ง  SQL 
 

ค าสั่ง ความหมาย 
Alter แก้ไขข้อก าหนดต่าง ๆ  ในฟิลด์ 
Create สร้างตาราง  ฟิลด์  หรืออินเด็กซ์ 
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ตาราง  10  (ต่อ) 

 
ค าสั่ง ความหมาย 

Drop ลบตาราง  หรืออินเด็กซ์ 
Delete ลบเรกคอร์ดในฐานข้อมูล 
Insert แทรกเรกคอร์ดในฐานข้อมูล 
Select เลือกหรือค้นหาเรกคอร์ดในฐานข้อมูล 
Update ปรับปรุงหรืออับเดทเรกคอร์ดในฐานข้อมูล 

 
    เครื่องหมายที่ใช้ใน  SQL 
     เครื่องหมายที่ใช้ในภาษา  SQL  ดังตาราง  11 
 

ตาราง  11  แสดงเครื่องหมายที่ใช้ใน  SQL 
 

เครื่องหมาย ประเภท ความหมาย 
AND ตรรกศาสตร์ จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อทุกเง่ือนไขที่น ามาเชื่อมเป็นจริง

หมด 
OR ตรรกศาสตร์ จะเปน็จริงก็ต่อเมื่อทุกเง่ือนไขที่น ามาเชื่อมเป็นเท็จ

หมด 
NOT ตรรกศาสตร์ เปลี่ยนเงื่อนไขเดิมให้เป็นตรงกันข้าม 
< เปรียบเทียบ น้อยกว่า 
<= เปรียบเทียบ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
> เปรียบเทียบ มากกว่า 
>= เปรียบเทียบ มากกว่าหรือเท่ากับ 
= เปรียบเทียบ เท่ากับ 
<> เปรียบเทียบ ไม่เท่ากับ 
BETWEEN เปรียบเทียบ อยู่ระหว่าง 
LIKE เปรียบเทียบ เป็นส่วนหนึ่งของ 
IN เปรียบเทียบ อยู่ในกลุ่ม 
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    ฟังก์ชั่นที่ใช้  SQL  ที่ใช้บ่อย 
     ฟังก์ชั่นในภาษา  SQL  ที่ใช้บ่อย  ดังตาราง  12 
 

ตาราง  12  แสดงฟังก์ชั่นที่ใช้  SQL  ที่ใช้บ่อย 
 

ชือ่ ความหมาย 
AVG หาค่าเฉลี่ย 
COUNT นับจ านวน 
MAX หาค่าสูงสุด 
MIN หาค่าต่ าสุด 
SUM หาผลรวมฃ 

 
     การเลือกข้อมูล  (Select) 
      เนื่องจากข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลมีเป็นจ านวนมาก  ในการใช้งานจริง  
จะต้องเลือกข้อมูลที่ต้องการขึ้นมาแล้วจะท าอะไรกับข้อมูลนั้นก็ได้  เช่น  ดูข้อมูลเพียงอย่างเดียว  โดย
ก าหนดเงื่อนไขการแสดงข้อมูลเหล่านั้นก็ได้  รูปแบบค าสั่งจะเป็นดังนี้ 
      ค าสั่ง  WHERE 
       เป็นการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือให้แสดงเรกคอร์ดที่ต้องการ  เช่น  ต้องการ
ให้แสดงหนังสือที่เป็นประเภท  Graphic  เท่านั้น  ก็สามารถท าได้โดยใช้ค าสั่ง  Where  
      ค าสั่ง  ORDER  BY 
       ในการแสดงผลข้อมูลจากการเลือกข้อมูล  เรกคอร์ดต่าง ๆ  จะแสดง
ตามล าดับที่จัดเก็บในตาราง  ถ้าหากต้องการเรียงล าดับข้อมูลโดยใช้เรียงตามฟิลด์ใดก็สามารถท า
ก าหนดได้จากค าสั่ง  Order by  โดยสามารถเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก  (Ascending)  ซึ่งเป็นค่าดี
ฟอลต์  หรือจากมากไปหาน้อย  (Descending)  ถ้าต้องใช้จะใช้  DESC  ต่อท้าย  เช่น  ถ้าต้องการ
แสดงข้อมูลทุกฟิลด์ในตาราง  BOOK  โดยเรียงล าดับฟิลด์  Author  จากน้อยไปหามากจะเขียนค าสั่ง
ได้ดังนี้ 
     การเพ่ิมข้อมูล  (INSERT) 
      การเพ่ิมข้อมูลลงในฟิลด์ของฐานข้อมูลก็สามารถท าได้ด้วยค าสั่ง  INSERT  
ซึ่งมีรูปแบบ  ดังนี้ 
       INSERT INTO table_name 
       VALUES (value1, value2, value3,...) 
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     การอับเดทข้อมูล  (UPDATE) 
      ถ้าหากเราต้องการน าข้อมูลมาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  ก็สามารถท าได้ซึ่ง
การอับเดทข้อมูลนี้ใช้ค าสั่ง  UPDATE  ซึ่งมีรูปแบบ  ดังนี้ 
       UPDATE table_name 
       SET column1  =  value, column2  =  value2  ,... 
       WHERE column  =  value 
     การลบข้อมูล  (DELETE) 
      ถ้าหากเราไม่ได้ต้องการข้อมูลสามารถลบออกจากตารางได้  โดยใช้ค าสั่ง  
DELETE  ซึ่งมีรูปแบบ  ดังนี้ 
       DELETE FROM table_name 
       WHERE  column = value; 
 3.4.6  ฐานข้อมูล  Oracle 
   ญาณี  กาชัย,  สัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร  และมณีโชติ  สมานไทย  (2546 : 7-20)  กล่าวว่า  
ฐานข้อมูล  Oracle  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ  Object-Relational  โดยอาศัยหลักการท างาน
พ้ืนฐานของการจัดการฐานข้อมูลแบบ  Relational  Database  Management  เป็นมาตรฐานและ
เพ่ิมฟังก์ชันการท างานของ  Object-Oriented  System  ประยุกต์เข้ามาใช้งานในบางส่วน  เช่น  
User  สามารถสร้าง  Data Type  ไดเ้องและสามารถสร้างฟังก์ชั่นการท างานของฐานข้อมูลเพ่ิมเติม 
เองได้ด้วยเช่นกัน 
   ด้วยเหตุนี้จึงเรียกได้ว่า  Oracle Server  เป็นฐานข้อมูลแบบ  Object – Relational   
ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของการใช้งาน  Oracle Server  เพ่ิมเติมขึ้นมาจากความน่าเชื่อถือในการใช้ 
งานฐานขอ้มูล 
    ส่วนประกอบของ  Oracle  Database   
     Oracle Database  คือ  กลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้รวมกันโดยจัดเก็บลงเป็น
ไฟล์ข้อมูลที่เป็น  Physical File  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะเรียกข้ึนมาดูหรือสามารถเปลี่ยนแปลง 
ค่าได้  ไฟล์ข้อมูลที่ประกอบกันเป็น  Oracle Database  ประกอบด้วย  3  แบบ  ได้แก่  Control 
File,  Redo Log File และ  Data File 
     Control File  เป็นไฟล์  Binary  ทีใ่ช้ควบคุมการท างานของานข้อมูลโดยถูก
สร้างข้ึนมาพร้อมกับการสร้างฐานข้อมูล  ขนาดของ  Control File  จะเพ่ิมมากข้ึนตลอดเวลา  
เนื่องจากเป็นไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูลการท างานของฐานข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างและรายละเอียด
หลักของฐานข้อมูลไว้ทั้งหมด 
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     Redo log File  เป็นไฟล์ไบนารี่ที่เก็บบันทึกรายละเอียดการท างานของ  
Transaction  ต่าง ๆ  ที่ท างานและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล  ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะถูก
น ามาใช้ในการ  Recovery  ฐานข้อมูล 
     Data Filed  เป็นไฟล์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ  ในฐานข้อมูล  ได้แก่  Data 
Dictionary  ต่าง ๆ  Object  ของ  User  และข้อมูลของแต่ละ  Object  เป็นต้น 
     Parameter File  เป็น  Tag  File  ที่เก็บค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการ
ท างานของฐานข้อมูล  ชื่อไฟล์นี้จะมีชื่ออยู่ในรูปแบบเป็น  iniSID.ora  โดย  SID  หรือ  System 
Identifier ก็คือชื่อของฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นภายในเครื่อง  เช่น  สมมติว่าเราสร้างฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า  
ORCL  ชื่อของ  Parameter File  ก็จะเป็น initORCL.ora  เป็นต้น 
     Archive File  เป็นไฟล์ที่ได้จากการคัดลอกข้อมูลของ  Redo Log File ที่ใช้
งานอยู่ในฐานข้อมูลมาเก็บไฟล์เพื่อส ารองข้อมูลของ  Redo log File  และน ามาใช้ในการ  Recovery  
ฐานข้อมูลต่อไป 
     PassWord File  เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บรหัสผ่านของยูสเซอร์ที่ต้อกงารเข้ามาใช้งาน
ฐานข้อมูลในฐานะ  SYSDBA  ซึ่งเป็นสิทธิการท างานพิเศษที่สามารถสั่ง  Startup และ  Shutdown  
ฐานข้อมูลได้ 
   ยุทธนา  ลีลาศวัฒนกุล,  อมรพันธุ์  ค าอรรถ  และสัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร  (2545 : 155-
176)  กล่าวไว้ว่า  การเขียน  SQL  อีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า  PL/SQL  ซึ่งเป็นการขยายขีด
ความสามารถของภาษา  SQL  ธรรมดา  โดยการยอมให้มีลักษณะของการเขียนโปรแกรมเข้ามาในตัว
ภาษานี้  ท าให้เราสามารถสร้างโปรแกรม  เรียกใช้ฟังก์ชัน  และท าการวนซ้ าหรือตัดสินใจได้จาก
ความสามารถของ  PL/SQL  ที่เพ่ิมเข้ามา 
    PL/SQL  (Procedure Language SQL)  คือ  การน าค าสั่งต่าง ๆ  ของภาษา  
SQL  มารวมกันเป็นโปรแกรมท าให้ค าสั่งเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ  และท างานได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ 
    คุณสมบัติของ  PL/SQL  มีข้อที่น่าสนใจ  ดังนี้ 
     รูปแบบการเขียนโปรแกรมคล้ายกับภาษา  Pascal   
     การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กไม่มีผลต่อการเขียนค าสั่ง 
    รูปแบบโครงสร้างของ  PL/SQL   
     ค าสั่งของ  SQL  มารวมกันเป็น  PL/SQL  แต่ละหน่วยของค าสั่งเราเรียกว่า  
Block  แต่ละ  Block  อาจมีรูปแบบการท างานเป็นอิสระหรือมีรูปแบบที่สัมพันธ์กับ  Block  อ่ืน ๆ 
     Block  แบ่งเป็น  2  ประเภทคือ 
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      1.  Anonymous block  :  เป็นหน่วยของค าสั่งที่ถูกประกาศในแอพพลิเค
ชันเพื่อเตรียม  Execute  โดยที่  Anonymous block  จะไม่มีการตั้งชื่อ  ดังนั้นมันจึงเป็นอิสระ  ไม่
สามารถเรียกใช้โดย  Program  อ่ืนได้ 
       รูปแบบ  Anonymous block  ดังนี้ 
        DECLARE 
        ก าหนดตัวแปร 
        . 
        . 
        BEGIN 
        ค าสั่ง 
        . 
        . 
         [EXCEPTION] 
        END NAME; 
      2.  Sub – programs  :  เป็นหน่วยของค าสั่งที่มีการตั้งชื่อ  และสามารถถูก
เรียกใช้โดย  Program  อ่ืนได้โดยมีการส่งค่ากลับมาให้ได้  เช่น  Procedure,  Function 
       รูปแบบ  Sub - programs  ดังนี้ 
        Structure  ของ  FUNCTION 
         FUNCTION  NAME 
             ก าหนดตัวแปร 
             . 
             . 
         BEGIN 
         ค าสั่ง 
         . 
         . 
          [EXCEPTION] 
         END NAME; 
        หรือ 
        Structure  ของ  PROCEDURE 
         PROCEDURE  NAME 
             ก าหนดตัวแปร 
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             . 
             . 
        BEGIN 
         ค าสั่ง 
          . 
          . 
          [EXCEPTION] 
         END NAME; 
       ค าสั่งพ้ืนฐานที่ใช้ใน  Block 
        ส าหรับค าสั่งพื้นฐานใน  Block  ในรูปแบบที่ผ่านมามีค าสั่งต่าง ๆ  
ดังนี้ 
         Declare  เป็นการก าหนดตัวแปรที่ใช้ใน  Program  โดยระบุชื่อ
ตัวแปร  ชนิดของตัวแปร  และความยาว 
         BEGIN  เป็นการก าหนดการเริ่มต้นของการเขียน  statement  
ซึ่งเป็นการน าเอาค าสั่งของ  SQL  มาใช้งาน  และเม่ือจบค าสั่งทั้งหมดแล้ว  เราต้องการการจบด้วย  
END 
         EXCEPTION  เป็นการก าหนดการท างาน  หรือแสดงผลในกรณีท่ี
เกิด  Error  หรือกรณีที่มีการท างานเป็นพิเศษ  ทั้งนี้  EXCEPTION  ไม่ใช่รูปแบบบังคับที่จ าเป็นต้องใส่ 
     เครื่องหมายต่าง ๆ  ที่ใช้ใน  PL/SQL 
      ใน  PL/SQL  นั้นมีการใช้เครื่องหมายเพ่ือสื่อความหมายต่าง ๆ   
ดังตาราง  13 
 

ตาราง  13  แสดงเครื่องหมายเพื่อสื่อความหมายต่าง ๆ   
 

เครื่องหมาย ความหมาย 
/*…..*/ การแสดง  Comment ของประโยค  โดยที่ประโยคที่ต้องการต้องอยู่ภายใน

เครื่องหมาย  เช่น  /*  this is my program*/ 
-  - การแสดง  Comment  ของบรรทัดนั้น  โดยใส่เครื่องหมายน าหน้าประโยค 
‘…’ เครื่องหมายแสดงว่าสิ่งที่อยู่ในเครื่องหมายเป็นข้อมูลประเภท character 
:= เครื่องหมายแสดงการก าหนดค่าของตัวแปร 
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

เครื่องหมาย ความหมาย 
+ เครื่องหมายบวก 
- เครื่องหมายลบ 
* เครื่องหมายคูณ 
/ เครื่องหมายหาร 
> เครื่องหมายมากกว่า 
< เครื่องหมายน้อยกว่า 
!= เครื่องหมายไม่เท่ากับ 
; เครื่องหมายแสดงการจบ  statement 

 
     การก าหนดตัวแปรและค่าคงที่ในโปรแกรม 
      เราสามารถก าหนดชนิดของข้อมูลได้หลายประเภท  ในที่นี้มีการก าหนด
รูปแบบของข้อมูลไว้  2  ชนิด  คือ 
       1.  ตัวแปร  (Variables)  ค่าของตัวแปรชนิดนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงจาก 
การท างานของโปรแกรม 
       2.  ค่าคงที่  (Constants)  ตัวแปรที่ถูกก าหนดค่าลงไปตายตัว 
     ประเภทของข้อมูล  (DATATYPE) 
      ประเภทของข้อมูลที่ใช้ใน  PL/SQL  มีรายละเอียดดังตาราง  14 
 

ตาราง  14  แสดงประเภทของข้อมูลที่ใช้ใน  PL/SQL   
 

ประเภท ค่าที่ใช้ ข้อก าหนด 
ตัวเลข NUMBER ใช้ก าหนดข้อมูลเป็นตัวเลข  มีความยาวสูงสุดได้   

38  digit 
 LONG ใช้ก าหนดข้อมูลที่เป็นตัวเลข  สามารถเก็บข้อมูล 

มากที่สุด  2  gigabyte 
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ตาราง  14  (ต่อ) 
 

ประเภท ค่าที่ใช้ ข้อก าหนด 
ข้อความ VARCHAR2 ใช้ก าหนดข้อมูลที่เป็นข้อความ  (Character)   

มีความยาวตั้งแต่  1 – 32767  bytes  สามารถ
ก าหนดความยาวสูงสุดได้  2,000  ตัวอักษร   
แต่ความยาวของตัวแปรที่จองในฐานข้อมูลจะแปรผัน
ตามความยาวของตัวอักษรเช่น 
A   Varchar2  (10)  ถ้า  A์์:=์์“JOHNY” 

 CHAR ใช้ก าหนดข้อมูลที่เป็นข้อความ  (Character)  
เหมือนกับ  VARCHAR  มีความยาวตั้งแต่   
1 – 32767  สามารถก าหนดความยาว 
สูงสุด  255  ตัวอักษร  แต่ความยาวของตัวแปรที่ 
จองในฐานข้อมูลจะถูกก าหนดตายตัว   
เช่น  A   Varchar2  (10)   

ค่าตรรกะ BOOLEAN ใช้ก าหนดข้อมูลที่เป็นค่าทางตรรกศาสตร์  ได้แก่  
TRUE,  FALSE 

วัน DATE ใช้ก าหนดข้อมูลที่เป็นวันที่  ‘DD-MON-RRRR’ 
%TYPE ก าหนดชนิดของตัวแปรให้มีค่าเหมือนกับ  Column  

ที่อยู่ใน  Table  ที่เราต้องการมีรูปแบบ  ดังนี้ 
ตัวแปร  tablename.column%type 
v_id  customers.customer_id%type 
v_id  จะมีชนิดของตัวแปรเป็น 
NOT  NULL  NUMBER (5)  เหมือนกับ  
coutomer_id 

 
     การก าหนดตัวแปร 
      การก าหนดตัวแปรจะอยู่ในส่วนของ  DECLARE  ใน  BLOCK  มีรูปแบบ  
ดังนี้ 
       Identifier  datatype  (precision,scale)]        [NOT NULL]    [   
:=  expression  ]; 
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      โดยที่ 
       Identifier  คือ  ชื่อตัวแปร  เป็นค่าจ าเป็นที่ต้องถูกก าหนด 
       Datatype  คือ  ประเภทของข้อมูล  เช่น  NUMBER  VARCHAR  เป็น
ค่าจ าเป็นที่ต้องถูกก าหนด 
       Precision,  scale  คือ  ความยาวของตัวแปร  เป็นค่าท่ีไม่จ าเป็นต้องใส่
ก็ได้ 
       NOT  NULL  คือ  การก าหนดให้ตัวแปรนั้นห้ามีค่าเป็น  NULL   
เป็นค่าที่ไม่จ าเป็นต้องใส่ก็ได้ 
       Expression  เป็นการก าหนดตัวแปรโดยมีค่าเท่ากับการกระท าใดการ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
       เมื่อก าหนดตัวแปรจบแล้ว  จะต้องใส่เครื่องหมาย  ;  เป็นการแสดงการ
จบประโยค  ดังนี้ 
        init_value NUMBER  := 0; 
        tot_price NUMBER(9,2) := volume  *  price; 
        name  VARCHAR2(30); 
        v_date  DATE  := sysdate; 
     การก าหนดค่าคงที่ 
      ส าหรับการก าหนดค่าคงที่นั้นท าได้ด้วยรูปแบบต่อไปนี้ 
       Identifier    CONSTANT   [(precision,scale)]  [NOT NULL]   [  :=  
expression] ; 
       จะเห็นว่าคล้ายกับการก าหนดตัวแปรแต่ต่างกันที่ประเภทของตัวแปร   
ในที่นี้จะก าหนดเป็น  CONSTANT  ดังนี้ 
        Tax CONSTANT := 1.5; 
     การก าหนดประโยคค าสั่ง 
      ในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะต้องเขียนด้วยภาษาใดเราจะต้องใช้งานใน
ค าสั่งของภาษานั้นเสมอ  ส าหรับ  PL/SQL  นั้นการก าหนดค าสั่งจะใช้ในการก าหนดค่าให้กับตัวแปร  
ซึ่งการก าหนดประโยคค าสั่งมีรูปแบบดังนี้ 
       Indetifier  := expression; 
       โดยที่ 
        Identifier  คือชื่อตัวแปรที่ต้องการก าหนดค่า 
        expression  คือประโยคค าสั่ง  ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ  Begin์….์์
End  ของ  BLOCK 
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       count := count + 1; 
     การท างานตามล าดับของ  Operator 
      ส าหรับการประมวลผลเมื่อโปรแกรมถูกเขียนขึ้นมานั้น  มีการเรียงล าดับ
ตามความส าคัญของ  Operator  ดังตาราง  15 
 

ตาราง  15  แสดงความส าคัญของ  Operator   
 

ล าดับ OPERATOR ความหมาย 
1 **,  NOT Exponentiation,  Logical 
2 +,  - ก าหนดเครื่องหมายให้กับค่า 
3 *  ,  / เครื่องหมาย  คูณ  หาร 
4 =,  !=,  <>,  <=,  >=,  IS NULL,  LINK,  

BETWEEN,  IN 
เครื่องหมายเปรียบเทียบ 

5 AND,  OR เครื่องหมาย  และ  หรือ 

 
     การตัดสินใจเงื่อนไข  และการควบคุมทิศทางของโปรแกรม 
      ในการเขียนโปรแกรมท่ัว  ๆ  ไปนั้น  เราจะพบกับการใช้เงื่อนไขเพ่ือเปลี่ยน 
ทิศทางการท างานของโปรแกรม  หรือการวนลูปเพื่อท างานบางอย่างซ้ า  ส าหรับ  PL/SQL   
จะมี  Statement  ที่ใช้ส าหรับควบคุมการท างานเหล่านี้  ดังนี้ 
       IF  ใช้ส าหรับการท างานที่มีเง่ือนไข  TRUE,  FALSE 
       GOTO  ใช้ส าหรับการให้กระโดดไปท างานในจุดที่ต้องการในโปรแกรม 
       Basic  Loops  ใช้ส าหรับการท างานแบบวนรอบซ้ า ๆ  กัน 
       FOR  Loops  ใช้ส าหรับการท างานแบบวนรอบกันโดยมีการก าหนด
จ านวนรอบของการท างาน 
       WHILE  Loops  ใช้ส าหรับการท างานแบบวนรอบซ้ ากันในขณะที่ยังอยู่
ภายในเงื่อนไข  เมื่อไม่ตรงตามเงื่อนไขก็จะหลุดออกจาก  loop 
       EXIT  ใช้เมื่อต้องการให้หยุดการท างาน 
       การใช้งาน  IF 
        เมื่อข้อมูลตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดใน  IF  Statement  โปรแกรม 
จะท างานภายใต้ค าสั่งที่อยู่ในเงื่อนไขของ  IF  แต่ถ้าข้อมูลไม่ตรงตามเง่ือนไข  โปรแกรมก็จะหลุดไป
ท างานในส่วนของ  ELSE  ซึ่งมีรูปแบบ  ดังนี้ 
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         IF  condition  THEN  actions [ ELSIF  condition  THEN  
actions]  [  ELSE  actions] 
         END  IF; 
         การท างานจะเริ่มต้นด้วย  IF  และจบด้วย  END  IF  โดยตาม
ด้วยเครื่องหมาย  Semi  Colon  (;)  ถ้าข้อมูลตรงตามเง่ือนไขที่อยู่หลัง  IF  แสดงว่าเงื่อนไขนั้นมีค่า
เป็น  TRUE  โปรแกรมจะท างานตาม  actions  ที่อยู่หลัง  THEN  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขแสดงว่า
เงื่อนไขมีค่าเป็น  FALSE  โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขของ  ELSIF  ถ้าข้อมูลตรงตามเงื่อนไข  แสดง
ว่าเงื่อนไขนั้นมีค่าเป็น  TRUE  โปรแกรมจะท างานตาม  actions  ที่อยู่หลัง  ELSIF  แต่ถ้าข้อมูลไม่ตรง
ตามเงื่อนไขใดเลย  โปรแกรมจะท างานตาม  Actions  ที่อยู่หลัง  ELSE  ภายใน  IF  Statement 
       ตัวอย่างโปรแกรม  IF…THEN…ELSIF 
        ให้รับค่ารหัส  Product  บนหน้าจอ  แล้วให้แสดง  Output  ว่า  
Product  นั้นมีปริมาณการขายตกอยู่ในช่วงใด  ในที่นี้ก าหนดมี  3  ช่วงคือ 
        DECLARE 
         v_description VARCHAR2(100); 
         v_prod  NUMBER(5); 
         v_qty  NUMBER(5); 
         v_order_id NUMBER(5); 
        BEGIN 
         SELECT  description,  order_details.product_id,sum(qty)   
        INTO  v_description, v_prod, v_qty 
         FROM  products, order_details 
         WHERE  order_details.order_id = &v_order_id  AND  
products.product_id = order_details.product_id 
         GROUP BY  
description.order_details.product_id,order_details.order_id; 
         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘product name is ‘ || 
v_description  ||  ‘  Quantity  =  ‘  ||  v_qty’) ; 
        IF  v_qty  <  10  THEN    --  ช่วงที่  1 
         --  sell  less  than  10  units 
         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE  (‘Sell  less  than  10  units’); 
        ELSEIF  v_qty  >=  10  AND  v_qty  <  50  THEN  -- ช่วงที่  2 
         --  sell  less  than  10  and  50  units 
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         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE  (‘Sell  less  than  10  and  
50  units); 
        ELSE      --  ช่วงที่  3 
         --  sell  greate  than  50  units 
         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE  (‘>  50  Units); 
        END IF; 
        END; 
        อธิบายการท างาน 
         1.  ตัวแปรที่ประกาศในส่วนของ  Declare  เป็นตัวแปรที่ใช้ใน
การรับค่าของข้อมูลที่  SELECT  จากตารางโดยตัวแปรที่กล่าวถึง  ได้แก่  v_description,  v_prod,  
v_order_id  ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ต้องมีประเภทเหมือนกับข้อมูลในตารางที่ต้องการรับค่า  โดยทุก ๆ  ครั้ง
ของการประกาศตัวแปรแต่ละตัวจะต้องจบด้วยเครื่องหมาย  ;  ทุกครั้ง 
         2.  ในส่วนของค าสั่ง  SELECT  จนถึง  GROUP BY  เป็นการดึง
ข้อมูล  description,  order_details  ผลรวมปริมาณสินค้าท่ีขายได้  ตามรหัสสินค้า  (order_id)  ที่
ให้ผู้ใช้งานบันทึกค่า  ซึ่งผลลัพธ์ของการดึงข้อมูลจะน าไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ได้ประกาศไว้ 
          โดยที่ 
           คอลัมน์  description  จากตาราง  products  เก็บไว้ใน
ตัวแปร  v_description 
           คอลัมน์  product_id  จากตาราง  order_details  เก็บ
ไว้ในตัวแปร  v_prod 
           ผลรวมของ  qty  จากตาราง  order_details  เก็บไว้ใน
ตัวแปร  v_qty 
         3.  ในการก าหนดเงื่อนไขท่ี  WHERE  นั้นจะเห็นว่าเราก าหนดให้  
order_details.product_id  =  &v_order_id  ซึ่งเป็นก าหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้ใช้งานระบุรหัส 
ของ  order_id  บนหน้าจอ  โดยผ่านค่ามาที่ตัวแปร  v_order_id 
         เงื่อนไขอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการก าหนดว่าให้เลือกข้อมูลเมื่อ  
product_id  ของทั้งจากตาราง  products  และตาราง  order_details  มีค่าตรงกัน 
         4.  ในส่วนของ  GROUP BY  นั้นจะเป็นการจัดกลุ่มของคอลัมน์ 
เพ่ือใช้งานร่วมกับค าสั่ง  SUM ( )  ในที่นีจ้ะท าการหาผลรวมของค่าในคอลัมน์  qty  ตามกลุ่มของ  
description,  order_details.product_id,  order_details.corder_id 
         5.  ในส่วนของการใช้งาน  DBMS_OUTPUT  จะเป็นการแสดง 
ผลลัพธ์ที่จากค าสั่ง  SELECT  ข้างต้นโดยจะท าการพิมพ์ข้อความให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ 
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         6.  ในส่วนของ  IF…THEN….ELSE์์เป็นการก าหนดว่าต้องการให้
แสดงผลลัพธ์ของตัวแปร  qty  ในช่วงใด 
         โปรแกรมนี้มีการับค่า  Order_id  จากหน้าจอ  จากนั้นโปรแกรม
จะเช็ค  Qty  ว่ามีค่าตกอยู่ในเงื่อนไขใดในที่นี้  order_id = 10015  มีค่า  Qty  =  25  ซ่ึงตกอยู่ใน
เงื่อนไข  elsif  ดังนั้นผลลัพธ์จึงแสดงค่า  ดังนี้ 
          Product  name  is  Ms  Visual  Basic  6.0  Quantity  
 = 25 
          Sell  between  10  and  50  units 
          PL/SQL  procedure  successfully  completed. 
        ค าสั่ง  LOOP….END์์LOOP 
         ใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมแบบวนลูป  และสามารถให้หลุด
ออกจากลูปก่อนจบการท างานภายในลูปได้ 
          LOOP 
          action 
          --  actions  to  be  performed 
          --  within  the  loop 
          END  LOOP; 
         การท างานแบบนี้จะกระท าตั้งแต่ค าสั่งต้นลูปไล่ลงมาเรื่อย ๆ   
และจะกระท าย้อนกลับมาที่ค าสั่งต้นลูปอีก  จนกว่าจะจบเงื่อนไขก็จะหลุดออกจากลูป  ส าหรับกรณี 
ที่ต้องการให้หยุดการท างานเราจะใช้ค าสั่ง  EXIT  ให้กระท าภายในลูป 
          LOOP 
          --  actions  to  bet  preformed 
          EXIT  [  loop  -  label  ]  [  WHEN  condition  ]; 
          … 
          END  LOOP; 
         ในบางกรณีที่ต้องการให้กระโดดข้ามไปท างานที่ค าสั่งอ่ืนภายนอก
ลูปใช้ค าสั่ง  GOTO 
          ตัวอย่างการใช้งาน  LOOP….END์์LOOP 
           ตัวอย่างนี้ให้แสดงเลขท่ีผู้แทนขาย,  ชื่อ,  นามสกุล,  
โควตา  และมูลค่าของผู้แทนขายรายนั้นที่ขายได้  โดยแสดงตั้งแต่เลขที่ผู้แทนขาย  1002  -  1010 
            DECALRE 
             v_sale_id number(5); 
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             v_first_name varchar2(30); 
             v_last_name varchar2(30); 
             v_quota  number(15,2); 
             v_sale_values number(15,2); 
             counter  number(5); 
            BEGIN 
             Count  :=  1001; 
             Loop 
              count  :=  counter + 1; 
              select sale_id , first_name,  last_name , 
quota , sale_values 
              into  v_sale_id , v_first_name,  
v_last_name , v_quota ,  
                                 v_sale_values 
              from  salesrep 
              where  sale_id = counter; 
              DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( v_sale_id || ‘ ‘ 
|| v_fisrt_name || ‘ ‘ ||  v_last_name  || ‘ ‘ ||  v_quota  || ‘ ‘ ||  v_sale_values); 
 EXIT  WHEN counter > 1009; 
            END LOOP 
            END; 
           อธิบายการท างาน 
            1.  เราจะใช้งานตัวแปร  counter  ซึ่งได้ประกาศใน
ส่วนของ  DECLARE  โดยก าหนดค่าเริ่มต้นที่  1001  ซึ่งเมื่อเริ่มเข้าลูปค่า  counter  จะเป็น  1002 
            2.  จากนั้นดึงข้อมูลจากคอมลัมน์  sale_id,  
first_name,  last_name,  quota,  sale_values  มาเก็บไว้ในตัวแปร  v_sale_id , v_first_name,  
v_last_name , v_quota , v_sale_values  ตามล าดับ  โดยจะตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดที่  WHERE  
ว่า  sale_id  ต้องเท่ากับค่าในตัวแปร  counter 
             3.  ท าการแสดงผลลัพธ์จากค่าที่เก็บในตัวแปรต่าง 
ๆ  ออกทางหน้าจอ 
             4.  การท างานของโปรแกรมจะวนซ้ าโดยเพิ่มค่า  
counter  ทีละ  1  จนกว่าค่านั้นจะมากกว่า  1009 
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        ค าสั่ง  FOR  LOOP 
         เป็นการท างานแบบ  LOOP  โดยการเพ่ิมตัวควบคุมการวนลูป   
ซึ่งตัวควบคุมนี้จะเพ่ิมโดยอัตโนมัติทีละ  1  จนถึงค่าสูงสุดที่ก าหนด 
          FOR  control-variable  IN  [REVERSE]  low-value ..  
high-value 
          โดยที่ 
           Control-variable  ตัวแปรที่ใช้ในการนับจ านวนลูป 
           REVERSE  เป็นการท างานแบบลดค่าจาก  hight-value 
ไปถึง  low-value 
           Low-value  จ านวนลูปเริ่มต้น 
           High-value  จ านวนลูปสุดท้าย 
          ตัวอย่างการใช้งาน  LOOP….END์์LOOP 
           ตัวอย่างนี้ให้แสดงเลขท่ีผู้แทนขาย,  ชื่อ,  นามสกุล,  
โควตา  และมูลค่าของผู้แทนขายรายนั้นที่ขายได้  โดยแสดงเลขที่ของผู้แทนขายตั้งแต่  1001 – 1010 
            DECALRE 
             v_sale_id number(5); 
             v_first_name varchar2(30); 
             v_last_name varchar2(30); 
             v_quota  number(15,2); 
             v_sale_values number(15,2); 
             counter  number(5); 
            BEGIN 
             FOR  counter  IN  1001 ..  1010 
             LOOP 
              Select  sale_id, fisrt_name, last_name , 
quota,  sale_values 
              Into  v_sale_id, v_fisrt_name, 
v_last_name , v_quota,   
                    v_sale_values 
            from  salesrep 
            where sale_id = counter; 
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            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_sale_id  ||’ ‘||  
v_fisrt_name   ||’ ‘||  v_last_name  ||’ ‘||  v_quota  ||’ ‘||  v_sale_values); 
             END LOOP; 
            END; 
           อธิบายการท างาน 
            1.  ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ  ที่จะรับค่าจากการดึงข้อมูล
ไว้ในส่วน  DECLARE 
            2.  ก าหนด  Control-variable  ที่ใช้นับจ านวนครั้งกา
รวนลูปชื่อว่า  counter  โดยให้มีค่าตั้งแต่  1001 – 1010  ซึ่งหมายความว่าวนลูปทั้งหมด  10  รอบ 
            3.  ดึงข้อมูลจากคอลัมน์  sale_id, fisrt_name, 
last_name , quota,  sale_values  มาเก็บไว้ในตัวแปร  Into  v_sale_id, v_fisrt_name, 
v_last_name , v_quota,  v_sale_values  ตามล าดับ  โดยจะตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดที่  WHERE  
ว่า  sale_id  ต้องเท่ากับค่าในตัวแปร  couter 
            4.  ท าการแสดงผลลัพธ์จากค่าที่เก็บในตัวแปรต่าง ๆ   
ออกทางหน้าจอ 
             ตัวอย่างการใช้งาน  FOR…LOOP์์กับ  REVERSE 
              ตัวอย่างต่อไปเราจะใช้  REVERSE  กับค าสั่ง  
FOR์…์LOOP 
              DECALRE 
               v_sale_id number(5); 
               v_first_name varchar2(30); 
               v_last_name varchar2(30); 
               v_quota  number(15,2); 
               v_sale_values number(15,2); 
               counter  number(5); 
              BEGIN 
               FOR  counter  IN  REVERSE  1001 ..  
1010 
               LOOP 
                Select  sale_id, fisrt_name, 
last_name , quota,  sale_values   Into  v_sale_id, v_fisrt_name, v_last_name , 
v_quota,   v_sale_values  from  salesrep  where sale_id = counter; 
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_sale_id  ||’ ‘||  v_fisrt_name   ||’ ‘||  v_last_name  ||’ ‘||  
v_quota  ||’ ‘||  v_sale_values); 
               END LOOP; 
              END; 
              ซึ่งจะเห็นว่าการใช้  REVERSE  จะแสดงผลลัพธ์
จาก  hight – value  ไปจนถึง  low – value 
        ค าสั่ง  WHILE  LOOP 
         เป็นการท างานแบบวนลูปโดยใช้เงื่อนไขเป็นตัวควบคุมในการวน
ลูป  ลูปจะท างานก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขเป็น  TRUE  คือ  เงื่อนไขตรงกับเงื่อนไขใน  WHILE  และจะหลุด
ออกจากลูปก็เม่ือเงื่อนไขเป็น  FALSE  คือ  เมื่อเงื่อนไขไม่ตรงกับเงื่อนไขใน  WHILE  ก็จะหลุดออกจาก
ลูป 
         WHILE  condition 
         WHERE 
         LOOP 
         --  actions 
         END LOOP; 
         ตัวอย่างการใช้งาน  LOOP….END์์LOOP 
          ตัวอย่างนี้ให้แสดงเลขท่ีผู้แทนขาย,  ชื่อ,  นามสกุล,  โควตา  
และมูลค่าของผู้แทนขายรายนั้นที่ขายได้  โดยแสดงเลขท่ีของผู้แทนขายตั้งแต่  1001 – 1010   
โดยใช้ค าสั่ง  WHILE์…์LOOP 
           DECALRE 
            v_sale_id number(5); 
            v_first_name varchar2(30); 
            v_last_name varchar2(30); 
            v_quota  number(15,2); 
            v_sale_values number(15,2); 
            counter  number(5); 
           BEGIN 
            Counter  :=  1001; 
            While  counter  <  1011 
            Loop 
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             Select  sale_id, fisrt_name, last_name , 
quota,  sale_values 
             Into  v_sale_id, v_fisrt_name, v_last_name 
, v_quota,   v_sale_values 
           from  salesrep 
           where sale_id = counter; 
           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_sale_id  ||’ ‘||  
v_fisrt_name   ||’ ‘||  v_last_name  ||’ ‘||  v_quota  ||’ ‘||  v_sale_values); 
           Counter : counter + 1; 
            END LOOP; 
           END; 
          อธิบายการท างาน 
           1.  ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ  ที่จะรับค่าจากการดึงข้อมูลไว้ใน
ส่วน  DECLARE 
           2.  ในส่วน  Condition  ของค าสั่ง  While  Loop  นั้นใช้
ตัวแปรชื่อว่า  counter  โดยค่าเริ่มต้นเป็น  1001  แล้วท าการวนลูปทั้งหมด  10  รอบ  (ซึ่งเรา
ก าหนดให้  counter  ต้องน้อยกว่า  1011)  ซึ่งตัวแปร  counter  นี้จะเพ่ิมค่าทีละ  1  ทุกครั้งที่วนลูป 
           3.  ดึงข้อมูลจากคอลัมน์  sale_id, fisrt_name, 
last_name , quota,  sale_values  มาเก็บไว้ในตัวแปร  v_sale_id, v_fisrt_name, v_last_name 
, v_quota,  v_sale_values  ตามล าดับ  โดยจะตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดที่  WHERE  ว่า  sale_id  
ต้องเท่ากับค่าในตัวแปร  counter 
           4.  ท าการแสดงผลลัพธ์จากค่าที่เก็บในตัวแปรต่างๆ  ออก
ทางหน้าจอ 
        การใช้  Cursor  (เคอร์เซอร์) 
         เมื่อใช้ค าสั่ง  SQL  กับฐานข้อมูล  Oracle  ปกติจะมีการใช้พ้ืนที่
ในหน่วยความจ าภายในฐานข้อมูลที่เรียกกว่า  Work Area  เพ่ือใช้ในการท างานกับค าสั่งเหล่านั้น   
(บางทีเราอาจเรียก  Work  Area  ว่า  Context  Area) 
         Work  Area  นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  ค าสั่ง  SQL  
ผลลัพธ์ที่เกิดจากผลของการท างานค าสั่งนั้นเป็นต้น  ซึ่งจะมีตัวแปรชนิดพอยเตอร์ที่คอยชี้ไปยังพื้นท่ี
หน่วยความจ านั้นซึ่งเราเรียกว่า  Cursor 
         Cursor  เป็นโครงสร้างข้อมูลของ  PL/SQL  ที่มีการตั้งชื่ออ้างอิง
ถึง  Work  Area  ดังนั้นเมื่อเรียกใช้  Cursor  ก็หมายถึงสามารถดึงข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ใน  Work  Area   
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มาใช้งานได้ 
 
 
 
 
 
 

      หน่วยความจ าของระบบฐานข้อมูล  Oracle 
 

ที่มา  ยุทธนา  ลีลาศวัฒนกุล  อมรพันธุ์  ค าอรรถ  และสัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร  (2545 : 172) 
ภาพประกอบ  8  แสดง แนวคิดการท างานของ  Cursor 

 
        Cursor  มี  2  ประเภท  คือ 
         1.  Inplicit  Cursors  คือ  Cursor  ที่ถูกเขียนโดยระบบอยู่แล้ว  
ได้แก่  ประโยค  .DML  เช่น  ค าสั่ง  UPDATE,  INSERT,  DELETE  และโยค  SELECT  ที่เขียน
ภายใน  Block  ที่  Return  ค่าเพียง  Record  เดียว 
         2.  Explicit  Cursors  คือ  Cursor  ที่เราต้อง  DECLARE  
ขึ้นมาเองส าหรับใช้งาน  ซึ่งเราต้องเขียนค าสั่งต่าง ๆ  เพ่ือจัดการได้แก่  การน าค าสั่ง  OPEN,  CLOSE,  
FETCH  ฯลฯ  เหล่านี้เขียนใส่เข้าไปใน  Block 
        Cursor  Statement 
         ใช้ส าหรับการ  DECLARE  CURSOR  ในแบบ  Explicit  ซ่ึง
สามารถก าหนดพารามิเตอร์เข้าไปได้  เพ่ือถูกแทนที่ในคิวรี  เมื่อ  Cursor  ได้ถูกเปิดขึ้นแล้ว  ในกรณีที่
มีการใช้ตัวแปรใน  Cursor  เราต้อง  DECLARE  ตัวแปรก่อนที่จะ  DECLARE  CURSOR 
          CURSOR  identifier  [  (parameter  detail)  ]  IS  
query-expression; 
          Explicit  Cursors 
          มีค าสั่งที่ใช้ควบคุมการท างานอยู่  4  ค าสั่ง  คือ 
          1.  DECLARE 
           เป็นการตั้งชื่อ  Cursor  และก าหนดโครงสร้างของ  
Query  ได้แก่  การก าหนดชื่อ  และประเภทของตัวแปร  เช่น 
            DECLARE 

รันค าสั่ง  SQL 
sale_id ......... ......... ......... 
1001    
1002    

 

Work area 

เคอร์เชอร์ 

ผลลัพธ์ 
การคิวรี่ 
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            CURSOR  c1  IS  SELECT  first_name , 
last_name FROM Customers  WHERE  province  = ‘Bangkok’; 
           ในที่นี้  c1  เป็นชื่อของ  Cursor  c1  เป็นการแสดงชื่อ 
และนามสกุลของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ 
           การประกาศตัวแปร  Cursor  มี  3  รูปแบบ  ได้แก่ 
            ก าหนด  ชื่อ  และ  Type  ตามความต้องการ  เช่น   
            DECLARE 
             v_coustomer_id  :=  Number(5); 
            ก าหนดตัวแปรให้มี  Type  เหมือนกับคอลัมน์ใน 
ตาราง  (%Type) 
            DECLARE 
             v_first_name customers.first_name; 
             v_last_name customers.last_name; 
            การก าหนดให้ตัวแปร  v_first_name ,  
v_last_name  มีแอตทริบิวตืเหมือนกับคอลัมน์  first_name  และ  คอลัมน์  last_name  ในตาราง  
customers 
            ก าหนดตัวแปรชนิด  Record  ให้มี  Type  ของทุก
คอลัมน์เหมือนกับเร็คคอร์ดในตาราง  (%ROWTYPE) 
            DECLARE 
             CURSOR  c1  IS 
             Select * from  customer; 
              Customers_rec c1%ROWTYPE; 
            BEGIN 
             OPEN  c1; 
             LOOP 
             FETCH  c1  INTO  customer_rec 
            ตัวแปร  customer_rec  เป็นตัวแปรที่มีแอตทริบิวต์ 
ของทุกคอลัมน์เหมือนกับตัวแปรของตาราง  customers  ในที่นี้คือ  cursor  c1 
          2.  OPEN 
           เป็นการเรียก  Query  ให้ท างาน  ซึ่งแถวที่เป็นผลลัพธ์
ของการคิวรีนี้เรียกว่า  active  set  โดยแทนเหล่านี้เตรียมพร้อมที่จะถูก  Fetch  ต่อไป 
            OPEN  cursor-idenfifier  [  (argrument  list)  ] 
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            เช่น 
            OPEN  c1; 
            เป็นการเรียก  Cursor  ชื่อ  c1  ให้ท างาน  โดยแสดง
ผลลัพธ์  (active  set)  ดังนี้ 
            FIRST_NAME  LAST_NAME 
            --------------------------    ---------------------------------- 
            Sanan   jaingam 
            Chuphong  Janwattana 
            Winita   Taniwit 
            Yujianga   Pienprasu 
            Volasay   Montriyaem 
            5  rows  selected 
           เมื่อสั่ง  OPEN  CURSOR  พอยเตอร์จะชี้ที่แถวแรกของ  
active  set  ซึ่งเราจะใช้ค าสั่ง  Fetch  ในการจัดการกับแถวใน  active  set  โดยจะท างานทีละแถว
วนไปเรื่อย ๆ  จนครบทุกแทนใน  active  set 
          3.  FETCH 
           เป็นการดึง  Current  Row  ที่พอยเตอร์ชี้อยู่ขึ้นมาท างาน   
โดยการเก็บแถวนั้นเช้าไปไว้ในตัวแปรของ  PL/SQL  ที่ถูกต้องไว้ในส่วนของ  DECLARE 
            FETCH  cursor-indentifier  INTO  variable,  
variable,…. ; 
            Cursor-identifier  เป็นชื่อของ  Cursor  ซึ่งจะเก็บ
แถวของ  Active  Set  เข้าไปไว้ที่ตัวแปร  variable  โดยที่ตัวแปรนี้ต้องก าหนดขึ้นให้พอดีกับคอลัมน์ 
ของ  Active  Set  เพ่ือรองรับแต่ละคอลัมน์ของ  Active  Set  เช่น 
            FETCH  c1  INTO  v_first_name,  v_last_name  
; 
            ในที่นี้เราต้อง  DECLARE  ตัวแปร  v_first_name ,  
v_last_name  ก่อน  ดังนี้ 
             v_first_name  :=  varchar(30); 
             v_last_name  :=  varchar(30); 
           เมื่อเราสั่ง  FETCH  c1  แถวแรกของ  active  set  คือ  
Sanan  Jaingam  จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร  v_first_name  ,  v_last_name  ดังนี้  Sanan  เก็บไว้ที่  
v_first_name  และ  Jaingam  เก็บไว้ที่  v_last_name   
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          4.  CLOSE 
           เป็นการปิด  Cursor  โดยการปล่อยแถวของ  Active  set   
เมื่อเลิกใช้งาน  ในที่นี้เมื่อเราสั่ง  CLOSE  แล้ว  เราสามารถ  OPEN  CURSOR  ขึ้นมาใช้งานได้อีก
หมายความว่า  active  set  สามารถเปิดใช้งานกี่ครั้งก็ได้ไม่จ ากัดข้ึนอยู่ความต้องการของผู้ใช้งาน 
            CLOSE  cursor-identifier  ; 
            Explicti  Cursor  Attributes 
           Attributes  เหล่านี้ใช้ส าหรับควบคุมการท างานของ  
Cursor  ซึ่งมี  Attributes  อยู่  4  ประเภท  คือ 
            1.  %FOUND  ถ้าใน  active  set  ของ คิวรี  มีแถว
อยู่ตั้งแต่  1  แถวขึ้นไป  %FOUND  จะมีค่าเป็น  TRUE  แต่ถ้าไม่มีแถวปรากฏเลย  %FOUND  จะมี
ค่าเป็น  FALSE 
            2.  %NOTFOUND  ท างานตรงข้ามกับ  %FOUND  
คือ  ถ้าใน  Active  Set  ของคิวรีนั้นมีแถวอยู่ตั้งแต่  1  แถว  %NOTFOUND  จะมีค่าเป็น  FALSE  
แต่ถ้าไม่มีแถวปรากฏเลย  %FOUND  จะมีค่าเป็น  TRUE 
            3.  %ROWCOUNT  แสดงจ านวนแถวที่ถูก  Fetched   
จาก  Active  Set 
            4.  %ISOPEN  ถ้า  Cursor  อยู่  OPEN  อยู่  
%ISOPEN  มีค่าเป็น  TRUE  แต่ถ้า  Cursor  CLOSE  หรือยังไม่  OPEN  ใน  BLOCK  %ISOPEN  มี
ค่าเป็น  FALSE 
             ตัวอย่าง 
              IF  c1%ISOPEN  THEN 
               FETCH  c1  INTO  v_first_name  ,  
v_last_name; 
              ELSE 
               OPEN  c1; 
              END IF 
            ถ้า  Cursor  c1  มีสถานะ  OPEN  ให้ท าการ  Fetch  
Cursor  c1  เข้าไปเก็บที่ตัวแปร  v_first_name  ,  v_last_name  แต่ถ้า  Cursor  c1  มีสถานะยัง
ไม่ถูก  OPEN  ให้ท าการ  OPEN  c1 
             LOOP 
              FETCH  c1  INTO  v_first_name  ,  
v_last_name; 
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             EXIT  WHEN  c1%ROWCOUNT  > 5; 
            END LOOP; 
            ให้ท าการ  Fetch  Cursor  c1  เข้าไปเก็บท่ีตัวแปร  
v_first_name  ,  v_last_name  ทีละ  Rows  จนกระทั่งจ านวน  Rows  ใน  active  set  มากกว่า  
5  Rows  จึงออกจาก  loop 
 3.4.7  ทฤษฏีการวิเคราะห์และการพัฒนาระบบ 
   การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบ  โดยด าเนินการตามวัฏจักรของการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC)  เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต  สัมภาษณ์  เก็บ
รวบรวมข้อมูลของระบบงานเดิม  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนของระบบงานเดิม  เพ่ือสามารถ
เห็นช่องทางในการลดขั้นตอนของงานเดิม  เพ่ือให้เกิดระบบงานใหม่ที่สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิม  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานใหม่  
โดยทฤษฏีการวิเคราะห์และการพัฒนาระบบมีบุคคลต่าง ๆ  ได้กล่าวถึงข้ันตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์
และการพัฒนาระบบ  ดังนี้ 
   อ าไพ  พรประเสริฐสกุล  (2544 : 59-78)  ได้กล่าวและสรุปไดด้ังนี้ 
    1.  การก าหนดปัญหาของระบบเดิม  (Problem Definition)  เป็นขั้นตอนแรก 
ในการก าหนดขอบเขตของปัญหา  สาเหตุ  เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา  โดยจะต้องศึกษา
ระบบงานเดิม  สามารถสอบถามหาข้อมูล  การสัมภาษณ์  การออกแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสืบค้น  เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความต้องการของระบบจากผู้ใช้ โดยเฉพาะ 
ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของระบบงานเดิม 
    2.  การวิเคราะห์ระบบ  (Analysis)  การวิเคราะห์ระบบ  จะรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ   
ที่ได้จากการก าหนดปัญหาของระบบงานเดิม  มาเขียนเป็นไดอะแกรม  การไหลของข้อมูล  (Data  
Flow  Diagram)  พจนานุกรมข้อมูล  (Data  Dictionary)  และโครงสร้างการตัดสินใจ  (Structured  
Decision)  มาช่วยในการวิเคราะห์  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง  ผู้ที่มาท าการวิเคราะห์ระบบต้อง 
มีการท างานร่วมกับผู้ใช้ระบบเพ่ือได้ความต้องการจากผู้ใช้และผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจโดยแท้จริง  
น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปจัดท าเอกสารและให้มีการลงนามของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือเป็น
ทิศทางในการออกแบบระบบต่อไป 
    3.  การออกแบบระบบ  (Design)  เมื่อมีการวิเคราะห์ระบบเสร็จแล้ว  ขั้นตอนนี้
ถือว่าส าคัญเพราะจะต้องท าการวางโครงสร้างของระบบงานใหม่ตามท่ีได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
การวิเคราะห์ระบบ  โดยการแจกแจงรายละเอียดให้แน่ชัดของแต่ละงาน  โดยการออกแบบ  Input,  
Output,  Process,  E-R  model,  Database  และ  Security  เพ่ือให้ได้ระบบงานใหม่ที่สมบูรณ์  
เพ่ือส่งขั้นตอนนี้ไปยังโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาระบบในการเขียนโปรแกรมต่อไป 
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    4.  การพัฒนาระบบ  (Development)  ขั้นการพัฒนาระบบจะเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์  และนักวิเคราะห์ระบบเพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์  ซึ่งจะต้องน าส่วนที่ได้จาก 
การวิเคราะห์และการออกแบบ  มาใช้โดยโปรแกรมเมอร์จะเป็นผู้เขียนโปรแกรม  ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด  ก าหนดความปลอดภัยของระบบและทดสอบโปรแกรมรวมถึงท าเอกสารโปรแกรมส าหรับ
ผู้ใช้ระบบ  โดยการเขียนโปรแกรมนั้นจะต้องประกอบไปด้วย  ส่วนต่าง ๆ  ดังนี ้
     4.1  ส่วนรับข้อมูลเข้า  เป็นการรับค่าจากคีย์บอร์ด  การรับค าสั่งจากเมาส์   
     4.2  ส่วนจัดการจัดเก็บข้อมูล  เป็นการเก็บข้อมูลในตัวแปร  การก าหนด 
ตัวแปร  การเขียน/อ่านไฟล์   
     4.3  ส่วนประมวลผล  เป็นการคิดค านวณ  กระบวนการท างานของโปรแกรม   
การเปรียบเทียบ 
     4.4  ส่วนแสดงผล  เป็นแสดงออกจอภาพ  การพิมพ์เอกสารทางการ
เครื่องพิมพ์ 
     4.5  ส่วนความปลอดภัยในการเก็บรักษา  เป็นการส ารองข้อมูล  การเข้าถึง
ข้อมูล   
    5.  การทดสอบระบบ  (Testing)  เมื่อมีการพัฒนาระบบเสร็จแล้วอันดับแรก
ก่อนที่จะน าระบบที่สร้างขึ้น  ไปใช้จริงนั้นจะต้องมีการทดสอบระบบก่อน  ซึ่งบางครั้งผู้ทดสอบอาจเป็น 
ตัวโปรแกรมเมอร์เองหรือในบางกรณีอาจให้  นักวิเคราะห์ระบบ  และให้ผู้ใช้ระบบทดสอบ  
โดยการทดสอบอาจท าการสร้างข้อมูลทดลองขึ้นมาเพ่ือทดสอบการท างาน  เพ่ือหาความผิดพลาดของ
โปรแกรม  หากมีข้อผิดพลาดให้มีการบันทึกข้อผิดพลาดพร้อมแจ้งผู้พัฒนาต่อไป  จนกว่าไม่พบ
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
    6.  การบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบต่อ  (Maintenance)  หลังจากท าการทดสอบ
ระบบแล้วไม่พบขอผิดพลาดของระบบ  และตรงตามความต้องการขอผู้ใช้ระบบ  หากผู้ใช้ระบบ   
ยังไม่คุ้นเคยกับการท างานของระบบใหม่  ดังนั้น  จึงต้องมีจัดฝึกอบรม  ให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง  
คอยดูแลบ ารุงรักษาฐานข้อมูล การส ารองข้อมูล  และช่วยเหลือผู้ใช้ระบบในการปฏิบัติงานต่อไป 
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ภาพประกอบ  9  แสดงวัฎจกัรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) 

 
 3.4.8  ทฤษฎีการทดสอบ 
   การทดสอบระบบ  เป็นขั้นตอนการในการตรวจสอบระบบที่ได้มีการพัฒนาระบบใหม่   
เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบงานใหม่ และการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
โดยมีบุคคลต่าง ๆ  ได้กล่าวถึง  ดังนี้ 
   สมชาย  กิตติชัยกุลกิจ  (2548 : 238-242)  ไดก้ล่าวว่า  การทดสอบเป็นส่วนหนึ่งใน
การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะรับรองได้ว่าซอฟต์แวร์ไม่มีข้อผิดพลาด  และ
นิยามว่า  การทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโปรแกรม  โดยมีขึ้นเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม การทดสอบที่มีประสิทธิภาพ  การทดสอบเป็นกระบวนการที่ใช้คนและเวลามากท่ีสุด  จึงต้อง
มีการวางแผนการทดสอบให้ดี  เพ่ือจะได้ท าการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทดสอบท าได้หลายวิธี  เทคนิคท่ีนิยมใช้ในการทดสอบ  ได้แก่   
    1.  ท าการทดสอบโมดูลกลางที่ถูกเรียกใช้งานจากหลายโมดูลก่อน โดยเฉพาะ 
ในการทดสอบการเชื่อมต่อโมดูล  หากมีข้อพบพร่องที่โมดูลกลาง จะส่งผลกระทบมากกว่า  
การมีข้อบกพร่องที่โมดูลอ่ืน  จึงควรทดสอบโมดูลกลางก่อน 
    2.  ท าการทดสอบอย่างจริงจังก่อน  หากมองว่าทุกส่วนส าคัญหมด จะท าให้เรา 
ไม่ค้นหาข้อบกพร่องอย่างจริงจังเป็นพิเศษ  แต่ถ้าเราเลือกระบบย่อยที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง 

Requirements 

Analysis 

Design 

Development 

Testing 

Maintenance 
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มาทดสอบอย่างจริงจังก่อน  จะช่วยให้ระบบย่อยนี้น่าจะมีความน่าเชื่อถือสูงเมื่อพอข้อบกพร่องใด ๆ  
ขึ้นมา เราก็จะสามารถคาดได้ว่าน่าจะเกิดจากระบบย่อยอ่ืน  ท าให้ใช้เวลาน้อยลงในการหาสาเหตุ 
ของข้อบกพร่องนั้น 
   พรฤดี  เนติโสภากุล  (2549 : 288)  กล่าวว่า  การทดสอบคือการหาความผิดพลาดให้
พบ  ตัวทดสอบท่ีดีควรมีความเป็นไปได้สูง  ที่จะหาความผิดพลาดพบ  ดังนั้น  นักวิศวกรซอฟต์แวร์ควร
ออกแบบและสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทดสอบได้  (Testability)  ขณะเดียวกัน  ชุดทดสอบ
ต้องมีคุณสมบัติที่เข้าถึงเป้าหมายของการหาความผิดพลาดให้ได้มากท่ีสุดโดยใช้ความพยายามให้น้อย
ที่สุด 
   อ าไพ  พรประเสริฐสกุล  (2544 : 225-232)  กล่าวว่า  การทดสอบระบบ  Testing  
วิธีการทดสอบที่ท ากันมานานได้แก่  โปรแกรมเมอร์แต่ละคนรับผิดชอบทดสอบโปรแกรมของตัวเองว่า
ท างานถูกต้องสมบรูณ์ทุกประการ  หลังจากนั้นจึงน าโปแกรมทั้งหมดมารวมกัน  ซึ่งทุก ๆ  คนคงคิดว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  แต่ปกติแล้วการรวมโปรแกรมกันครั้งแรกมักไม่ประสบความส าเร็จและมักจะเกิด
ปัญหาในช่วงวินาทีสุดท้ายเสมอ 
    วิธีทดสอบแบบเพิ่มเติมจะเป็นวิธีที่น าแต่ละโมดูล  หรือโปรแกรมที่ทดสอบแล้วแต่
ละอันมารวมกับโปรแกรมใหญ่ที่มีอยู่แล้ว  แล้วจึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง  ขบวนการนี้จะท าโดยเพิ่มทีละ
โปรแกรมย่อยแล้วทดสอบ  จึงเพิ่มอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วท าแบบนี้ไปเรื่อย ๆ  วิธีนี้จะช่วยลดข้อผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวินาทีสุดท้าย 
   ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์  (2551 : )  ได้กล่าวว่า  การทดสอบโมดูลเป็นการทดสอบทีละ
โมดูล  โดยให้โมดูลนั้นท างานอย่างอิสระ  แล้วตรวจสอบตรรกะภายในโมดูล  มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า  
Unit  Test  ปรกติโปรแกรมเมอร์จะเป็นผู้ท าหน้าที่ทดสอบ  จากนั้นการทดสอบการเชื่อมต่อโมดูล  
System Test  เป็นการน าโมดูลมาเชื่อต่อกันแล้วลองให้ท างานดู  เป็นการทดสอบว่าการท างาน
โดยรวมถูกต้องหรือไม่แต่ละโมดูลที่น ามาเชื่อมต่อกันต้องผ่านการทดสอบโมดูลในขั้นตอนแรกก่อน  
สุดท้ายการทดสอบแบบ  User Acceptance Test เป็นกระบวนการทดสอบระบบขั้นตอนสุดท้าย
เพ่ือให้แน่ใจว่า  ระบบที่พัฒนาพร้อมที่จะใช้งานได้จริง 
  ในการทดสอบการเชื่อมต่อโมดูล  อาจท าจากโมดูลบนลงล่าง  หรือจากโมดูลล่างข้ึนบนก็
ได้  ดังภาพประกอบ  10 
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ที่มา  :  ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์,  (2551 : ) 

ภาพประกอบ  10  แสดงการทดสอบการเชื่อมต่อโมดูล 
 
   ฝ่ายผลิตหนังสือต าราวิชาการคอมพิวเตอร์  (2551 : 230-237)  กล่าวว่า  เทคนิคการ
ทดสอบระบบนั้นมีอยู่  2  วิธดีังนี้ 
    1.  การทดสอบแบบกล่องด า  (Black  Box  Testing) 
       เป็นการทดสอบเพื่อตรวจดูความถูกต้องของผลลัพธ์  โดยไม่สนใจรายละเอียด 
การท างานในระบบว่ามีการท างานอย่างไร   
      2.  วิธีทดสอบแบบกล่องใส  (White  Box  Testing) 
       เป็นการทดสอบความถูกต้องภายในโปรแกรม  เช่น  ความถูกต้องของฟังก์ชัน,   
ความถูกต้องของกระบวนการท างานในโปรแกรมย่อยแต่ละส่วน  เป็นต้น 
  จากการสรุปการทดสอบระบบผู้ศึกษาค้นคว้าจะท าการทดสอบแต่ละ  Sub  System  
หรือ  Component  เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดแต่ละ  Sub  System  จากนั้นน า
โปรแกรมมารวมกันแล้วท าการทดสอบทั้งหมดของระบบ  เพื่อค้นคว้าข้อผิดพลาดของโปรแกรม
เช่นเดียวกัน  โดยใช้การทดสอบแบบ  Black  –  Box  Testing   
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  11  แสดงการท างานของ  Black  –  Box  Testing 

 
 

โมดูล  A 

โมดูล  B โมดูล  C 

โมดูลย่อย  d โมดูลย่อย  e โมดูลย่อย  f 

Input 
 

Black Box Output 
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 จากภาพประกอบ  11  เป็นการท างานของการทดสอบ  แบบ  Black  –  Box  Testing   
คือการป้อนข้อมูลเข้าตามที่ก าหนด  และท าการตรวจสอบผลลัพธ์ว่าออกมาถูกต้องตามที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ถ้าหากไม่เป็นไปตามที่ก าหนดก็ส่งกลับไปยังผู้พัฒนาระบบ 
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บทที่  4 
 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 

 เทคนิคในการปฏิบัติงานจะเน้นการพัฒนาระบบตามทฤษฏี  SDLC  การพัฒนาระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะต้องมีกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติงาน  ในการพัฒนาระบบ
บนระบบบริการการศึกษา  มีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาจะมีอยู่  5  ส่วน  คือ  1)  ระบบบริหาร
จัดการในการบันทึกข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนในระบบประเมินอาจารย์  2)  ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
ส่วนส าหรับนิสิต  3)  ระบบตรวจสอบผลประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส าหรับอาจารย์  4)  ระบบตรวจสอบ
ผลการประเมินของอาจารย์ในระดับผู้บริหาร  5)  รายงานผลการประเมินผู้สอนผ่านระบบบริหาร
จัดการ  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่  เพื่อน าไปใช้ในการประกันคุณภาพ   
 
4.1  กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
 
 การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมการด าเนินงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องปฏิบัติงานตาม
ปฏิทินการศึกษาและแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  รวมทั้งน าแผนการบ ารุงรักษาจากกองทะเบียนและ
ประมวลผลแจ้งให้บริษัท  Vision Net  บ ารุงรักษาระบบทะเบียน ฯ  น ามาเขียนเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เพื่อยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการท างาน  และการพัฒนางาน   
 ส่วนการพัฒนาระบบที่ผู้ดูแลระบบยึดและน ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการพัฒนานั้นคือ   
ทฤษฏีการพัฒนาระบบ  หรือวงจร  SDLC  เนื่องจากแต่ละขั้นตอนนั้นสามารถย้อนกับไปตรวจสอบ 
แต่ละข้ันตอนได้หากขั้นตอนไหนผิดพลาดก็ย้อนกับไปหากขั้นตอนไหนเสร็จเรียบร้อยก็สามารถไปยัง
ขั้นตอนต่อไปได้ 
 การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีข้ันตอน   
และกระบวนการพัฒนาจะมีอยู่  5  ส่วน  คือ  1)  ระบบบริหารจัดการในการบันทึกข้อมูลของอาจารย์
ผู้สอนในระบบประเมินอาจารย์  2)  ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส่วนส าหรับนิสิต  3)  ระบบ
ตรวจสอบผลประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส าหรับอาจารย์  4)  ระบบตรวจสอบผลการประเมินของอาจารย์
ในระดับผู้บริหาร  5)  รายงานผลการประเมินผู้สอนผ่านระบบบริหารจัดการ  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่  
เพ่ือน าไปใช้ในการประกันคุณภาพ  โดยผู้พัฒนานั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ  ระบบทะเบียน ฯ  การ
เขียนโปรแกรม  MS office  97  การเขียนโปรแกรมภาษา ASP  PL/SQL  เพ่ือที่จะน าโปรแกรม
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน   
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4.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  กระบวนการการด าเนินการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผู้เขียนได้อธิบายกระบวนการ  วิธีการด าเนินงาน  ขั้นตอนต่าง ๆ  ของการพัฒนาระบบ  เพื่อให้ได้ระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  และน าไปประเมินการสอนของอาจารย์  โดยให้นิสิตสะท้อนการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอนตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย  และน าผลไปใช้ในการประกัน
คุณภาพระดับคณะ  ระดับมหาวิทยาลัย ฯ  ต่อไป 
  วิธีการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผ่านระบบบริการ
การศึกษามีขั้นตอน  และกระบวนการพัฒนาจะมีอยู่  5  ส่วน  คือ  1)  ระบบบริหารจัดการ 
ในการบันทึกข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนในระบบประเมินอาจารย์  2)  ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน   
ส่วนส าหรับนิสิต  3)  ระบบตรวจสอบผลประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส าหรับอาจารย์  4)  ระบบตรวจสอบ 
ผลการประเมินของอาจารย์ในระดับผู้บริหาร  5)  รายงานผลการประเมินผู้สอนผ่านระบบบริหาร
จัดการ  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่  เพื่อน าไปใช้ในการประกันคุณภาพ  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์
ผู้สอนใช้ทฤษฏี  ของ  System Development Life Cycle : (SDLC)   โดยได้แสดงเป็นแผนภาพ 
ผังงาน  (Flow Chat)  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  อธิบายการด าเนินงานในแต่ละการด าเนินงานต่าง ๆ  โดยละเอียดดังภาพประกอบ  12 
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System Development Life Cycle : (SDLC)

 
 
ภาพประกอบ  12  แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนตามทฤษฏี  System  
     Development Life Cycle : (SDLC)    

 
 จากภาพประกอบ  12  สามารถอธิบายกระบวนการท างานในการพัฒนาระบบประเมิน 
ผู้อาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แต่ละขั้นตอนนั้นสามารถย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า
จะได้เพ่ือกลับไปแก้ไขขั้นตอน  เพ่ือให้การท างานในขั้นตอนดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน  เจ้าหน้าที่คณะจะต้องท าการ
ส ารวจอาจารย์ผู้สอน  มีการสอนรายวิชาอะไร  กี่กลุ่มเรียน  จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา
ของอาจารย์ผู้สอนเท่าไร  จากนั้นมีการสร้างแบบประเมินขึ้น  แล้วให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาแจก
แบบสอบถามเพ่ือประเมินอาจารย์ผู้สอน  แต่ละรายวิชาแต่ละกลุ่ม  ในการประเมินอาจารย์แต่ละครั้ง
จะต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ  ในการจัดพิมพ์แบบสอบถาม  ทรัพยากรเจ้าหน้าที่ในการท า
ลว่งเวลาหลังเลิกงาน  เพ่ือจัดท าแบบสอบถาม  และน าแบบสอบถามที่ได้จากการประเมินอาจารย์
ผู้สอน  น ามาแปลผล  พร้อมส่งรายงานไปยังกลุ่มงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย  และท าลักษณะนี้
ทุกสิ้นภาคเรียน  จึงท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณค่อนข้างมาก  ใช้เวลาในการท างานนาน   
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ผลการประเมนิอาจจะมีความคลาดเคลื่อน 
 ขั้นตอนที่  2  การวิเคราะห์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  การวิเคราะห์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ก่อนการพัฒนา
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  และได้ท าการวิเคราะห์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยมีรายละเอียด
วิเคราะห์  จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือจะพัฒนาระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลและสามารถแบ่งกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องได้  ดังนี้ 
   1.  ส่วนส าหรับนิสิต 
    1.1  จะต้องเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนในปีการศึกษานั้น ๆ   
    1.2  ระบบจะต้องสามารถล็อกระบบเพ่ือให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนก่อน 
จึงจะสามารถเห็น  ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา 
    1.3  ระบบจะต้องก าหนดตัวเลือกในการประเมินได้   
    1.4  ระบบจะต้องสามารถให้นิสิตแสดงความคิดเห็นปลายเปิดได้ 
   2.  ส่วนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
    2.1  อาจารย์จะต้องไม่ทราบว่านิสิตคนใดประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์
อย่างไร 
    2.2  ระบบจะต้องสามารถค านวณผลการประเมินได้ 
    2.3  ระบบจะต้องสรุปภาคเรียนตามรายวิชาของอาจารย์ได้ 
    2.4  ระบบจะต้องแจกการประเมินรายข้อได้ 
   3.  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที ่
    3.1  เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนได้ 
    3.2  เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนแต่ละภาคเรียนได้ 
    3.3  เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนตามปีการศึกษาได้ 
    3.4  เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนเป็นภาพรวม 
ของคณะได้ 
    3.5  เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนเป็นภาพรวม 
ของคณะโดยแจงเป็นระดับค่าของการประเมินได้ 
   4.  ส่วนส าหรับผู้บริหาร 
    4.1  ผู้บริหารสามารถดูผลการประเมินของอาจารย์แต่ละท่านได้  
   5.  ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ 
    5.1  ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดระบบประเมินตามปฏิทินการศึกษาได้ 
    5.2  ระบบสามารถสร้างแบบประเมินได้  โดยสามารถก าหนดตัวเลือกได้ว่าจะต้อง
ใช้ตัวเลือกเท่าไร 
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    5.3  ระบบจะต้องสามารถเปิดระบบประเมินตามรายวิชาที่อาจารย์สอนได้ 
    5.4  ระบบจะต้องสามารถล็อกระบบเกรดได้  ในกรณีท่ีนิสิตยังไม่ประเมินอาจารย์
ผู้สอน 
    5.5  ระบบจะต้องสามารถเปิดรายชื่ออาจารย์ให้นิสิตประเมินเป็นชุด   
และรายอาจารย์ได้ 
  สรุปในขั้นตอนที่  2  นั้นจะต้องวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการพัฒนาระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  ตามขอบเขตที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้  
  ขั้นตอนที่  3  การออกแบบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
   การออกแบบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้น  จากการวิเคราะห์แล้วนั้น  จะแบ่ง
โปรแกรมออกเป็น  2  ส่วน   
    1.  ส่วนระบบบริการการศึกษา  เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอน  และผู้บริหาร  
สามารถใช้งานภายใต้ระบบบริการการศึกษาเพ่ือจะได้ใช้  รหัสประจ าตัวและรหัสผ่านเดิม 
    2.  ส่วนระบบทะเบียน ฯ  (Back  Office)  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับคณะ  และ
ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการในระบบประเมินอาจารย์ได้  รวมทั้งการพิมพ์รายงานเพ่ือในงาน
ประกันคุณภาพ 
   โดยกระบวนการออกแบบระบบได้มาแบบร่าง  เขียนอธิบายในการรูปแบบ 
ของแผนภาพกระแสข้อมูล  (Data  Flow  Diagram : DFD)  เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล  (ER  -  Diagram)  ออกแบบฐานข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล  พร้อมทั้งออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้  (User  Interface) 
 

 
 

ภาพประกอบ  13  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการออกแบบ  Data  Flow  Diagram 

สัญลักษณ์ของบุคคล องค์การ  
หรือระบบงาน 

สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล 

สัญลักษณ์เส้นทางการไหลของข้อมูล 

สัญลักษณ์การประมวลผล 

Data flow 

Data store 

Process 

Source 
Destination 
(or sink) 
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   แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) และแผนภาพบริบท (Context  
Diagram)  ของระบบการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกอบด้วย
แผนภาพกระแสข้อมูลในระดับต่าง  ๆ  ซึ่งจะได้อธิบาย  ดังนี้ 
    แผนภาพกระแสข้อมูลในระดับสูงสุด  (Context  Diagram)  ซึ่งแสดงถึง
ความสัมพันธ์ภาพรวมของระบบ  และความสัมพันธ์ของระบบกับสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับระบบ   
อีกท้ังรวมถึงเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นในระบบ  ขอบเขตการท างานของข้อมูลและทางเดินของข้อมูล
ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 
     การออกแบบ  Data  Flow  Diagram : DFD 

0

                        
     

             /
              

         /              
/           

            

           /        /
       

              
       

                  /               /        
          

               

 
ภาพประกอบ  14  Context  Diagram 

 
      จากภาพประกอบ  14  แสดงการไหลของข้อมูล  Context  Diagram 
ขอบเขตงานที่แสดงในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถอธิบายใน
รายละเอียดได้  ดังนี้ 
       ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบกองทะเบียนจะต้องท าการสร้างแบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  โดยแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้น  ผู้ดูแลระบบอาจเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึก
รายการแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  หลังจากท่ีมีการเปิดให้นิสิตในมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียน   
และถ้าถึงช่วงของการประเมินอาจารย์ผู้สอนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ผู้ดูแลระบบ
ด าเนินการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ที่ได้มีการบันทึกไว้  เมื่อผู้ดูแลระบบท าการเปิดประเมิน
อาจารย์ผู้สอนแล้ว  นิสิตจะสามารถเข้ามาประเมินอาจารย์ผู้สอนได้  เมื่อพ้นช่วงประเมินอาจารย์ผู้สอน  
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ผู้ดูแลระบบจะต้องรันชุดค าสั่งเพ่ือสรุปรายงานเชิงสถิติ  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คณะ  น าผลประเมินอาจารย์
ผู้สอนไปใช้ในงานประกันคุณภาพต่อไป 
       ส่วนส าหรับนิสิต  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น  ถึงเวลาตาม
ปฏิทินการศึกษานิสิตจะสามารถเข้ามาประเมินอาจารย์ผู้สอนได้  โดยระบบจะแสดงรหัสรายวิชา   
ชื่อรายวิชา  และแสดงอาจารย์ผู้สอนที่สอนตามรายวิชา  โดยนิสิตจะต้องเข้าไปประเมินอาจารย์ตาม
รายวิชา  ตามอาจารย์  โดยส่วนส าหรับนิสิตถ้าหากนิสิตไม่ประเมินอาจารย์จะไม่สามารถกรอกผล
การศึกษาในรายวิชานั้น ๆ 
       ส่วนส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ  เมื่อถึงระยะเวลาของการเปิด
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์สามารถเข้ามาตรวจสอบผลการประเมินจากนิสิตได้  โดยระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะแสดงรหัสรายวิชาที่อาจารย์ได้สอนในภาคเรียนนั้น  โดยระบบ ฯ  จะแสดง
เป็นข้อสรุปในภาพรวมของรายวิชา  ถ้าหากอาจารย์ผู้สอนต้องการดูรายวิชาตามรายข้อก็สามารถ
ตรวจสอบได้ 
       แผนภาพกระแสข้อมูลระดับหนึ่ง  (Data  Flow  Diagram  Level  -  
1)  เป็นภาพที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ของการท างานในส่วนรับข้อมูลเข้า  กระบวนการ
ท างานในระบบการไหลของข้อมูล  ทั้งนี้กระบวนการท างานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีอยู่  2  ระบบ  คือ  1) ระบบบริการการศึกษา 2)  ระบบส านักงาน  Back 
Office  ภาพประกอบ  15 
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ภาพประกอบ  15  แสดง  Data  Flow  Diagram  Level  -  1 
 

     จากภาพประกอบ  15  Data  Flow  Diagram  Level  1  จะเห็น
กระบวนการท างานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะมีอยู่  2  
กระบวนการท างาน  คือ   
      กระบวนการท างานที่  1  ระบบบริการการศึกษา  โดยการพัฒนาระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  พัฒนาภายใต้ระบบบริการการศึกษา  ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีอยู่ภายใต้ระบบบริการ
การศึกษา  สาเหตุที่ด าเนินการลักษณะเนื่องจากระบบบริการการศึกษา  มีระบบความปลอดภัยที่ถือว่า
ปลอดภัย  จะลดการซ้ าซ้อนของการเข้าระบบโดยให้นิสิต  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่  ใช้รหัสเดียวกันเพ่ือ
ป้องกันความสับสนในการใช้  Username  และ  Password 
      กระบวนการท างานที่  2  ระบบส านักงาน  Back Office  โดยเป็นระบบ 
ที่พัฒนาระบบส าหรับผู้ดูแลระบบเพื่อบริหารจัดการในการสร้างแบบประเมินอาจารย์ตามมติที่ประชุม
ของมหาวิทยาลัยในการสร้างแบบสอบหรือแบบประเมิน  ในส่วนนี้จะมีระบบที่เกี่ยวกับการสร้างแบบ
ประเมินอาจารย์  โปรแกรมเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  รายงานผลต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับแบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน   
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      จากที่ผูเ้ขียนกล่าวมานั้นสามารถย่อย  (Data  Flow  Diagram  Level  -  
2)  กระบวนการทั้ง  2  กระบวนการได้  ดังนี้ 
      Data Flow Diagram Level  2  ส่วนของระบบบริการการศึกษา   
ดังภาพประกอบ  16 
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ภาพประกอบ  16  แสดง  Data Flow Diagram Level  2  ส่วนของระบบบริการการศึกษา 
 
      Data Flow Diagram Level  2  ส่วนของระบบส านักงาน  Back Office   
ดังภาพประกอบ  17 
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ภาพประกอบ  17  แสดง  Data Flow Diagram Level  2  ส่วนของระบบส านักงาน  Back Office 
 

      จากกระบวนการท างานระดับที่  2  (Data  Flow  Diagram  Level  -  2)  
ผู้เขียนกล่าวมานั้นสามารถย่อยกระบวนการท างานลงไปอีกเพ่ือให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมขั้นตอน
ต่อไป   
      Data Flow Diagram Level  3  ส่วนของระบบบริการการศึกษา   
มีกระบวนการท างานอยู่  3  กระบวนงาน  คือ   
       1.  ระบบประเมินอาจารย์ 
        ระบบประเมินอาจารย์ส่วนของกระบวนย่อยที่  3  (Data Flow 
Diagram Level  3)  เป็นส่วนที่นิสิตใช้ส าหรับประเมินอาจารย์ผู้สอนตามวิชา  และตามกลุ่มที่นิสิตได้ 
มีการลงทะเบียนเรียนไว้  ดังภาพประกอบ  18 
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ภาพประกอบ  18  แสดง  Data Flow Diagram Level  3  ส่วนของระบบส านักงาน  Back Office 
 

       2.  รายงานผลการประเมิน 
        ระบบรายงานผลการประเมิน  ในส่วนนี้จะมีกระบวนการย่อยอยู่   
2  ส่วน  คือ  1)  รายงานผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอน  และ  2)  ส่วนส าหรับผู้บรหิาร   
ดังภาพประกอบ  19 
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ภาพประกอบ  19  แสดง  Data Flow Diagram Level  3  ส่วนของระบบรายงานผลการประเมิน 
 
       3  ระบบรายงานเกรดตามรายวิชา 
        ระบบรายงานเกรดตามรายวิชา  นิสิตจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอน
ใหค้รบทุกข้อที่ระบบเปิดให้ประเมิน  และจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนให้ครบทุกท่านของรายวิชานั้น 
ๆ  นิสิตจึงจะสามารถตรวจผลการเรียนตามรายวิชานั้นได้  ดังภาพประกอบ  20 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.3.2

                   
         

     

D8
        

D5
           

                           

           /        /        

1.3.1

                       
        

1.3.3

              

D8
        

D5
           

D8
        

D5
           

                           

                           

        /        /    
           /        /        

              

           /        /        

              

              

        /        /    

        /        /     
 

ภาพประกอบ  20  Data Flow Diagram Level  3  ส่วนของรายงานเกรดตามรายวิชา 
 

      Data Flow Diagram Level  3  ส่วนของระบบส านักงาน  Back Office  
มีกระบวนการท างานอยู่  3  กระบวนงาน  คือ   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       1  ระบบสร้างแบบประเมินอาจารย์ 
 

2.1.1

                      
       

D1               

2.1.2

                    
              

           
           
       

              /              /
            /         

                     /              /
            /         

              /
             /
          /
        

                      /             /      
    /        

 
 

ภาพประกอบ  21  แสดง  Data Flow Diagram Level  3  ระบบสร้างแบบประเมินอาจารย์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       2  รายงานผลการประเมิน 
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ภาพประกอบ  22  แสดง  Data Flow Diagram Level  3  รายงานผลการประเมิน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       3  ระบบเปิด/ปิด ระบบประเมินอาจารย์ 
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ภาพประกอบ  23  แสดง  Data Flow Diagram Level  3  ระบบเปิด/ปิด ระบบประเมินอาจารย์ 

 
      จากการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล  Data  Flow  Diagram  เกี่ยวกับการ
ท างานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขั้นตอนต่อไป  ได้ออกแบบ 
ER  -  Diagram  ดังภาพประกอบ  24 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  24  แสดง  ER  –  Diagram  แสดงความสมพันธ์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 92 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
      จากการอธิบายความสมพันธ์ของข้อมูลด้วยแผนภาพ  ER  –  Diagram  ไม่
สามารถอธิบายโครงสร้างข้อมูลได้  จึงใช้พจนานุกรมข้อมูลในการอธิบายโครงสร้างข้อมูลของระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามในเรื่องของชนิดของข้อมูล  ความกว้างของข้อมูล  
เพ่ือใช้อ้างอิงในขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป 
      ฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จะใช้ชนิดข้อมูล  ที่เป็นหนังสือเป็น  Varchar2  และท่ีเป็นตัวเลขจะเป็น  Number   
และมีตารางส่วนหนึ่งของระบบทะเบียนและประมวลผล  ทีผู่้เขียนน ามาใช้ในการพัฒนาระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนั้น  ผู้เขียนจะอธิบายเกี่ยวกับตารางโดยแบ่งออกเป็น  2  
ส่วน  คือ  ส่วนที่ผู้เขียนสร้างข้ึนมาเพ่ือใช้ในการจัดเก็บเก่ียวกับข้อมูลผลการประเมินอาจารย์   
และอีกส่วนคือส่วนที่น าข้อมูลของระบบทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามน ามาใช้ 
      โดยการน าตารางที่มีอยู่แล้วเพ่ือให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบและลดการ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลและเพ่ือง่ายการบ ารุงรักษา  ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
      การออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่ออธิบายละเอียดขยายความต่อจาก   
ER  –  Diagram  ดังตาราง  16 
 
 ตาราง  16  แสดง  EVALUATE  รายการของการสร้างชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

EVALUATEID Number 6 PK เป็นรันนิ่งนัม
เบอร์ของ
ตารางสร้าง
ชุดประเมิน 

1 

EVALUATECODE Varchar2 6 Unique เป็นรหัสชุด
ประเมิน 

1 

EVALUATENAME Varchar2 100  ชื่อชุด
ประเมินผล 

แบบประเมินการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  16  (ต่อ) 

 
ชื่อเขตข้อมูล ชนิด

ข้อมูล 
ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

EVALUATENAMEENG Varchar2 100  ชื่อชุด
ประเมินผลที่
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

Evaluation of 
teaching instructor 

OBJECTIVE Varchar2 255  วัตถุประสงค์
ของชุด
ประเมิน
ผู้สอน 

1.  เพ่ือประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน 
2.  เพ่ือน าผลไปใช้ของ
งานประกันคุณภาพ 

OBJECTIVEENG Varchar2 255  วัตถุประสงค์
ของชุด
ประเมิน
ผู้สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1. to evaluate the 
teaching of 
teachers . 
2. In order to use 
the results of 
quality assurance 

EXPLANATION Varchar2 1024  ค าอธิบาย
ของชุด
ประเมิน
อาจารย์
ผู้สอน 

1.  เพ่ือประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน 
2.  เพ่ือน าผลไปใช้ของ
งานประกันคุณภาพ 

EXPLANATIONENG Varchar2 1024  ค าอธิบาย
ของชุด
ประเมิน
อาจารย์
ผู้สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1. to evaluate the 
teaching of 
teachers . 
2. In order to use 
the results of 
quality assurance 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  จากตาราง  16  เป็นตารางที่สร้างข้ึนมาในการจัดเกบ็ชุดประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่ม
ตารางเข้ามาในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
  โดย  Field  Explanation  และ  Explanationeng  เป็นการออกแบบไว้เผื่อได้มี 
การน าไปใช้ในอนาคต 
 
 ตาราง  17  แสดง  EVALUATEQUESTION  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อชุดประเมินการสอน 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

EVALUATEID Number 6 PK รหัสรันนิ่งนัม
เบอร์ชองชุด
แบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

1 

QUESTIONID Varchar2 16 PK รหัสข้อค าถาม
ของภายในชุด
ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

1 

QUESTION Varchar2 255  ชื่อข้อค าถาม
ของภายในชุด
ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

ความตรงต่อเวลาในการ
เข้าสอนและเลิกสอน 

QUESTIONENG Varchar2 255  ชื่อข้อค าถาม
ของภายในชุด
ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 
ภาษาอังกฤษ 

The name of a 
series of questions 
to evaluate teachers 
. 

WEIGHT Number 3  น้ าหนักของแต่
ละข้อค าถาม 

5 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  17  (ต่อ) 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

EVALUATETYPE Varchar2 4  ประเภทของ
ข้อค าถามของ
ภายในชุด
ประเมิน
อาจารย์ 

A หรือ B 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  จากตาราง  17  เป็นตารางที่ใช้ส าหรับเก็บข้อค าถาม  ส าหรับชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน   
โดยเพิ่มตารางเข้ามาในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
 

ตาราง  18  แสดง  EVALUATECHOICE  รายละเอียดผลการประเมินแบบปลายเปิด 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

EVALUATEID Number 6 PK รหัสอิงอ้าง
นิสิต 

368399 

QUESTIONID Varchar2 16 PK รหัสนิสิต 52011280022 
CHOICEID Varchar2 2 PK ตัวเลือกของ

การประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

1 

DESCRIPTION Varchar2 100  ค าอธิบายของ
ตัวเลือกการ
ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

ปานกลาง 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  18  (ต่อ) 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

DESCRIPTIONENG Varchar2 100  ค าอธิบายของ
ตัวเลือกการ
ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

moderate 

POINT Number 5,2  ค่าของ
ตัวเลือก 

1 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  จากตาราง  18  เป็นตารางที่เก็บตัวเลือกส าหรับข้อค าถาม  ของชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  
โดยเพิ่มตารางเข้ามาในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
 
ตาราง  19  แสดง  EVALUATECONFIG  รายละเอียดของการเปิดและการปิดระบบประเมิน 
   ผู้สอนอาจารย์ 

 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด
ข้อมูล 

ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

EVALUATECONFIGID Varchar2 50 PK รหัสของค่า
เริ่มต้นของ
ระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

ACADYEAR 

EVALUATECONFIGVALUS Number   ค่าเริ่มต้นของ
ระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

2558 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  19  (ต่อ) 

 
ชื่อเขตข้อมูล ชนิด

ข้อมูล 
ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

EVALUATECONFIGREMAKE Varchar2 200  ค าอธิบาย
ของระบบ
ประเมิน
อาจารย์
ผู้สอน 

ประเมินปีการศึกษา 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  จากตาราง  19  เป็นตารางที่เก็บการเริ่มต้นของระบบประเมิน  ใช้ส าหรับเปิดและปิด
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยเพิ่มตารางเข้ามาในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียน 
และประมวลผล   
 
   โดยตาราง  EVALUATECONFIG  จะมีทั้งหมด  3  รายการ  ดังนี้ 
 

ตาราง  20  แสดงค่า  EVALUATECONFIG 
 

EVALUATECONFIGID EVALUATECONFIGVALUS EVALUATECONFIGREMAKE 
ACADYEAR 2558 ประเมินปีการศึกษา 
OPENEVA 5 ถ้าการเปิดให้ประเมิน 
SEMESTER 2 ประเมินภาคเรียนที่ 

 
    เช่น   
     รายการ  ACADYEAR  มีค่า  2558  เป็นการระบุให้กับโปรแกรมทราบถึง 
ปีการศึกษาที่ต้องการเปิดระบบ  นิสิตนิสิตเข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอน 
     รายการ  SEMESTER  มีค่าเท่ากับ  2  เป็นการระบุให้กับโปรแกรมทราบ 
ถึงการภาคเรียนในการเปิดระบบในการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
     รายการสุดท้าย  OPENEVA  มีค่า  5  เป็นการระบุให้กับโปรแกรมในการใช้ 
ชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  ชุดที่  5  นั้นเอง   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     หากต้องการที่เปิดระบบจะต้องระบุ  ACADYEAR  และ  SEMETER   
เป็นภาคเรียนถัดไป  เช่น  ถ้าหากขณะนี้เป็น  ปีการศึกษา  2558  ภาคเรียนที่  2  หากต้องการที่จะปิด
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  จะต้องก าหนดให้  ACADYEAR  มีค่าเท่ากับ  2558  และก าหนดให้  
SEMESTER  มีค่าเท่ากับ  3  ระบบจะมองว่าจะต้องเปิดระบบให้ประเมินในภาคเรียนถัดไป 
 

ตาราง  21  แสดง  EVALUATEANSWER  รายละเอียดผลของการประเมินการสอน 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

CLASSID Number 12 PK รหัสรายวิชาที่
เปิดสอน 

107129 

OFFICERID Number 12 PK รหัสอาจารย์
ผู้สอน 

6750 

EVALUATEID Number 6 PK รหัสอ้างอิงชุด
ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

81 

QUESTIONID Varchar2 16 PK รหัสข้อค าถาม
ของระบบ
ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

10 

STUDENTID Number 12 PK รหัสนิสิต 154223 
CHOICEID Varchar2 2  รหัสตัวเลือก 4 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  จากตาราง  21  เป็นตารางที่เก็บผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยในตารางจะเก็บข้อมูล   
ว่าประเมิน  ปีการศึกษาอะไร  ภาคเรียนไหน  วิชาอะไร  ชุดประเมินที่เท่าไร  ใครเป็นคนที่ประเมิน  
โดยเพิ่มตารางเข้ามาในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  22  แสดง  EVALUATECOMMENT  รายละเอียดผลการประเมินแบบปลายเปิด 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

CLASSID Number 12 PK รหัสรายวิชาที่
เปิดสอน 

107129 

OFFICERID Number 12 PK รหัสอาจารย์
ผู้สอน 

6750 

EVALUATEID Number 6 PK รหัสอ้างอิงชุด
ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 

81 

STUDENTID Number 12 PK รหัสนิสิต 154223 
COMMENTTEXT Varchar2 500  ข้อเสนอความ

คิดเห็น 
อาจารย์สอนดี 

CREATEDATETIME Date   วันและเวลาที่
มีการประเมิน
อาจารย์ 

13/3/2015 14:14:17 

UPDATEDATETIME Date   วันเวลาที่มี
การ
เปลี่ยนแปลง
รายการ
ประเมิน 

13/3/2015 14:14:17 

STUDYTIME Number 1  ช่วงเวลาที่
ประเมิน 

1 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  จากตาราง  22  เป็นนตารางที่เก็บผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในส่วนของข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม  หรือข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน  โดยในตารางจะเก็บข้อมูล  ว่าประเมิน  ปีการศึกษาอะไร  
ภาคเรียนไหน  วิชาอะไร  ชุดประเมินที่เท่าไร  ใครเป็นคนที่ประเมิน  โดยเพิ่มตารางเข้ามาในฐานข้อมูล  
Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  23  แสดง  TMPEVALUATERESULTTYPE  รายละเอียดผลการประเมินแบบปลายเปิด 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด
ข้อมูล 

ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

ACADYEAR Number 4 PK ปีการศึกษา 2558 
SEMESTER Number 1  ภาค

การศึกษา 
2 

MEAN Number 100  ค่าเฉลี่ย นาย 
SD Number   ค่าเบี่ยงเบน  
OFFICERID Number   รหัสอาจารย์

ผู้สอน 
 

COURSEID Number   รหัสรายวิชา  
EVALUATETYPE Number   ประเภทของ

ชุดประเมิน
อาจารย์ 

 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  จากตาราง  24  เป็นตารางที่เพ่ิมเติมเข้าในระบบประเมินอาจารย์ผู้  ใช้ส าหรับในการ
ท างานในส่วนของ  ระบบส านักงาน  (Back Office)  โดยเพิ่มตารางเข้ามาในฐานข้อมูล  Oracle   
ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
 

ตาราง  24  แสดง  TMPEVALUATERESULTQUTYPE  รายละเอียดผลการประเมินแบบปลายเปิด 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด
ข้อมูล 

ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

ACADYEAR Number 4 PK ปีการศึกษา 368399 
SEMESTER Number 1  ภาค

การศึกษา 
52011280022 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  24  (ต่อ) 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด
ข้อมูล 

ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

MEAN Number   ค่าเฉลี่ย นาย 
SD Number   ค่าเบี่ยงเบน  
OFFICERID Number   รหัสอาจารย์

ผู้สอน 
 

COURSEID Number   รหัสรายวิชา  
EVALUATEID Number   รหัสชุด

ประเมิน
อาจารย์
ผู้สอน 

 

QUESTIONID Number   รหัสข้อ
ค าถามของ
ชุดประเมิน
อาจารย์
ผู้สอน 

 

EVALUATETYPE Varchar2 4  ประเภทของ
ชุดประเมิน
อาจารย์ 

 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  จากตาราง  24  เป็นตารางที่เพ่ิมเติมเข้าในระบบประเมินอาจารย์ผู้  ใช้ส าหรับในการ
ท างานในส่วนของ  ระบบส านักงาน  (Back Office)  โดยเพิ่มตารางเข้ามาในฐานข้อมูล  Oracle   
ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  25  แสดง  TMPEVALUATERESULTFACOFFTYPE  รายละเอียดผลการประเมิน 
    แบบปลายเปิด 

 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิด
ข้อมูล 

ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

ACADYEAR Number 4 PK ปีการศึกษา 368399 
SEMESTER Number 1  ภาค

การศึกษา 
52011280022 

MEAN Number   ค่าเฉลี่ย นาย 
SD Number   ค่าเบี่ยงเบน  
OFFICERID Number   รหัสอาจารย์

ผู้สอน 
 

COURSEID Number   รหัสรายวิชา  
EVALUATEID Number   รหัสชุด

ประเมิน
อาจารย์
ผู้สอน 

 

QUESTIONID Number   รหัสข้อ
ค าถามของ
ชุดประเมิน
อาจารย์
ผู้สอน 

 

EVALUATETYPE Varchar2 4  ประเภทของ
ชุดประเมิน
อาจารย์ 

 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  จากตาราง  25  เป็นตารางที่เพ่ิมเติมเข้าในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ใช้ส าหรับ 
การท างานในส่วนของระบบส านักงาน  (Back Office)  โดยเพิ่มตารางเข้ามาในฐานข้อมูล  Oracle   
ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
  ส่วนตารางต่อไปนี้เป็นตารางที่มีอยู่ในระบบทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาสาคามอยู่  น าตารางที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในง่ายต่อการพัฒนา 
 

ตาราง  26  แสดง  VIEWSTUDENTINFO  รายละเอียดนิสิต 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

STUDENTID Number  PK รหัสอิงอ้าง
นิสิต 

368399 

STUDENTCODE Varchar2 100  รหัสนิสิต 52011280022 
PREFIXNAME Varchar2 100  ค าน าหน้า นาย 
STUDENTNAME Varchar2 100  ชื่อนิสิต อภิชัย 
STUDENTSURNAME Varchar2 100  นามสกุลนิสิต ชาญศิริรัตนา 
CAMPUSNAME Varchar2 100  วิทยาเขต มหาสารคาม 
LEVELNAME Varchar2 100  ระดับ

การศึกษา 
ปริญญาโทระบบนอก
เวลาราชการ 

FACULTYNAME Varchar2 100  ชื่อคณะ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

PROGRAMNAME Varchar2 100  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  
แผน  ข 

GPA Number 4  เกรดเฉลี่ยรวม 3.55 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  ใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล 
  จากตาราง  26  เป็น  View  จากฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียน 
และประมวลผล  ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  54  Field  ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ านวน  10  Field  ซึ่ง  Viewstudentinfo  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด
ของนิสิต  โดยตารางดังกล่าวเป็นการน าไปใช้ในระบบ  ไม่มีการ  Update,  Insert  และ  Delete  
ข้อมูลในตารางนี้ได้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  27  แสดง  CLASS  รายละเอียดของการเปิดรายวิชา 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

CLASSID Number 12 PK รหัสอิงอ้าง
นิสิต 

368399 

CAMPUSID Number 2  รหัสนิสิต 52011280022 
LEVELID Number 4  ค าน าหน้า นาย 
ACADYEAR Number 4  ชื่อนิสิต อภิชัย 
SEMESTER Number 1  นามสกุลนิสิต ชาญศิริรัตนา 
COURSEID Number 12  วิทยาเขต มหาสารคาม 
SECTION Number 6  ระดับ

การศึกษา 
ปริญญาโทระบบนอก
เวลาราชการ 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  ใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล 
  จากตาราง  27  เป็นตารางในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  19  Field  ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ านวน  7  Field  ซึ่งตาราง  Class  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน   
ในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะไม่มีการ  Update,  Insert   
และ  Delete  ข้อมูลในตารางได้ 
 

ตาราง  28  แสดง  CLASSINSTRUCTOR  รายละเอียดของการเปิดรายวิชา 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

CLASSID Number 12 PK รหัสอิงอ้าง
นิสิต 

368399 

OFFICERID Number 12 PK รหัสนิสิต 52011280022 
EVALUATEID Number 6  ค าน าหน้า นาย 
EVALUATESTATUS Varchar2 1  ชื่อนิสิต อภิชัย 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  ใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล 
  จากตาราง  28  เป็นตารางในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล  
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  11  Field  ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ านวน  2  Field  ซึ่งตาราง  CLASSINSTRUCTOR  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด 
ของรายวิชาที่เปิดสอน  และเพ่ิมเติม  Field  ใหม่  อีก  2  Field  คือ  EVALUATEID  และ  
EVALUATESTATUS  โดย  2  Field  เพ่ือน าไปใช้ในการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน   
เพ่ือให้ทราบว่า  อาจารย์ผู้สอนแต่ถ้าท่านใช้ชุดประเมินอาจารย์ชุดไหน  และสถานะของการเปิด 
ระบบเป็นสถานะใด   
   EVALUATESTATUS  จะมีอยู่  2  สถานะคือ 
    สถานะ  Y เป็นสถานะเปิดให้มีการประเมินแล้ว 
    สถานะ  N  เป็นสถานะยังไม่มีการเปิดระบบประเมิน 
  ในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะไม่มีการ  Update  และ  
Delete  ข้อมูลในตาราง  2  Field  ที่เพ่ิมเข้ามาใหม่เท่านั้น   
 

ตาราง  29  แสดง  COURSE  รายละเอียดของวิชา 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

COURSEID Number 12 PK รหัสอิงอ้าง
นิสิต 

368399 

COURSECODE Varchar2 16  รหัสนิสิต 52011280022 
REVISIONCODE Varchar2 4  ค าน าหน้า นาย 
COURSENAME Varchar2 255  ชื่อนิสิต อภิชัย 
COURSENAMEENG Varchar2 255  นามสกุลนิสิต ชาญศิริรัตนา 
CREDITOTAL Number 5,2  วิทยาเขต มหาสารคาม 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  ใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล 
  จากตาราง  29  เป็นตารางในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล  
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  57  Field  ทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัย
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาสารคาม  จ านวน  6  Field  ซึ่งตาราง  COURSE  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  
จ านวนหน่วยกิต  เวอร์ชั่นของรายวิชา  เพ่ือน าไปใช้ในการขั้นตอนที่นิสิตก าลังเลือกรายวิชาที่จะเข้าไป
ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  ในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะไม่มีการ  Update,  
INSERT  และ  Delete  ข้อมูลในตาราง   

 
ตาราง  30  แสดง  OFFICER  รายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน 

 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

OFFICERID Number 12 PK รหัสอิงอ้าง
นิสิต 

368399 

OFFICERCODE Varchar2 16  รหัสนิสิต 52011280022 
OFFICERNAME Varchar2 100  ค าน าหน้า นาย 
OFFICERSURNAME Varchar2 100  ชื่อนิสิต อภิชัย 
PREFIXID Number 6  นามสกุลนิสิต ชาญศิริรัตนา 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  ใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล 
  จากตาราง  30  เป็นตารางในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  21  Field  ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ านวน  5  Field  ซึ่งตาราง  OFFICER  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด  รหัสอาจารย์   
ชื่ออาจารย์  เพ่ือน าไปใช้ในการขั้นตอนที่นิสิตก าลังเลือกรายวิชาที่จะเข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  ในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะไม่มีการ  Update,  
INSERT  และ  Delete  ข้อมูลในตาราง 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  31  แสดง  ENROLLSUMMARY  รายละเอียดนิสิต 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

STUDENTID Number 12 PK รหัสอิงอ้าง
นิสิต 

368399 

ACADYRAR Number 4 PK รหัสนิสิต 52011280022 
SEMESTER Number 1 PK ค าน าหน้า นาย 
COURSEID Number 12 PK ชื่อนิสิต อภิชัย 
SECTION Number 6  นามสกุลนิสิต ชาญศิริรัตนา 
CLASSID Number 12  วิทยาเขต มหาสารคาม 
CREDITATTEMT Varchar2 5,2  ระดับ

การศึกษา 
ปริญญาโทระบบนอก
เวลาราชการ 

GRADE Varchar2 7  ชื่อคณะ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  ใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล 
  จากตาราง  31  เป็นตารางในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  21  Field  ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ านวน  8  Field  ซึ่งตาราง  ENROLLSUMMARY  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด   
ผลการลงทะเบียนของนิสิต  ว่าปีการศึกษา  ภาคเรียน  นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรบ้าง  ส่วนนี้เป็น
การเข้าในก าหนดและบังคับให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนก่อน  ถ้าหากนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงจะสามารถเห็นผลการเรียนได้ 
  ในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะไม่มีการ  Update,  
INSERT  และ  Delete  ข้อมูลในตาราง   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง  32  แสดง  PREFIX  รายละเอียดค าน าหน้า 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด
ข้อมูล 

คีย์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

PREFIXID Number 6 PK รหัสอิงอ้าง
นิสิต 

368399 

PREFIXNAME Varchar2 40  รหัสนิสิต 52011280022 

 
หมายเหตุ  ค าอธิบายข้อมูล 
  ใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล 
  จากตาราง  32  เป็นตารางในฐานข้อมูล  Oracle  ของระบบทะเบียนและประมวลผล   
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  6  Field  ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ านวน  2  Field  ซ่ึงตาราง  PREFIX  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด  รหัสค าน าหน้า 
และค าน าหน้าของ  อาจารย์และนิสิตเท่านั้น   
  ในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะไม่มีการ  Update,  
INSERT  และ  Delete  ข้อมูลในตาราง 
     การออกแบบส่วนที่ใช้ในการติดต่อระบบ  (User Interface Design) 
      การออกแบบส่วนที่ใช้ในการติดต่อระบบ  ของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้เขียนจะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  การออกแบบโครงสร้างของเมนู  และ
ส่วนของการการออกแบบส่วนแสดงผลและรายงาน 
       การออกแบบโครงของเมนู 
        การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส่วนของ  ระบบส านักงาน
ทะเบียน (Back Office) 
         แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
          1.  ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ 
          2.  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
          1.  ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ 

           

                            

                          
             

                             
                    

                        
             

                            
          

     ์/    ์์               
             

     ์/์์  ์์                
                       

      /                      
                         

      

                            

          

 
 

ภาพประกอบ  25  แสดงการวางเมนูส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

          2.  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ 

           

                          

                         
      

                             

                         
                 ์์3.51

          

 
 

ภาพประกอบ  26  แสดงการวางเมนูส่วนส าหรับเจ้าหน้าที ่
 
        การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ระบบบริการการศึกษา 
แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ   
         1.  ส่วนส าหรับอาจารย์ 
         2.  ส่วนส าหรับผู้บริหาร 
 
 
 



112 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         1.  ส่วนส าหรับอาจารย์ 

           

                    

                              

                    
      

          

                   

          

 
 

ภาพประกอบ  27  แสดงการวางเมนูส่วนอาจารย์ผู้สอน 
 
         2.  ส่วนส าหรับผู้บริหาร 

           

                         

                    

                         
      

          

 
 

ภาพประกอบ  28  แสดงการวางเมนูส่วนส าหรับผู้บริหาร 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       การออกแบบส่วนแสดงผลและรายงาน 
        การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส่วนของ  ระบบส านักงาน
ทะเบียน  (Back Office)  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
         1.  ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ 
         2.  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ 
 
         1.  ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ 
          โปรแกรมชุดประเมิน 
           หลักการท างานของโปรแกรมการสร้างชุดประเมิน  เป็น
การสร้างรหัสชุดประเมินขึ้นมา  เพ่ือระบุชื่อของชุดประเมิน  จุดประสงค์  ค าชี้แจง  วัตถุประสงค์  
ค าอธิบาย  เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการสร้างข้อค าถามในโปรแกรมถัดไป  โดยใช้  ตาราง  Evaluate  
ในการเก็บข้อมูลในโปรแกรมชุดประเมิน 
 

11              

              

       

Name

          

         

Objective

Explanation

2

3

4

5

6

7

8

 
 

ภาพประกอบ  29  แสดงการออกแบบโปรแกรมชุดประเมิน 
 
           ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
            หมายเลข  1  รหัสชุดประเมิน  จะต้องระบุเลขชุด
ประเมินให้กับโปรแกรม  ตามความต้องการของผู้ใช้สามารถ  ข้อมูลทางด้านการเขียนโปรแกรม  โดยใช้  
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Tools  Combo Boxเพ่ือให้สามารถเลือกชุดประเมินได้  และสามารถเลือกชุดประเมินเพ่ือน ามาแก้ไข
รายละเอียดต่าง  ๆ  ของชุดประเมินได้  และใช้  Field  เป็น  evaluatecode  ในการเก็บข้อมูล 
            หมายเลข  2  รหัสชุดประเมิน  หลังจากระบุที่ข้อที่  1  
แล้ว  ในช่องนี้จะปรากฏเลขชุดประเมินเป็นเลขเดียว  ข้อมูลทางด้านการเขียนโปรแกรม  โดยใช้  
Tools  Text Box  โดยในช่องนี้จะไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลในช่องนี้ได้  และใช้  Field   
เป็น  evaluatecode  ในการเก็บข้อมูล 
            หมายเลข  3  ชื่อชุดประเมิน  เป็นการระบุชุดประเมิน
เพ่ือง่ายต่อการเรียกและง่ายต่อการน าไปใช้งาน  โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  
evaluatename  ในการเก็บข้อมูล 
            หมายเลข  4  Name  เป็นค าอธิบายเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ  เป็นก าหนด Field  เพ่ือน าไปใช้ในอนาคต  โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  
เป็น  evaluatenameeng  ในการเก็บข้อมูล 
            หมายเลข  5  วัตถุประสงค์  เป็นการระบุจุดมุ่งของชุด
ประเมินชุดนี้  โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  objective  ในการเก็บข้อมูล 
            หมายเลข  6  ค าชี้แจง  เป็นการระบุค าชี้แจงของชุด
ประเมิน  โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  explanation  ในการเก็บข้อมูล 
            หมายเลข  7  วัตถุประสงค์ภาษาอังกฤษ  เป็นการระบุ
วัตถุประสงค์ภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับชุดประเมิน  โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  
objectiveeng  ในการเก็บข้อมูล 
            หมายเลข  8  ค าชี้แจงภาษาอังกฤษ  เป็นการระบุ
ค าอธิบายเกี่ยวกับชุดประเมิน  โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  Explanationeng   
ในการเก็บข้อมูล 
          ระบบสร้างค าถามของชุดประเมิน 
           ระบบสร้างค าถามของชุดประเมิน  เป็นการสร้างค าถาม
เพ่ือใช้ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน  โดยสามารถสร้างข้อค าถามได้มากเท่าท่ีต้องการ  โดยจะ 
เป็น  3  ส่วน  คือ  1)  แสดงชุดประเมิน  2)  ข้อค าถามของชุดประเมิน  3)  ตัวเลือกส าหรับข้อค าถาม
ของชุดประเมิน   โดยแบบฟอร์มจะต้องใช้ตาราง  EVALUATE,  EVALUATEQUESTION,  
EVALUATECHOICE  ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ดังภาพประกอบ  30 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                ์1

                ์2

                ์3

                ์4

                      Question         

A01 A1          ์1 Question No 1 1

A02 A1          ์2 Question No 2 1

A03 A1          ์3 Question No 3 1

B01 B1          ์4 Question No 4 1

B02 B2          ์5 Question No 5 1

                    CHOICE      

1           CHOICE 1

2     CHOICE 2

3        CHOICE 3

4   CHOICE 4

5      CHOICE 5

  
 

ภาพประกอบ  30  แสดงการออกแบบระบบสร้างค าถามของชุดประเมิน   
 
           ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
            หมายเลข  1  การแสดงชื่อชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  
โดยผู้ดูแลจะต้องเลือกชุดประเมินอาจารย์ที่ต้องการสร้างข้อค าถามของชุดประเมิน  โดยการใช้  Tools  
List Box  และใช้  ตาราง  EVALUATE  และใช้  Field  เป็น  EVALUATEID,  EVALUATECODE  
และ  EVALUATENAME   
            หมายเลข  2  การแสดงชื่อข้อค าถามของชุดประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  หลังจากท่ีเลือกรายการในช่องหมายเลข  1  ระบบจะแสดงข้อค าถามตามที่เลือก
รายการ  โดยส่วนนี้จะผู้ดูแลระบบจะสามารถสร้างข้อค าถามของชุดประเมินอาจารย์ในส่วนนี้ได้   
ส่วนของโปรแกรมจะใช้  Tools  ที่เป็น  Sub Form  โดย Sub Form  ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโปรแกรม
ซึ่งเป็นการเรียกเข้ามาใช้ในโปรแกรมสร้างข้อค าถามของชุดประเมิน  โดยภายใน  Sub Form  นี้จะใช้  
ตารางของ  EVALUATEQUESTION  และใช้  Field  เป็น  ทั้งหมดของตารางทั้งหมด 
            หมายเลข  3  การแสดงชื่อของตัวเลือกภายในข้อ
ค าถามของชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  หลังจากท่ีสร้างข้อค าถามของชุดประเมินแล้วถ้าหากคลิกเลือก
รายการในช่องหมายเลข  2  ระบบจะแสดงตัวเลือกภายในข้อค าถามตามท่ีเลือกรายการ  โดยส่วนนี้
ผู้ดูแลระบบจะสามารถสร้างตัวเลือกภายในข้อค าถามของชุดประเมินอาจารย์ในส่วนนี้ได้  ส่วนของ
โปรแกรมจะใช้  Tools  ที่เป็น  Sub Form  โดย Sub Form  ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมซึ่งเป็น 
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การเรียกเข้ามาใช้ในโปรแกรมสร้างตัวเลือกภายในข้อค าถามของชุดประเมิน  โดยภายใน  Sub Form  
นี้จะใช้  ตารางของ  EVALUATECHOICE  และใช้  Field  เป็น  ทั้งหมดของตารางทั้งหมด 
          โปรแกรมก าหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา 
           เป็นการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ตามรายวิชาที่
ได้มกีารเรียนการสอน  โดยแบบฟอร์มนี้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนตาม
รายวิชาได้  ดังภาพประกอบ  31 
 
 

                Name                    

1

                Name                 

00001001                  Name              3

00001002                   Name              1

00001003        Thai              1

00001004           Preparatory English              1

00001005                            1

00001006               ์1              1

Preparatory English

Preparatory English 1

 
 

ภาพประกอบ  31  แสดงโปรแกรมก าหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา 
 
           ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
            หมายเลข  1  เป็นช่องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรหัสรายวิชา  
โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  ให้สร้างชื่อ  Text Box  ชื่อ  SearchCode 
            หมายเลข  2  เป็นช่องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อรายวิชา  
โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  ให้สร้างชื่อ  Text Box  ชื่อ  SearchThai 
            หมายเลข  3  เป็นช่องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อรายวิชา
ที่เป็นภาษาอังกฤษ  โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  ให้สร้างชื่อ  Text Box   
ชื่อ  SearchEng 
            หมายเลข  4  เป็นการเลือกชุดประเมินอาจารย์เพ่ือ
ค้นหารายวิชาแต่ละรายวิชาใช้ชุดประเมินแบบไหน  โดยใช้  Tools  Combo Box  ตั้งชื่อเป็น  
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EVALUATEID  ใช้ตาราง  EVALUATE  และ  Field  ที่ใช้ใน  Combo Box  เป็น  EVALUATEID  และ  
EVALUATENAME 
            หมายเลข  5  เป็นปุ่มท ารายการ  เมื่อมีการระบุข้อมูล
ที่ต้องการค้นหาหลังจากท่ีระบุข้อมูลเสร็จ  จะต้องคลิกท่ีปุ่ม  โดยใช้  Tools  Command  ตั้งชื่อเป็น  
SearchME   
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงรหัสรายวิชา  และชื่อ
รายวิชา  เวอร์ชั่นของรายวิชา  หน่วยกิต  และชุดประเมิน  โดยหมายเลขใช้  Tools  Sub Form   
โดยเป็นการเรียกโปรแกรมข้ึนมาแสดงตามเงื่อนไขที่ผู้ดูแลระบบต้องการ  ตารางที่ใช้ภายใน  Sub 
Form  คือ  Course  โดย  Field  ที่ใช้คือ  COURSECODE,  REVISIONCODE,  COURSEID,  
COURSENAME,  COURSENAMEENG  และ  EVALUATEID 
          โปรแกรมก าหนดชุดประเมินให้กับผู้สอน 
           เป็นการก าหนดชุดประเมินอาจารย์ตามรายวิชาและ 
ยังสามารถระบุที่จะเปิดชุดประเมินอาจารย์ผู้สอนบางท่านได้  โดยแบบฟอร์มนี้จะเป็นการเลือกปี
การศึกษา  ภาคการศึกษา  และระดับทางการศึกษา  ดังภาพประกอบ  32 
 

             

                Name              

00001001                  Name              

00001002                   Name              

00001003        Thai              

00001004           Preparatory English              

             

                          

1           ์1 Y

2           ์2 Y

3           ์3 Y

4           ์4 Y

      ์1

      ์1

      ์1

      ์1

 
 

ภาพประกอบ  32  แสดงการออกแบบโปรแกรมก าหนดชุดประเมินให้กับผู้สอน 
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           ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
            หมายเลข  1  เป็นช่องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับปีการศึกษา  
โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  ให้สร้างชื่อ  Text Box  ชื่อ  ACADYEAR 
            หมายเลข  2  เป็นช่องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับภาค
การศึกษา  โดยใช้  Tools  Text Box  และใช้  Field  เป็น  ให้สร้างชื่อ  Text Box  ชือ่  SEMESTER 
            หมายเลข  3  เป็นการเลือกระดับการศึกษา  โดยใช้  
Tools  Combo Box  ตั้งชื่อเป็น  LEVELID  ใช้ตาราง  LEVELID  และ  Field  ที่ใช้ใน  Combo Box  
เป็น  LEVELID  และ  LEVELNAME 
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงรหัสรายวิชา  และชื่อ
รายวิชา  เวอร์ชั่นของรายวิชา  หน่วยกิต  และชุดประเมิน  โดยหมายเลขนี้ใช้  Tools  Sub Form  
โดยเป็นการเรียกโปรแกรมข้ึนมาแสดงตามเงื่อนไขที่ผู้ดูแลระบบต้องการ  ตารางที่ใช้ภายใน   
Sub Form  คือ  Course  และ  CLASS  โดยเป็นการ  Join  ตารางกัน  Field  ที่ใช้คือ  
COURSECODE,  COURSENAME,  COURSENAMEENG  และ  COURSEID 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงรหัสอาจารย์ผู้สอน   
กลุ่ม  สถานะเปิดระบบประเมินการสอน  โดยหมายเลขนี้ใช้  Tools  Sub Form  โดยเป็นการเรียก
โปรแกรมข้ึนมาแสดงตามเงื่อนไขท่ีผู้ดูแลระบบต้องการ  ตารางที่ใช้ภายใน  Sub Form  คือ  CLASS,  
CLASSINSTRUCTOR,  OFFICE  และ  PREFIX  เป็นการ  Join  ตารางกัน  โดย  Field  ที่ใช้ 
คือ  SECTION,  PREFIXNAME,  OFFICERNAME,  OFFICERSURNAME,  EVALUATEID,  
EVALUATESTATUS,  LEVELID,  CLASSID  และ  SECTION 
           โปรแกรมก าหนดระบบประเมิน 
            เป็นการเปิดระบบประเมินการสอนเป็นชุด  โดยการ
ท างานจะต้องระบุ  ปีการศึกษาที่ต้องการประเมิน  ภาคเรียนที่ต้องการให้ประเมิน  และระบุชุดประเมิน
อาจารย์ 
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    ์                  

                

                 2558

                5

                  2

 
 

ภาพประกอบ  33  แสดงการออกแบบโปรแกรมก าหนดระบบประเมิน 
 
           ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
            หมายเลข  1  จะมีรายการทั้งหมด  3  รายการ  คือ  
ประเมินปีการศึกษา  เป็นการก าหนดปีการศึกษาที่ต้องการประเมินอาจารย์ผู้สอน  รายการต่อมา 
ใช้ชุดประเมินที่  โดยชุดประเมินที่จะต้องสอดกับชุดประเมินที่เราได้สร้างขึ้น  รายการสุดท้ายนั้นเป็น
ประเมินภาคเรียนที่  โดยระบุภาคเรียนที่ต้องการประเมิน  หลังจากท่ีระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
คลิกท่ีหมายเลข  2  โดยหมายเลขนี้  ใช้  Tools  Sub Form  โดยเป็นการเรียกโปรแกรมข้ึนมาแสดง  
ตารางที่ใช้ภายใน  Sub Form  คือ  EVALUATECONFIG  โดย  Field  ที่ใช้คือ  
EVALUATECONFIGID,  EVALUATECONFIGVALUS  และ  EVALUATECONFIGREMAKE 
            หมายเลข  2  เป็นปุ่มท ารายการ  หลังจากระบุรายการ
ในหมายเลข  1  โดยใช้  Tools  Command  ตั้งชื่อเป็น  Command26 
         2.  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ 
          ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ  จะเป็นการน าผลการประเมินไป
ใช้ใน  มิติต่าง ๆ  ตามงานประกันคุณภาพ  โดยระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
เป็นการออกแบบภายใต้แบบฟอร์มของโปรแกรมจากบริษัท  Vision Net  ได้ท าการออกแบบรายงาน
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
          รายงานสรุปการประเมินอาจารย์ 
           การออกแบบรายงานสรุปการประเมินอาจารย์  เป็นการ
แสดงเป็นสังกัดของอาจารย์ผู้สอน  ตามด้วยชื่อของอาจารย์  และรายวิชาที่อาจารย์สอนภายใน 
ปีการศึกษาและภาคเรียนนั้น ๆ 
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ภาพประกอบ  34  แสดงการออกแบบรายงานสรุปการประเมินอาจารย์ 
 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัดอยู่  โดย  แสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของบริษัท  
Vision Net 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  Faculty   
ใช้  Field  FACULTYNAME 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลของภาควิชา   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  Department   
ใช้  Field  DEPARTMENTNAME 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน
ตามสังกัดของคณะ  โดยใช้ข้อมูลของตาราง  Officer  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ   
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Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  OFFICERCODE,  OFFICERNAME  และ  
OFFICERSURNAME 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลรหัสรายวิชา  ที่อยู่
ในสังกัดของคณะนั้น  ๆ  โดยใช้ตาราง  VIEWEVALUATERESULT  ใช้  Field  COURSECODE   
ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  8  เป็นการแสดงข้อมูลชื่อของรายวิชา   
ที่อยู่ในสังกัดของคณะนั้น  ๆ  โดยใช้ตาราง  VIEWEVALUATERESULT  ใช้  Field  
COURSENAMEENG ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  9  เป็นการแสดงข้อมูลชื่อของกลุ่มเรียน  
โดยใช้ตาราง  VIEWEVALUATERESULT  ใช้  Field  SECTION  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาด 
ของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  10  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  VIEWEVALUATERESULT  ใช้  Field  MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  11  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  VIEWEVALUATERESULT  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          รายงานรายละเอียดการประเมินอาจารย์ 
           รายงานรายละเอียดการประเมินอาจารย์  เป็นการ
แสดงผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนตามสังกัดคณะ  ตามอาจารย์ผู้สอน  แล้วแสดงรหัส  ชื่อ  
รายวิชาที่อาจารย์สอนโดยแสดงหัวข้อประเมินแต่ละข้อ 
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ภาพประกอบ  35  แสดงการออกแบบรายงานรายละเอียดการประเมินอาจารย์ 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Sub Form เป็นรูปแบบของบริษัท   
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision Net 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ  โดย 
ใช้  Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  Faculty  ใช้  Field  
FACULTYNAME 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน
ตามสังกัดของคณะ  โดยใช้ข้อมูลของ  ตาราง  Officer  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  Officercode   Officername  และ  
Officersurname 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของรายวิชา  โดยใช้
ข้อมูลของ  ตาราง  Course  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  14  ตัวหนังสือสีด าและ
เป็นตัวหนา  ใช้  Field  Coursecode  และ  Coursenameeng 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลของหัวข้อของการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยใช้ข้อมูลของตาราง  VIEWEVALUATERESULTDETAIL  ใช้  Tools  
ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  QUESTIONID  
และ  QUESTIONNAME 
       หมายเลข  8  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมินค่า  Mean  โดย
ใช้ตาราง  VIEWEVALUATERESULTDETAIL ใช้  Field  Mean  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาด
ของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
       หมายเลข  9  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมินค่า  SD  โดยใช้
ตาราง  VIEWEVALUATERESULTDETAIL  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาด 
ของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานตามรายวิชา 
           รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  เป็นการแสดงรายวิชา
และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนรวมทั้งหมดโดยมีการจัดกลุ่มเป็นตามรหัส  ชื่อ  รายวิชา 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  36  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา 
 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของ 
บริษัท  Vision Net 
           หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools  ที่
เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท 
           หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียนของ
การดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12  โดยใช้  
Tools  ที่เป็น  Text Box   
           หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ  โดยใช้  
Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  TMPEVALUATERESULT  ใช้  
Field  FACULTYNAME 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

           หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลของรายวิชา  โดยใช้
ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  14  
ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  Coursecode  และ  Coursenameeng 
           หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมินค่า  
Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
           หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมินค่า  
SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box   
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
           รายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม)  
เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยแสดงตามคณะ  และน าผลการประเมินเฉพาะรายวิชา
ที่สังกัดของคณะนั้นน ามาแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม 
 

 
 

ภาพประกอบ  37  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของบริษัท ฯ   
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ  โดยใช้  
Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  TMPEVALUATERESULT   
ใช้  Field  FACULTYNAME 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text 
box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ 
           รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  เป็นการแสดง
สังกัดของอาจารย์ผู้สอน  โดยมีการเรียงจากรหัสคณะจากรหัสที่มีค่าน้อยไปสู่รหัสที่มีค่ามาก  แล้วแสดง
รหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  พร้อมแสดงผลการประเมินอาจารย์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  38  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ 
 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของบริษัท ฯ   
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ  โดยใช้  
Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  TMPEVALUATERESULT  
ใช้  Field  FACULTYNAME 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน
ตามสังกัดของคณะ  โดยใช้ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  Officercode   
Officername  และ  Officersurname 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
           รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม)   
เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และผลการประเมินโดยน าผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนรวมกันแล้วแสดงเป็นภาพรวม 
 

 
 

ภาพประกอบ  39  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของบริษัท   
Vision Net   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision Net 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12  โดย
ใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ  โดย 
ใช้  Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  TMPEVALUATERESULT   
ใช้  Field  FACULTYNAME 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51 
           รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51   
เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  เฉพาะมีผลการประเมินน้อยกว่า  3.51  โดยมีการเรียง
ข้อมูลจากสังกัดของอาจารย์  และแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  และผลการประเมินอาจารย์
ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  40  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา น้อยกว่า  3.51 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Sub Form เป็นรูปแบบของบริษัท  
Vision Net 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision Net 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ  โดย 
ใช้  Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  TMPEVALUATERESULT  
ใช้  Field  FACULTYNAME 
 
 
 

 
 

  
 

 
  

 

 
  

 



131 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน
ตามสังกัดของคณะ  โดยใช้ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Tools  ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  Officercode  
Officername  และ  Officersurname 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของรายวิชา  โดยใช้
ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  14  
ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  Coursecode  และ  Coursenameeng 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  8  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไป และคณะ 
           รายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไป  และคณะ  
โดยมีการเรียงข้อมูลจากสังกัดของอาจารย์  และแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  และผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  41  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนศึกษาทั่วไปและคณะ 
 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของบริษัท   
Vision Net 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน
ตามสังกัดของคณะ  โดยใช้ข้อมูลของตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  OFFICERCODE,  
OFFICERNAME  และ  OFFICERSURNAME 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลของรายวิชา  โดยใช้
ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  14  
ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  COURSECODE  และ  COURSENAMEENG 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text 
box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULT  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนแยกเป็นรายข้อภาพรวมคณะ 
           รายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนแยกเป็นรายข้อ  
ภาพรวมคณะ  เป็นการแสดงหัวข้อการประเมินพร้อม  ผลการประเมิน  โดยแสดงเป็นภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
 

ภาพประกอบ  42  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนแยกเป็นรายข้อภาพรวมคณะ 
 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของบริษัท  
Vision Net 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เปน็  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision Net 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของหัวข้อของการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยใช้ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULTQU  ใช้  Tools  ที่เป็น  
Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  QUESTIONID  และ  
QUESTIONNAME 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTQU  ใช้  Field  MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTQU  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปพร้อมข้อเสนอแนะ 
           รายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปพร้อม
ข้อเสนอแนะ  เป็นการแสดงข้อคิดเห็น  โดยเรียงจากชื่ออาจารย์ผู้สอน  ตามด้วยรหัส  ชือ่วิชา   
และข้อคิดเห็นจากนิสิต 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  43  แสดงการออกแบบรายงานข้อคิดเห็นของนิสิต 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน
ตามสังกดัของคณะ  โดยใช้ข้อมูลของตาราง  EVALUATECOMMENT  ใช้  Tools  ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  Officercode,  Officername  และ  
Officersurname 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงข้อมูลของรายวิชา  โดย 
ใช้ข้อมูลของ  ตาราง  EVALUATECOMMENT  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  14  
ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  Coursecode  และ  Coursenameeng 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงข้อคิดเห็นที่นิสิตมีต่อ
อาจารย์ผู้สอน โดยใช้ข้อมูลของ  ตาราง  EVALUATECOMMENT  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  COMMENTTEXT 
          สรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนแยกตามเป็นรายข้อตามคณะ 
           รายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนแยกตามเป็นรายข้อ 
ตามคณะ  เป็นการแสดงหัวข้อการประเมินพร้อม  ผลการประเมิน  โดยแสดงตามอาจารย์ผู้สอน   
โดยบ่งบอกว่าในปีการศึกษานั้น ๆ  ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้นเป็นอาจารย์ไร 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  44  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนแยกเป็นข้อรายข้อตามคณะ 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัดอยู่  โดย  แสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของบริษัท  
Vision Net 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision  Net 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน
ตามสังกัดของคณะ  โดยใช้ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULTQU  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  OFFICERCODE,  
OFFICERNAME    และ  OFFICERSURNAME 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลของหัวข้อของการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยใช้ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULTQU  ใช้  Tools ที่เป็น  
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  QUESTIONID  และ  
QUESTIONNAME 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTQU  ใช้  Field  MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลของผลการประเมิน
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTQU  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานตามรายวิชา  แยกประเภท 
           รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  แยกประเภท  เป็น 
การแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และน าผลการประเมินเฉพาะรายวิชา 
ที่สังกัดของคณะนั้นน ามาแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม 
 

 
 

ภาพประกอบ  45  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา 
 
           หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงานนั้น
สังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของบริษัท   
Vision Net 
           หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision Net 
           หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน 
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
           หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ  โดยใช้  
Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  TMPEVALUATERESULT   
ใช้  Field  FACULTYNAME 
           หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์โดย
แยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  5  จะแสดงของข้อมูลของการสอนของอาจารย์   
จะแสดงของผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และ  ผลการประเมินค่า  
SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
           หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์โดย
แยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  6  จะแสดงของข้อมูลของสิ่งแวดล้อมต่อการเรียน 
การสอนโดยมีผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และ  ผลการประเมินค่า  
SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม)  แยกประเภท 
           รายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม)  
แยกประเภท  เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และน าผลการประเมิน
เฉพาะรายวิชาที่สังกัดของคณะนั้นน ามาแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม 
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ภาพประกอบ  46  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม)   
                        แยกประเภท 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัด  โดยแสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของ 
บริษัท  Vision Net 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision Net 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12  โดย
ใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ 
TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  FACULTYNAME 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์ 
โดยแยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  5  จะแสดงของข้อมูลของการสอนของอาจารย์   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จะแสดงของผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools  ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และ  ผลการประเมิน
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์ 
โดยแยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  6  จะแสดงของข้อมูลของสิ่งแวดล้อมต่อการเรียน 
การสอนโดยมีผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และ  ผลการประเมินค่า  
SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  แยกประเภท 
           รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  แยกประเภท  
เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และผลการประเมินโดยน าผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนรวมกันแล้วแสดงเป็นภาพรวม 
 

 
 

ภาพประกอบ  47  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  แยกประเภท 
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          ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
           หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงานนั้น
สังกัดอยู่  โดย  แสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Sub form เป็นรูปแบบของบริษัท  
Vision Net 
           หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools  ที่
เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision Net 
           หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียนของ
การดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12  โดยใช้  
Tools  ที่เป็น  Text Box   
           หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ  โดย 
ใช้  Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  
TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  FACULTYNAME 
           หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน 
ตามสังกัดของคณะ  โดยใช้ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  OFFICERCODE
           หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน 
ตามสังกัดของคณะ  โดยใช้ข้อมูลของ  ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Tools ที่เป็น   
Text box  ขนาดของ  Font  14  ตัวหนังสือสีด าและเป็นตัวหนา  ใช้  Field  OFFICERNAME   
และ  OFFICERSURNAME 
           หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์ 
โดยแยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  5  จะแสดงของข้อมูลของการสอนของอาจารย์   
จะแสดงของผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และผลการประเมิน 
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  8  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์ 
โดยแยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  6  จะแสดงของข้อมูลของสิ่งแวดล้อมต่อการเรียน 
การสอนโดยมีผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และผลการประเมิน 
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ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม)  แยกประเภท 
           รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม)   
แยกประเภท 
 

 
 

ภาพประกอบ  48  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ (ภาพรวม)  แยกประเภท 
 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัดอยู่  โดย  แสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Sub Form เป็นรูปแบบของ 
บริษัท  Vision Net 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision Net 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
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            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตาราง 
ของ  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  FACULTYNAME 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์ 
โดยแยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  5  จะแสดงของข้อมูลของการสอนของอาจารย์   
จะแสดงของผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และผลการประเมิน 
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์ 
โดยแยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  6  จะแสดงของข้อมูลของสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการ
สอนโดยมีผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และผลการประเมิน 
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
          สรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51  แยกประเภท 
           รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51   
แยกประเภท  เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  เฉพาะมีผลการประเมินน้อยกว่า  3.51  
โดยมีการเรียงข้อมูลจากสังกัดของอาจารย์  และแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  และ 
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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ภาพประกอบ  49  แสดงการออกแบบรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51 
 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของรายงาน  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นการแสดงชื่อของระบบ  ที่รายงาน
นั้นสังกัดอยู่  โดย  แสดงตัวหนังสือเป็นสีแดง  ใช้  Tools  ที่เป็น  Subform เป็นรูปแบบของ 
บริษัท  Vision Net 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อรายงาน  ใช้  Tools   
ที่เป็น  Text Box  แสดงตัวหนังสือเป็นสีด า  โดยเป็นรูปแบบของบริษัท  Vision Net 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดง  ปีการศึกษา  ภาคเรียน
ของการดึงข้อมูลรายงาน  และวัน  เวลาที่ดึงรายงาน  โดยตัวหนังสือสีด า  ขนาดของ  Font  12   
โดยใช้  Tools  ที่เป็น  Text Box   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อมูลของคณะ  โดย 
ใช้  Tools  ที่เป็น  Combo box  ขนาดของ  Font  14  โดยใช้ตารางของ  
TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  FACULTYNAME 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์ 
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โดยแยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  5  จะแสดงของข้อมูลของการสอนของอาจารย์   
จะแสดงของผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และ  ผลการประเมิน 
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อมูลส่วนของอาจารย์โดย
แยกผลการประเมินออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และส่วนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนการสอน  โดยหมายเลข  6  จะแสดงของข้อมูลของสิ่งแวดล้อมต่อการเรียน 
การสอนโดยมีผลการประเมินค่า  Mean  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  
MEAN  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า  และผลการประเมิน 
ค่า  SD  โดยใช้ตาราง  TMPEVALUATERESULTTYPE  ใช้  Field  SD  ใช้  Tools ที่เป็น  Text box  
ขนาดของ  Font  12  ตัวหนังสือสีด า 
        การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส่วนส าหรับระบบบริการ
การศึกษา  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ 
         1.  ส่วนส าหรับนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน 
         2.  ส่วนส าหรับอาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินการสอน 
         3.  ส่วนส าหรับผู้บริหาร 
 
         1.  ส่วนส าหรับนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน 
          ส่วนส าหรับนิสิตโดยนิสิตจะเป็นผู้ประเมินอาจารย์ผู้สอน   
โดยระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนจะเปิดให้ประเมินก็ต่อเมื่อถึงวันและเวลาตามปฏิทินการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ภาพประกอบ  50  แสดงการออกแบบหน้าแรกของประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของหน้าเว็บไซต์  ผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นปุ่มถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้  
โดยเป็นรูปแบบของระบบบริการการศึกษา  โดยใช้ค าสั่ง  <a href="student.asp?avs349878831=
10"><img src="images/thai/menu/goback_1.gif" width="152" height="22" 
border="0"></a>  เป็นการลิงค์กับไปยังหน้าเมนูของนิสิต 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงข้อความ  “ประเมิน 
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต”  โดยใช้  <font face="CordiaUPC" color="#000080" 
size="6"><b> 
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต</b></font>  ใช้ตัวหนังสือสีน้ าเงิน   
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงชื่อรหัสรายวิชา  และ 
ชื่อรายวิชาที่นิสิตได้ท าการลงทะเบียนเรียนไว้  โดยใช้  Field  ของ  COURSECODE  และ  
COURSENAMEENG 
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนที่เข้าสู่
ระบบบริการการศึกษา  โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="3"></font>  ตัวหนังสือสีด า  
แสดงข้อมูลโดยใช้  Field  OFFICERCODE ,  OFFICERNAME  และ  OFFICERSURNAME 
           เมื่อนิสิตเลือกท่ีจะประเมินอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา  
โดยระบบจะแสดงชุดค าถามและตัวเลือกให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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ภาพประกอบ  51  แสดงการออกแบบหน้าที่  2  ของประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของหน้าเว็บไซต์   
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นปุ่มถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้  
โดยเป็นรูปแบบของระบบบริการการศึกษา  โดยใช้ค าสั่ง  <a 
href="javascript:history.back();"><img src="images/thai/menu/goback_1.gif" width="152" 
height="22" border="0"></a>  เป็นการลิงค์กับไปยังหน้าเมนูที่ก่อนหน้า 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงข้อความ  “ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต”  โดยใช้  <font face="CordiaUPC" color="#000080" 
size="6"><b>ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต</b></font>  ใช้ตัวหนังสอืสีน้ าเงิน   
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงข้อความ  “ข้อประเมินที่  
”  font  12  px  ตัวหนังสือสีด าบาง  โดยใช้  Field  ของ  QUESTTIONID  และ  
QUESTTIONNAME 
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อความ  “ตัวเลือกในข้อ
ประเมินที่”  font  12  px  ตัวหนังสือสีด าบาง  ใช้  Input  แบบ  Rario  และแสดงข้อความ  ตัวเลือก  
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เช่น  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยใช้  Field  ของ  CHOICEID  และ  
CHOICENAME 
         2.  ส่วนส าหรับอาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินการสอน 
          หน้าแรกของระบบตรวจสอบผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต   
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ภาพประกอบ  52  แสดงการออกแบบหน้าแรกอาจารย์ผู้สอน 
 

           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของหน้าเว็บไซต์  ผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นปุ่มถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้  
โดยเป็นรูปแบบของระบบบริการการศึกษา  โดยใช้ค าสั่ง  <a href="instructor.asp?avs349878831=
10"><img src="images/thai/menu/goback_1.gif" width="152" height="22" 
border="0"></a>  เป็นการลิงค์กับไปยังหน้าเมนูของอาจารย์ผู้สอน 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนที่เข้าสู่
ระบบบริการการศึกษา  โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="3"></font>  ตัวหนังสือสีด า  
แสดงข้อมูลโดยใช้  Session(“officercode”)์์session(“officername”)์์และ  
session(“officersurname”) 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงข้อความ  “ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต”  โดยใช้  <font face="CordiaUPC" color="#000080" 
size="6"><b>ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต</b></font>  ใช้ตัวหนังสอืสีน้ าเงิน   
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            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อคอมลัมน์  โดยแสดง  
คอมลัมน์ทั้งหมด  7  คอมลัมน์  ได้แก่  1)  ภาคการศึกษาที่   2)  รหัสวิชา  3)  รายวิชา  4)  ประเภท  
5)  Mean  6)  SD  7)  แสดงรายละเอียด  โดยใช้  <tr bgcolor="#CDCDCD"><th width="50">
ภาคการศึกษาที่</th><th width="50">รหัสวิชา</th><th>รายวิชา</th><th width="70">
ประเภท</th><th width="50">Mean</th><th width="50">SD</th><th width="90"> 
แสดงรายละเอียด</th></tr>  
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงภาคการศึกษา   
และปีการศึกษาที่เปิดระบบให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยใช้  Field  ของ  SEMESTER   
และ  ACADYEAR   
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงรหัสรายวิชาที่นิสิตได้
ประเมินผลการสอน    โดยใช ้ Field  ของ  COURSECODE 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงชื่อรายวิชาที่นิสิตได้
ประเมินผลการสอน    โดยใช ้ Field  ของ  COURSENAMEENG 
            หมายเลข  8  เป็นประเภทของประเภทแบบสอบถาม  
เนื่องจากแบบสอบถาม  1  ชดุ  มีอยู่  2  ประเภท  คือ  ส่วนที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน  และ  ส่วนที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้  Field  ของ  EVALUATETYPE 
            หมายเลข  9  เป็นการแสดงค่า  MEAN โดยใช้  
 Field  ของ  MEAN 
            หมายเลข  10  เป็นการแสดงค่า  SD  โดยใช้   
Field  ของ  SD 
            หมายเลข  11 เป็นการแสดงรายละเอียด   
เกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน  โดยถ้าหากคลิกที่การแสดงรายละเอียดจะกระโดด 
ไปยังหน้าเว็บไซต์  “evaluateResult_detail.asp” 
           หน้าที่  2  ของระบบตรวจสอบผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนิสิต  เมื่ออาจารย์คลิกเลือกดูรายละเอียดของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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ภาพประกอบ  53  แสดงการออกแบบหน้าที่  2  ของอาจารย์ผู้สอน 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของหน้าเว็บไซต์  หลังจากท่ี
เลือกดูรายละเอียดการประเมิน  มีการก าหนดรูปแบบ  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นปุ่มถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้  
โดยเป็นรูปแบบของระบบบริการการศึกษา  โดยใช้ค าสั่ง   
<a href="javascript:history.back();"><img src="images/thai/menu/goback_1.gif" 
width="152" height="22" border="0"></a>  เป็นการลิงค์กับไปยังหน้าเมนูที่ก่อนหน้า 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนที่เข้าสู่
ระบบบริการการศึกษา  โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="3"></font>  ตัวหนังสือสีด า  
แสดงข้อมูลโดยใช้  Session(“officercode”)์์session(“officername”)์์และ  
session(“officersurname”) 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงข้อความ  “ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต”  โดยใช้  <font face="CordiaUPC" color="#000080" 
size="6"><b>ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต</b></font>  ใช้ตัวหนังสอืสีน้ าเงิน   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อความเป็น  รายวิชา  
ขนาดตัวอักษร  10  pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “รหัสรายวิชา  และชื่อของรายวิชา”  
โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวบาง 
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            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อความเป็น   
ภาคการศึกษาที่  ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา  เช่น  2/2552”   โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวบาง 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อความเป็น  จ านวนนิสิต
ที่ลงทะเบียน  ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “จ านวนนิสิต 
ที่ลงทะเบียน  เช่น  69”   โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวบาง   
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อความเป็น  คะแนน
เฉลี่ยสะสม  ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “เกรดเฉลี่ย  และ 
แสดงเปอร์เซ็น  เช่น  < 2.00 = 5 (0.35%)”   โดยใช้  font  10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวบาง 
            หมายเลข  8  เป็นการแสดงข้อความเป็น   
ความคิดเห็น  ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “Click here”    
โดยใช้  font 10pt  ใช้ตัวหนงัสือสีน้ าเงิน  และก าหนดเป็น Tag <a> โดยคลิกระบบสามารถแสดงหน้า
ความคิดเห็นได้ 
            หมายเลข  9  เป็นการแสดงข้อความเป็น  โดยก าหนด
เป็นหัวตาราง    ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “ค าถาม  |  รายงาน  
|  Mean  |  SD”   โดยใช้  font 10pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวหนา 
            หมายเลข  10  เป็นการแสดงข้อความเป็นข้อค าถาม    
ขนาดตัวอักษร  14 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “1” 
            หมายเลข  11  เป็นการแสดงข้อความเป็นชื่อ 
ข้อค าถาม    ขนาดตัวอักษร  12  pt  ก าหนดเป็นตัวบาง  จากนั้นแสดงข้อมูล  “นิสิตได้รับแผนการ
เรียนการสอน(มีจุดประสงค์การสอน เนื้อหาที่จะเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การศึกษาค้นคว้า ฯลฯ” 
            หมายเลข  12  เป็นการแสดงข้อความเป็น  Mean  
และ  SD  ขนาดตัวอักษร  12 pt  ก าหนดเป็นตัวบาง  จากนั้นแสดงข้อมูล  Mean  ค่า  4.417   
และค่า  SD  0.669   
            หมายเลข  13  เป็นการแสดงข้อความเป็น  ตัวเลือก  
ค าอธิบาย  และ  คะแนน  โดยรายการไหนทีมีการประเมินมากที่สุดให้ท าตัวหนังสือหนา  ดังตาราง  33 
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ตาราง  33  แสดงตัวอย่างค่าของผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

Choice ค าอธิบาย คะแนน เปอร์เซ็น จ านวนประเมิน 
1 น้อยที่สุด 1 - - 
2 น้อย 2 - - 
3 ปานกลาง 3 8.33% 1 
4 ดี 4 41.67% 5 
5 ดีมาก 5 50.00% 6 

 
           หน้าที่  3  ของระบบตรวจสอบผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนิสิต  เมื่ออาจารย์คลิดดูรายละเอียดของหน้าแสดงความคิดเห็น 
 

       

No            

1               ์1

2                2

3                3

4                4

5                5

       

                  

           

                                    

 
 

ภาพประกอบ  54  แสดงการออกแบบหน้าที่  2  ของผลประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของหน้าเว็บไซต์  หลังจากท่ี
เลือกดูรายละเอียดการประเมิน  มีการก าหนดรูปแบบ  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นปุ่มถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้  
โดยเป็นรูปแบบของระบบบริการการศึกษา  โดยใช้ค าสั่ง  <a href="javascript:history.back();"> 
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<img src="images/thai/menu/goback_1.gif" width="152" height="22" border="0"></a>  
เป็นการลิงค์กับไปยังหน้าเมนูที่ก่อนหน้า 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนที่เข้าสู่
ระบบบริการการศึกษา  โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="3"></font>  ตัวหนังสือสีด า  
แสดงข้อมูลโดยใช้  Session(“officercode”)์์session(“officername”)์์และ  
session(“officersurname”) 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงข้อความ  “ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต”  โดยใช้  <font face="CordiaUPC" color="#000080" 
size="6"><b>ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต</b></font>  ใช้ตัวหนังสอืสีน้ าเงิน   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อความเป็น  รายวิชา  
ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “รหัสรายวิชา  และชื่อของรายวิชา”  
โดยใช้  font 10pt  ใช้ตัวหนงัสือสีด าตัวบาง 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อความเป็น   
ภาคการศึกษาที่  ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “ภาคการศึกษา/ปี
การศึกษา  เช่น  2/2552”   โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวบาง 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อความเป็น  โดยก าหนด
เป็นหัวตาราง    ขนาดตัวอักษร  10  pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “No  |  ความ
คิดเห็น”   โดยใช้  font  10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวหนา 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อความเป็นผลราย 
การที่นิสิตประเมินอาจารย์ในส่วนของข้อคิดเห็น  โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวหนา 
          3.  ส่วนส าหรับผู้บริหาร   
           ส่วนส าหรับผู้บริหาร  เป็นการแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่
อยู่ในสังกัดของผู้บริหารที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  ในส่วนที่  1  เป็นการแสดง
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนแยกตามคณะ 
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      ์์1

1             ์์1

2               2

      ์์2

1               1

2               2

             

                  

 
 

ภาพประกอบ  55  แสดงการออกแบบหน้าแรกส าหรับส่วนผู้บริหาร 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของหน้าเว็บไซต์  ผลการ
ประเมินการสอนส าหรับอาจารย์โดยนิสิต  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นปุ่มถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้  
โดยเป็นรูปแบบของระบบบริการการศึกษา  โดยใช้ค าสั่ง  <a href="executive.asp?avs564051756 
=7"><img src="images/thai/menu/goback_1.gif" width="152" height="22" border="0"> 
</a>เป็นการลิงค์กับไปยังหน้าเมนูของผู้บริหาร 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่อของผู้บริหารที่เข้าสู่
ระบบบริการการศึกษา  โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="3"></font>  ตัวหนังสือสีด า  
แสดงข้อมูลโดยใช้  Session(“officercode”)์์session(“officername”)์์และ  
session(“officersurname”) 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงข้อความ  “ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต”  โดยใช้  <font face="CordiaUPC" color="#000080" 
size="6"><b>ผลการประเมินการสอน</b></font>  ใชต้ัวหนังสือสีน้ าเงิน   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อความ  “ชื่อของคณะ”  
โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="3"><b>  คณะ</b></font>   ใช้ตัวหนงัสือสีด าหนา   
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อความ  “ชื่อของอาจารย์
ผู้สอนตามสังกัดของคณะนั้น ๆ”  โดยแสดง  รหัสอาจารย์  ชื่อของอาจารย์  และรายละเอียดของ 
การประเมิน  โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="2"></font>   ใช้ตัวหนังสอืสีด าบาง   
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หากคลิกรายละเอียดจะปรากฏรายละเอียดการสอนของอาจารย์ท่านนั้น  (จะเหมือนกับสิทธิ์ส าหรับ
อาจารย์แต่ละท่านในกรณีท่ีอาจารย์เข้าไปดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์) 
           หน้าที่  2  หลังจากท่ีบริหารคลิกดูรายละเอียดของอาจารย์
ผู้สอน   
 

       

                 

   /                               Mean SD               

   /                               Mean SD               

   /                               Mean SD               

   /                               Mean SD               

   /                               Mean SD               

   /                               Mean SD               

                                    

 
 

ภาพประกอบ  56  แสดงการออกแบบหน้าที่  2  ส าหรับส่วนผู้บริหาร 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของหน้าเว็บไซต์  ผลการ
ประเมินการสอนส าหรับอาจารย์โดยนิสิต  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นปุ่มถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้  
โดยเป็นรูปแบบของระบบบริการการศึกษา  โดยใช้ค าสั่ง  <a href="officerbrowse.asp? 
avs564051756=8"><img src="images/thai/menu/goback_1.gif" width="152" height="22" 
border="0"></a>  เป็นการลิงค์กับไปยังหน้าเมนูของอาจารย์ผู้สอน 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนที่เข้าสู่
ระบบบริการการศึกษา  โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="3"></font>  ตัวหนังสือสีด า  
แสดงข้อมูลโดยใช้  Session(“officercode”)์์session(“officername”)์์และ  
session(“officersurname”) 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงข้อความ  “ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต”  โดยใช้  <font face="CordiaUPC" color="#000080" 
size="6"><b>ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต</b></font>  ใช้ตัวหนังสอืสีน้ าเงิน   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อคอมลัมน์  โดยแสดง  
คอมลัมน์ทั้งหมด  7  คอมลัมน์  ได้แก่  1)  ภาคการศึกษาที่   2)  รหัสวิชา  3)  รายวิชา  4)  ประเภท  
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5)  Mean  6)  SD  7)  แสดงรายละเอียด  โดยใช้  <tr bgcolor="#CDCDCD"><th width="50">
ภาคการศึกษาที่</th><th width="50">รหัสวิชา</th><th>รายวิชา</th><th width="70">
ประเภท</th><th width="50">Mean</th><th width="50">SD</th><th width="90"> 
แสดงรายละเอียด</th></tr>  
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงภาคการศึกษา  และ 
ปีการศึกษาที่เปิดระบบให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยใช้  Field  ของ  SEMESTER  และ  
ACADYEAR   
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงรหัสรายวิชาที่นิสิตได้
ประเมินผลการสอน    โดยใช ้ Field  ของ  COURSECODE 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงชื่อรายวิชาที่นิสิตได้
ประเมินผลการสอน    โดยใช ้ Field  ของ  COURSENAMEENG 
            หมายเลข  8  เป็นประเภทของประเภทแบบสอบถาม  
เนื่องจากแบบสอบถาม  1  ชดุ  มีอยู่  2  ประเภท  คือ  ส่วนที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน  และ  ส่วนที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือมอ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้  Field  ของ  EVALUATETYPE 
            หมายเลข  9  เป็นการแสดงค่า  MEAN โดยใช้  Field  
ของ  MEAN 
            หมายเลข  10  เป็นการแสดงค่า  SD  โดยใช้  Field  
ของ  SD 
            หมายเลข  11 เป็นการแสดงรายละเอียด  เกี่ยวกับ 
การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน  โดยถ้าหากคลิกที่การแสดงรายละเอียดจะกระโดดไปยังหน้า
เว็บไซต์  “evaluateResult_detail.asp” 
           หน้าที่  3  ของระบบตรวจสอบผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนิสิต  เมื่ออาจารย์คลิกเลือกดูรายละเอียดของระบบ ฯ 
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   /                Mean SD

A1

          

        

4.434 0.666

       

                  

                       

           

                                    

           

 
 

ภาพประกอบ  57  แสดงการออกแบบหน้าที่  3  ส าหรับส่วนผู้บริหาร 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของหน้าเว็บไซต์  หลังจาก 
ที่เลือกดูรายละเอียดการประเมิน  มีการก าหนดรูปแบบ  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นปุ่มถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้  
โดยเป็นรูปแบบของระบบบริการการศึกษา  โดยใช้ค าสั่ง  <a href="javascript:history.back();"> 
<img src="images/thai/menu/goback_1.gif" width="152" height="22" border="0"></a>  
เป็นการลิงค์กับไปยังหน้าเมนูที่ก่อนหน้า 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนที่เข้าสู่
ระบบบริการการศึกษา  โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="3"></font>  ตัวหนังสือสีด า  
แสดงข้อมูลโดยใช้  Session(“officercode”)์์session(“officername”)์์และ  
session(“officersurname”) 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงข้อความ  “ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต”  โดยใช้  <font face="CordiaUPC" color="#000080" 
size="6"><b>ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต</b></font>  ใช้ตัวหนังสอืสีน้ าเงิน   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อความเป็น  รายวิชา  
ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “รหัสรายวิชา  และชื่อของรายวิชา”  
โดยใช้  font 10pt  ใช้ตัวหนงัสือสีด าตัวบาง 
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            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อความเป็น   
ภาคการศึกษาที่  ขนาดตัวอักษร  10  pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “ภาคการศึกษา/ปี
การศึกษา  เช่น  2/2552”   โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวบาง 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อความเป็น  จ านวนนิสิต
ที่ลงทะเบียน  ขนาดตัวอักษร  10  pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “จ านวนนิสิตที่
ลงทะเบียน  เช่น  69”   โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสอืสีด าตัวบาง   
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อความเป็น  คะแนน
เฉลี่ยสะสม  ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “เกรดเฉลี่ย  และแสดง
เปอร์เซ็น  เช่น  < 2.00 = 5 (0.35%)”   โดยใช้  font  10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวบาง 
            หมายเลข  8  เป็นการแสดงข้อความเป็น  ความ
คิดเห็น  ขนาดตัวอักษร  10  pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “Click here”   โดยใช้  
font 10pt  ใช้ตัวหนังสือสีน้ าเงิน  และก าหนดเป็น Tag <a> โดยคลิกสามารถระบบสามารถแสดง 
หน้าความคิดเห็นได้ 
            หมายเลข  9  เป็นการแสดงข้อความเป็น  โดยก าหนด
เป็นหัวตาราง    ขนาดตัวอักษร  10  pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “ค าถาม  |  
รายงาน  |  Mean  |  SD”   โดยใช้  font  10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวหนา 
            หมายเลข  10  เป็นการแสดงข้อความเป็น  ข้อค าถาม    
ขนาดตัวอักษร  14  pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “1” 
            หมายเลข  11  เป็นการแสดงขอ้ความเป็นชื่อ 
ข้อค าถาม  ขนาดตัวอักษร  12  pt  ก าหนดเป็นตัวบาง  จากนั้นแสดงข้อมูล  “นิสิตได้รับแผนการเรียน
การสอน(มีจุดประสงค์การสอน  เนื้อหาที่จะเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
การศึกษาค้นคว้า ฯลฯ” 
            หมายเลข  12  เป็นการแสดงข้อความเป็น  Mean  
และ  SD  ขนาดตัวอักษร  12 pt  ก าหนดเป็นตัวบาง  จากนั้นแสดงข้อมูล  Mean  ค่า  4.417   
และค่า  SD  0.669   
            หมายเลข  13  เป็นการแสดงข้อความเป็น  ตัวเลือก  
ค าอธิบาย  และ  คะแนน  โดยรายการไหนทีมีการประเมินมากที่สุดให้ท าตัวหนังสือหนา  ดังตาราง  34 
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ตาราง  34  แสดงตัวอย่างผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนส่วนผู้บริหาร 
 

Choice ค าอธิบาย คะแนน เปอร์เซ็น จ านวนประเมิน 
1 น้อยที่สุด 1 - - 
2 น้อย 2 - - 
3 ปานกลาง 3 8.33% 1 
4 ดี 4 41.67% 5 
5 ดีมาก 5 50.00% 6 

 
           หน้าที่  4  ของระบบตรวจสอบผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนิสิต  เมื่ออาจารย์คลิดดูรายละเอียดของหน้าแสดงความคิดเห็น 
 

       

No            

1               ์1

2                2

3                3

4                4

5                5

       

                  

           

                                    

 
 

ภาพประกอบ  58  แสดงการออกแบบหน้าที่  4  ส าหรับส่วนผู้บริหาร 
 
           ขั้นตอนการก าหนด  Field  ของหน้าเว็บไซต์  หลังจากท่ี
เลือกดูรายละเอียดการประเมิน  มีการก าหนดรูปแบบ  ดังนี้ 
            หมายเลข  1  เป็นปุ่มถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้  
โดยเป็นรูปแบบของระบบบริการการศึกษา  โดยใช้ค าสั่ง  <a href="javascript:history.back();"> 
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<img src="images/thai/menu/goback_1.gif" width="152" height="22" border="0"></a>  
เป็นการลิงค์กับไปยังหน้าเมนูที่ก่อนหน้า 
            หมายเลข  2  เป็นการแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนที่เข้าสู่
ระบบบริการการศึกษา  โดยใช้  <font face="MS Sans Serif" size="3"></font>  ตัวหนังสือสีด า  
แสดงข้อมูลโดยใช้  Session(“officercode”)์์session(“officername”)์์และ  
session(“officersurname”) 
            หมายเลข  3  เป็นการแสดงข้อความ  “ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต”  โดยใช้  <font face="CordiaUPC" color="#000080" 
size="6"><b>ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต</b></font>  ใช้ตัวหนังสอืสีน้ าเงิน   
            หมายเลข  4  เป็นการแสดงข้อความเป็น  รายวิชา  
ขนาดตัวอักษร  10  pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “รหัสรายวิชา  และชื่อของรายวิชา”  
โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวบาง 
            หมายเลข  5  เป็นการแสดงข้อความเป็น  ภาค
การศึกษาท่ี  ขนาดตัวอักษร  10 pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “ภาคการศึกษา/ปี
การศึกษา  เช่น  2/2552”   โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวบาง 
            หมายเลข  6  เป็นการแสดงข้อความเป็น  โดยก าหนด
เป็นหัวตาราง    ขนาดตัวอักษร  10  pt  ก าหนดเป็นตัวหนา  จากนั้นแสดงข้อมูล  “No  |  ความ
คิดเห็น  ”   โดยใช้  font 10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวหนา 
            หมายเลข  7  เป็นการแสดงข้อความเป็น  ผลรายการที่
นิสิตประเมินอาจารย์ในส่วนของข้อคิดเห็น  โดยใช้  font  10  pt  ใช้ตัวหนังสือสีด าตัวหนา 
 ขั้นตอนที่  4  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้น  เป็นการพัฒนาระบบโดยอาศัยระบบบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เนื่องจากลดการซ้ าซ้อนของผู้ใช้งาน  โดยนิสิต  และอาจารย์
ผู้สอนสามารถใช้  รหัสประจ าตัว  และรหัสผ่านตัวเดียวกับระบบบริการการศึกษา  โดยการพัฒนา
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้นได้มีการใช้โครงสร้างของระบบบริการการศึกษาในการพัฒนานั้นเอง 
  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้น  ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนานั้นเป็นภาษา  ASP  
Classic  และระบบฐานข้อมูลนั้นใช้ฐานข้อมูล  Oracle  ของกองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในการเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลกับภาษา  ASP Classic  
ใช้  ADO  ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล  ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเขียน  ภาษา  ASP 
Classic  และจะต้องพัฒนาในรูปแบบโครงสร้างของบริษัท  Vision Net 
  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  จะเป็นการพัฒนาระบบ  2  ส่วนตามที่ได้มี 
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การอธิบาย  คือ  การพัฒนาระบบผ่านระบบบริการการศึกษา  และการพัฒนาระบบภายใต้ระบบ
ส านักงานทะเบียน (Back Office)  โดยการพัฒนาระบบนั้นผู้พัฒนาได้มีการพัฒนาในส่วนของ  ระบบ
ส านักงานทะเบียน (Back Office)  ก่อน  เนื่องจากเป็นระบบเริ่มต้นของระบบประเมินอาจารย์สอน  
โดยการพัฒนาของ  ระบบส านักงานทะเบียน (Back Office)  จะต้องพัฒนาระบบบน  MS Access 97  
เนื่องจากระบบส านักงานทะเบียน (Back Office)  ใช้โปรแกรมของ  MS Access 97  โดยฐานข้อมูลนั้น
ยังคงเป็น  ฐานข้อมูล  Oracle  โดยการเชื่อมต่อนั้นเป็นการเชื่อมต่อแบบ  ODBC 
  โดยการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้น  ผู้เขียนได้พัฒนาตามรูปแบบที่ได้มี 
การออกแบบไว้  โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น  2  ส่วนคือ   
   1.  ระบบส านักงานทะเบียน (Back Office) 
   2.  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส่วนของ  ระบบบริการการศึกษา 
    
   1.  ตัวอย่างการพัฒนาระบบส านักงานทะเบียน (Back Office) 
    การพัฒนาระบบส่วนของระบบส านักงานทะเบียน  Back Office  โดยระบบ
บริหารจัดการของระบบนี้ผู้เขียนจะพัฒนาอยู่ไฟล์  STUDENT.MDB  ในการที่เข้าไปพัฒนาโปรแกรมใน
ไฟล์ดังกล่าวจะต้องไฟล์แล้วท าการคลิกที่ไฟล์  พร้อมกับกดปุ่ม  Shift  เพ่ือเข้าไปสู่  Mode  พัฒนา 
ระบบบน  Ms  Access  97  ดังภาพประกอบ  59 
 

 
 

ภาพประกอบ  59  แสดงระบบบน  Ms  Access  97   
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    เมื่อเข้าหน้าการพัฒนาระบบบน  Access  97  หากต้องการจะรันโปรแกรมจะไปที่  
Tab  Forms  แล้วไปไฟล์โปรแกรมที่ชื่อว่า  sysLOGIN  เมื่อเจอแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกเพ่ือท าการยืนยัน
สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ  ดังภาพประกอบ  60 
 

 
 

ภาพประกอบ  60  แสดงหน้า  login  ของระบบกิจการนิสิต 
 

    หากต้องการพัฒนาโปรแกรม  หรือ  ฟอร์ม  หากต้องการสร้างฟอร์มจะต้องไป  
Tab  Forms  แล้วไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า  sysTemplate  แล้วท าการคลิกขวาที่ตัวไฟล์เพ่ือท าการสร้างไฟล์
ใหม่  ดังภาพประกอบ  61 
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ภาพประกอบ  61  แสดงการสร้างไฟล์ใหม่ 
 

    จากนั้นให้เลือกคลิกเลือกที่  Save As/Export  แล้วจะปรากฏดัง 
ภาพประกอบ  62 
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ภาพประกอบ  62  แสดงการคลิกเลือกท่ี  Save As/Export   
 

   จากนั้นให้คลิกเลือกตัวเลือกที่  2  แล้วท าการสร้างไฟล์ใหม่  ดังภาพประกอบ  63 
 

 
 

ภาพประกอบ  63  แสดงท าการสร้างไฟล์ใหม่ 
 
   เมื่อสร้างไฟล์ใหม่เรียบร้อยแล้ว  ให้ไปหาไฟล์ที่ได้ทำการสร้างใหม่  ดังภาพประกอบ  64 
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ภาพประกอบ  64  แสดงการหาไฟล์ที่ได้ทำการสร้างใหม่ 
 

   จากนั้นให้คลิกที่ฟอร์ม  แล้วคลิกที่ปุ่ม  Design  เพ่ือเข้าไปในโปรแกรมการออกแบบ
ดังภาพประกอบ 65 
 

 
 

ภาพประกอบ  65  แสดงการออกแบบฟอร์ม 
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   หลังจากปรากฏหน้าออกแล้ว  โดยฟอร์มดังกล่าวบริษัท  Vision Net  ได้ท าการออก
แบบฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบของบริษัท  ฯ  โดยทุกครั้งที่มีการพัฒนาของส านักงานจะต้องอาศัย
แบบฟอร์มของบริษัทที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้  เพ่ือให้การพัฒนาระบบไปในทิศทางเดียวกัน 
   2.  ตัวอย่างการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนระบบบริการการศึกษา 
    จะตอ้งเข้าไปที่เครื่องแม่ข่าย  โดยเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการพัฒนาส าหรับระบบ
บริการการศึกษานั้นจะอยู่  5  เครื่อง  คือ   
     1  http://reg1.msu.ac.th  ใช้ IP  202.28.32.215 
     2  http://reg2.msu.ac.th  ใช้ IP  202.28.32.216 
     3  http://reg3.msu.ac.th  ใช้ IP  202.28.32.217 
     4  http://reg4.msu.ac.th  ใช้ IP  202.28.32.218 
     5  http://reg5.msu.ac.th  ใช้ IP  202.28.32.214 
    ในตัวอย่างในการพัฒนาระบบผู้เขียน  เลือกการพัฒนาระบบโดยเครื่องแม่ข่ายที่  1  
คือ  202.28.32.215  โดยสามารถ  Remote  เข้าไปที่เครื่องแม่ข่าย  หรือท าการ  Map Drive   
เข้ามาที่เครื่อง  PC  ของผู้เขียน 
    จากนั้นให้เข้าไปที่  C:\Inetpub\wwwroot\registrar  ดังภาพประกอบ  66 
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ภาพประกอบ  66  แสดง  Path ของไฟล์ของระบบบริการการศึกษา 
 

    จากนั้นให้เลื่อนหาไฟล์  template.asp  เมื่อเจอไฟล์ให้ท าการคัดลอก  แล้วสร้าง
เป็นไฟล์ใหม่  ดังภาพประกอบ  67 
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ภาพประกอบ  67  แสดงการคัดลอกไฟล์ 
 

    จากนั้นท าการวางไฟล์  (Pasts)  ไฟล์ไว้  ดังภาพประกอบ  68 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  68  แสดงการคัดลอกแล้วท าการวางไฟล์ 
 

    จากนั้นให้การเปลี่ยนชื่อไฟล์  โดยตัวอย่างตั้งชื่อไฟล์เป็น  TEST01.asp   
ดังภาพประกอบ  69 
 

 
 

ภาพประกอบ  69  แสดงการตั้งชื่อไฟล์  TEST01.asp 
 

    จากนั้นลองเรียกใช้ไฟล์  โดยการพิมพ์ที่  Browser  ที่ช่องกรอก  URL   
ดังภาพประกอบ  70 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  70  แสดงการเรียกใช้ไฟล์ที่ได้ท าการสร้างใหม่ 
 

    บริษัท  Vision Net  ได้ท าการเป็นไฟล์ต้นแบบไว้  หากจะต้องการพัฒนาอะไร
สามารถแก้ไขไฟล์ที่สร้างใหม่ 
  การใช้งานระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส่วนระบบส านักงาน  (Back Office) 
   การเปิดใช้งานโปรแกรมประเมินอาจารย์ผู้สอน  จะมีอยู่  2  ส่วน  คือ 
    1.  ส่วนการสร้างชุดประเมินอาจารย์  ข้อค าถาม  ตัวเลือก  และการเปิดระบบการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน   
    2  ส่วนของรายงานผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในมิติต่าง ๆ 
    
    ผู้เขียนจะขออธิบายขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในส่วนที่  1 คือ  ส่วนการสร้างชุดประเมินอาจารย์  ข้อค าถาม  ตัวเลือก  
และการเปิดระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในส่วนที่  2  นั้นเป็นการแสดงรายงานในมิติต่าง ๆ   
ซึ่งผู้เขียนคิดว่าคงยากต่อการใช้งาน 
    โดยมีขั้นตอนและกระบวนการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน   
โดยผู้เขียน  ได้ขออธิบายการใช้งานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นผังงาน   
รายละเอียดดังภาพประกอบ  71 
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ภาพประกอบ  71  แสดงการสร้างชุดประเมิน 
 

   จากภาพประกอบ  71  อธิบายผังงานขั้นตอนการสร้างชุดประเมิน  เป็นส่วนแรก 
หรือการเริ่มต้นการประเมินอาจารย์ผู้สอน  หรือเป็นส่วนที่ส าคัญของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน   
หากยังไม่การก าหนดชุดประเมินอาจารย์ก็จะไม่สามารถด าเนินรายการต่อจากนี้ได้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ขั้นตอนที่  1  เป็นการยืนยันตัวตนในการใช้งานระบบ  หมายถึง  ผู้ที่จะสร้างชุด
ประเมินการสอนจะต้องมีรหัสประจ าตัว  และรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบส านักงานของทะเบียน   
   ขั้นตอนที่  2  ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระบบประเมินการสอน  หมายถึง   
การตรวจสอบว่าชุดประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้นมีหรือไม่ 
   ขั้นตอนที่  3  การสร้างชุดประเมิน  หมายถึง  การสร้างชุดประเมินแต่ละชุดนั้นจะต้อง  
ผู้ดูแลหรือผู้ที่รับผิดชอบจะต้องได้รับนโยบาย  หรือได้รับประกาศ  บันทึกข้อความ  จากมหาวิทยาลัย  
ในการก าหนดชุดประเมินแบบใหม่  ในการก าหนดชุดประเมินนั้นจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ  
วัตถุประสงค์  จุดประสงค์  ค าอธิบายของชุดประเมิน  จ านวนข้อค าถาม  และต่อละค าถามมีตัวเลือก 
กี่ข้อ  เมื่อได้รายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ท าการสร้างชุดประเมิน 
   ขั้นตอนที่  4  การบันทึกชุดประเมิน  หมายถึง  เมื่อก าหนดรหัสชุดประเมิน 
เรียบร้อยแล้ว  จะต้องกรอกจุดประสงค์ของชุดประเมิน  วัตถุประสงค์  เมื่อกรอกครบเรียบแล้ว   
ระบบก็จะท าการบันทึกข้อความลงในฐานข้อมูลให้ 
   ขั้นตอนที่  5  การจัดเก็บชุดประเมิน  หมายถึง  เมื่อท าการบันทึกชุดประเมิน
เรียบร้อยแล้วระบบจะท าการบันทึกลงฐานข้อมูล  Oracle  ให้โดยอัตโนมัติ  เมื่อสร้างชุดประเมินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างข้อค าถาม 
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ภาพประกอบ  72  แสดงการสร้างชุดค าถามในชุดประเมิน 
 

   ขั้นตอนที่  6  ตรวจสอบชุดประเมิน  หมายถึง  ตรวจสอบว่ามีชุดประเมินในระบบ
หรือไม่  ถ้าหากไม่มีให้ย้อนกับบันทึกท่ีขั้นตอนที่  3  หากมีแล้วเตรียมข้อมูลในการสร้างค าถาม 
   ขั้นตอนที่  7  สร้างชุดค าถาม  หมายถึง  เตรียมข้อมูลเพ่ือสร้างชุดค าถาม  โดยจะต้อง
เลือกชุดประเมินที่ต้องการสร้างชุดค าถามก่อนจากนั้นค่อยกรอกรายละเอียดของข้อค าถาม 
   ขั้นตอนที่  8  การบันทึกชุดค าถาม  หมายถึง  เมื่อกรอกข้อมูลของข้อค าถามเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึกข้อค าถาม 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ขั้นตอนที่  9  บันทึกลงฐานข้อมูล  หมายถึง  เมื่อท าการกดปุ่มบันทึกข้อค าถาม  
ระบบจะต้องบันทึกลงระบบฐานข้อมูล  Oralce   

 

                  
      

                   
      

                

                  
      

                  
      

                 

                                

 
 

ภาพประกอบ  73  แสดงการสร้างตัวเลือกในชุดค าถาม 
 

   ขั้นตอนที่  10  ตรวจสอบข้อค าถาม  หมายถึง  ตรวจสอบว่ามีข้อค าถามในระบบ
หรือไม่  ถ้าหากไม่มีให้ย้อนกับบันทึกท่ีขั้นตอนที่  7  หากมีแล้วเตรียมข้อมูลในการข้อค าถาม  
   ขั้นตอนที่  11  สร้างตัวเลือกในข้อค าถาม  หมายถึง  เตรียมข้อมูลเพื่อสร้างตัวเลือก 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ในข้อค าถาม  โดยจะต้องเลือกข้อค าถามท่ีต้องการสร้างตัวเลือกก่อน  จากนั้นค่อยกรอกรายละเอียด
ของตัวเลือกในข้อค าถาม 
   ขั้นตอนที่  12  การบันทึกตัวเลือกในชุดค าถาม  หมายถึง  เมื่อกรอกข้อมูล 
ของตัวเลือกในข้อค าถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึกข้อค าถาม 
   ขั้นตอนที่  13  บันทึกลงฐานข้อมูล  หมายถึง  เมื่อท าการกดปุ่มบันทึกข้อค าถาม  
ระบบจะต้องบันทึกลงระบบฐานข้อมูล  Oralce   
 

  

               
             

                   
              

      

                     
      

            
              

      

            
              

      

                 

                                

 
 

ภาพประกอบ  74  แสดงเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ขั้นตอนที่  14  ตรวจสอบตัวเลือกของชุดค าถาม  หมายถึง  การตรวจสอบว่าสร้าง
ตัวเลือกในข้อค าถามเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง  หากไม่มีเรียบร้อยให้กับไปบันทึกตัวเลือกในข้อค าถาม  
หากเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดแล้ว  ก็จะเป็นขั้นตอนการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
   ขั้นตอนที่  15  เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  ตามความพร้อมก่อนเปิด
ระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  จะต้องอ้างอิงตามปฏิทิน
การศึกษาของปีการศึกษาและภาคเรียนนั้น ๆ 
   ขั้นตอนที่  16  บันทึกปีการศึกษาและภาคเรียน  หมายถึง  เมื่อถึงช่วงวันและเวลาของ
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ให้ท าการกรอกปีการศึกษาปัจจุบัน  และภาคเรียนปัจจุบัน  จากนั้น
ให้ระบุ  หมายเลขของชุดประเมินที่ต้องการเปิดระบบประเมินการสอน 
   ขั้นตอนที่  17  บันทึกลงฐานข้อมูล  หมายถึง  ระบบจะท าการบันทึกลงฐานข้อมูล  
โดยระบบจะต้อง  update ข้อมูล  ให้กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านแต่ละกลุ่ม   
  การใช้งานระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส่วนระบบบริการการศึกษา 
   การใช้งานระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ผ่านระบบบริการการศึกษา  ผู้เขียนของแบ่ง
ออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
    1.  ส่วนส าหรับนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน   
    2.  ส่วนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
    3.  ส่วนส าหรับผู้บริหาร 
 
   มีข้ันตอนและกระบวนการใช้งาน  ดังนี้ 
    1.  ส่วนส าหรับนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน  มีข้ันตอนและกระบวนการใช้งาน 
ของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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ภาพประกอบ  75  แสดงขั้นตอนและกระบวนการใช้งานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
    ส่วนส าหรับนิสิต 

 
     ขั้นตอนที่  1  กรอกรหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน  หมายถึง  นิสิตจะต้องการ
กรอกรหัสประจ าตัวนิสิตและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา   
     ขั้นตอนที่  2  เลือกเมนูประเมินอาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  นิสิตจะต้องเลือกเมนู  
ประเมินอาจารย์ผู้สอน   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     ขั้นตอนที่  3  ตรวจสอบรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  เมื่อนิสิตเข้าสู่
เมนู  ประเมินอาจารย์ผู้สอน  แล้วนิสิตจะต้องตรวจสอบรหัสรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอน  หากถึงช่วง
ของปฏิทินการศึกษานั้นถึงจะสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ 
     ขั้นตอนที่  4  เลือกประเมินอาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  นิสิตจะต้องประเมิน
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้ครบทุกข้อและครบทุกท่าน  
     ขั้นตอนที่  5  ตรวจสอบผลการเรียน  หมายถึง  เมื่อนิสิตประเมินอาจารย์
ผู้สอนครบทุกท่านและครบทุกรายวิชา  จะสามารถดูผลการเรียนได้ 
    2.  ส่วนส าหรับอาจารย์ผู้สอน  คือการดูผลการประเมินการสอน  มีข้ันตอน 
และกระบวนการใช้งานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

                                           
             

        

                 
           

              
                    

                 
           

            
               

  
 

 
ภาพประกอบ  76  แสดงขั้นตอนและกระบวนการใช้งานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     ขั้นตอนที่  1  กรอกรหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน  หมายถึง  อาจารย์ผู้สอน
จะต้องท ากรอกรหัสประจ าตัวอาจารย์  และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาก่อน 
     ขัน้ตอนที่  2  เลือกเมนูผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  เมื่อท าการ
ยืนยันตัวตนเองสู่ระบบบริการการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะต้องเลือกเมนู   
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   
     ขั้นตอนที่  3  ตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มที่สอน  หมายถึง  เมื่ออาจารย์ผู้สอน
เข้าสู่เมนูผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว  อาจารย์ผู้สอนจะต้องตรวจสอบรหัสรายวิชา  และกลุ่ม 
ที่อาจารย์ผู้สอนได้รับมอบหมายไปจัดการสอน 
     ขั้นตอนที่  4  ตรวจสอบผลการประเมินโดยนิสิต  หมายถึง  เมื่ออาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบรายวิชาเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว  หากอาจารย์ต้องดูผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนสามารถ  เลือกดู
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้ 
    3.  ส่วนส าหรับผู้บริหาร  คือการดูผลการประเมินของอาจารย์ที่อยู่ในสังกัดของ
คณะของผู้บริหาร  มีขั้นตอนและกระบวนการใช้งานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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ภาพประกอบ  77  แสดงขั้นตอนและกระบวนการใช้งานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน   
                        ส่วนส าหรับผู้บริหาร 
 
     ขั้นตอนที่  1  กรอกรหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน  หมายถึง  ผู้บริหารจะต้องท า
กรอกรหัสประจ าตัวของผู้บริหาร  และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา 
     ขั้นตอนที่  2  เลือกเมนูผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  เมื่อผู้บริหาร
ท าการยืนยันตัวตนเองสู่ระบบบริการการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นผู้บริหารจะต้องเลือกเมนู  
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   
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     ขั้นตอนที่  3  เลือกอาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  ผู้บริหารจะต้องเลือกรายชื่อ 
ของอาจารย์ผู้สอนที่ต้องการดูผลการประเมินของอาจารย์ท่านั้น  
     ขั้นตอนที่  4  ตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มที่สอน  หมายถึง  เมื่อผู้บริหารเลือก
อาจารย์ผู้สอนแล้ว  ผู้บริหารสามารถตรวจสอบรหัสรายวิชา  และกลุ่มที่อาจารย์ผู้สอนได้รับมอบหมาย
ไปจัดการสอน 
     ขั้นตอนที่  5  ตรวจสอบผลการประเมินโดยนิสิต  หมายถึง  ผู้บริหารสามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนสามารถ  เลือกดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้ 
 ขั้นตอนที่  5  การทดสอบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  การทดสอบการท างานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานได้
ตามฟังก์ชั่นที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมา  โดยขั้นตอนการทดสอบแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   1. Unit Test 
   2. Integrate Test 
   3. System Test   
 
    1. Unit Test  คือ การทดสอบโปรแกรมในระหว่างการเขียนโปรแกรม ซึ่งจ าเป็น
จะต้องมีการทดสอบระบบเพ่ือหาข้อผิดพลาด โดยผู้ทดสอบคือผู้พัฒนาระบบระบบประเมินอาจารย์
ผู้สอน 
   2. Integrate Test  คือ  การทดสอบโปรแกรมหลายๆ function ที่พัฒนาเสร็จแล้ว 
โดย การน าเอาฟังก์ชั่นที่ท าเสร็จแล้วมาเชื่อมต่อรวมกันให้เป็น 1 ระบบ แล้วท าการทดสอบระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
   3. System Test  เมื่อท าการทดสอบท้ัง  2  ส่วนที่ผ่าน  โดยข้ันตอนนี้จะเป็นการน า
ระบบทั้งระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  น าไปติดตั้งยังระบบบริการการศึกษา  และระบบส านักงาน  
(Back Office)  แล้วท าการทดสอบการท างานตั้งแต่ข้ันตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย  เพ่ือทดสอบ  
ฟังก์ชั่น  การท างานตามข้ันตอน  ว่าสามารถท างานได้จริง 
   ในการทดสอบระบบ  ผู้ทดสอบระบบจะท ารายการลงในแบบฟอร์มการทดสอบระบบ
ที่ผู้พัฒนาระบบได้มีการออกแบบไว้  โดยกรอกข้อมูลจากการทดสอบว่าท าแล้วจะเกิดผลอย่างไร   
ในระบบและสรุปผลการทดสอบว่าเข้าใช้งานระบบได้หรือไม่ลงในช่องการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง   
ซึ่งมีผลการทดสอบเรียงตามล าดับ  ดังนี้ 
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   การทดสอบในขั้นตอน  Unit Test  ในระบบส านักงาน  (Back Office) 
    1.  การบันทึกการเพ่ิม  การลบ  การแก้ไข  ชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน   
ซึ่งเป็นขั้นตอนการการเริ่มต้นของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ผลการทดสอบดังตาราง  35 
 
ตาราง  35  แสดงผลการทดสอบ  การบันทึก  การเพ่ิม  การลบ  การแก้ไข  ชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน   
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
คลิกเลือกเมนูระบบประเมินอาจารย์เลือก
หัวข้อที่  1  การสร้างชุดประเมิน 

ระบบแสดงเมนูการสร้างชุดประเมิน ผ่าน 

กรอกตัวเลข  1  ลงที่รหัสชุดประเมิน สามารถกรอกตัวเลข  1  ลงในช่อง
รหัสชุดประเมินได้ 

ผ่าน 

กรอกตัวหนังสือ  แบบประเมินการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน  ใหม่  2557/2   
ลงในช่อง  ชื่อไทย 

สามารถกรอกตัวหนังสือ   
แบบประเมินการสอนของอาจารย์
ผู้สอน  ใหม่  2557/2  ลงในช่อง  
ชื่อไทย  ได ้

ผ่าน 

กรอกตัวหนังสือ  การประเมินการสอน
ของผู้สอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับประกอบการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของผู้สอน
ลงในช่อง  จุดประสงค์ 

สามารถกรอกตัวหนังสือ   
การประเมินการสอนของผู้สอน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับประกอบ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน
ของผู้สอนลงในช่อง  จุดประสงค์  ได้ 

ผ่าน 

กรอกตัวหนังสือ  การประเมินการสอน  
ลงในช่อง  ค าชี้แจง 

สามารถกรอกตัวหนังสือ   
การประเมินการสอน  ลงในช่อง   
ค าชี้แจง  ได้ 

ผ่าน 

เลื่อน  Mouse  หรือคลิกที่ช่อง  รหัสชุด
ประเมิน   

ระบบท าการบันทึกข้อมูลที่ได้ 
มีการกรอกข้อมูลลงไป 

ผ่าน 

ลองท าการลบชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  
โดยท าการคลิกลูกศรสีด า  แล้วคลิกขวา  
แล้วเลือกลบรายการ 

สามารถลบชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน
ได้ 

ผ่าน 
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ตาราง  35  (ต่อ) 
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
ท าการแก้ไขตัวหนังสือเป็น  แบบประเมิน
การสอนของอาจารย์ผู้สอนใหม่  2558/3  
ลงในช่อง  ชื่อไทย 

ท าการแก้ไขตัวหนังสือเป็น   
แบบประเมินการสอนของอาจารย์
ผู้สอน  ใหม่  2558/3  ลงในช่อง  
ชื่อไทย  ได้ 

ผ่าน 

ท าการแก้ไขตัวหนังสือเป็น  การประเมิน
การสอนของผู้สอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นส าหรับ
ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนของผู้สอน  2558/3  ลงในช่อง  
จุดประสงค์ 

สามารถท าการแก้ไขตัวหนังสือเป็น  
การประเมินการสอนของผู้สอน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับประกอบ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน
ของผู้สอน  2558/3  ลงในช่อง  
จุดประสงค์  ได้ 

ผ่าน 

ท าการแก้ไขตัวหนังสือ  การประเมิน 
การสอน  2558/3  ลงในช่อง  ค าชี้แจง 

สามารถท าการแก้ไขตัวหนังสือ   
การประเมินการสอน  2558/3   
ลงในช่อง  ค าชี้แจง  ได้ 

ผ่าน 

เลื่อน  Mouse  หรือคลิกที่ช่อง  รหัสชุด
ประเมิน   

ระบบท าการบันทึกข้อมูลที่ได้มีการ
แก้ไขข้อมูลได้ 

ผ่าน 

 
    2.  การบันทึกการเพ่ิม  การลบ  การแก้ไข  ข้อค าถามของชุดประเมินอาจารย์
ผู้สอน  ดังตาราง  36 
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ตาราง  36  แสดงผลการทดสอบการบันทึกการเพ่ิม  การลบ  การแก้ไข  ข้อค าถามของชุดประเมิน 
   อาจารย์ผู้สอน 
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
คลิกท่ีช่องทางซ้ายมือ  เลือกชุดประเมิน
ล าดับที่  5 

ระบบจะแสดงข้อค าถามของชุด
ประเมินที่  5   

ผ่าน 

คลิกท่ีช่องทางซ้ายมือ  เลือกชุดประเมิน
ล าดับที่  1 

ระบบจะแสดงข้อค าถามของชุด
ประเมินที่  1   

ผ่าน 

คลิกท่ีรหัสค าถาม  รายการที่  1   ระบบจะแสดงตัวเลือกของข้อค าถาม
ของชุดประเมินที่  1 

ผ่าน 

ทดสอบเพ่ิมรหัสค าถาม  ประเภท  
ค าถาม  ใหม่ 

สามารถเพ่ิมค าถามใหม่ได้ ผ่าน 

ทดสอบแก้ไขรหัสถาม  ประเภท  ค าถาม
ที่เพ่ิมมาใหม่ 

ระบบสามารถยอมให้แก้ไขข้อมูลได้ ผ่าน 

ทดสอบลบข้อค าถาม  ในขณะที่ข้อ
ค าถามนั้นยังมขี้อตัวเลือกอยู่ 

ระบบไม่ยอมให้ลบข้อค าถามออก
จากระบบเนืองจากมีรหัสตัวเลือกอยู่ 

ผ่าน 

ทดสอบลบข้อค าถาม  ที่ไม่มีตัวเลือกใน
ข้อค าถามนั้นแล้ว 

ระบบยอมให้ลบข้อมูลออกจากระบบ ผ่าน 

 
    3.  การบันทึกการเพ่ิม  การลบ  การแก้ไข  ตัวเลือกในข้อค าถามของชุดประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 
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ตาราง  37  แสดงผลการทดสอบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่วนของ   
  Unit Test  ผ่านระบบส านักงาน  (Back Office) 
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
ทดสอบเพ่ิมตัวเลือกในข้อค าถามใหม่ ระบบสามารถยอมให้บันทึกรายการ

ใหม่ 
ผ่าน 

ทดสอบแกไ้ขตัวเลือกในข้อค าถาม ระบบสามารถยอมให้มีการแก้ไข
รายการ 

ผ่าน 

ทดสอบลบตัวเลือกในข้อค าถาม ระบบสามารถยอมให้มีการลบ
รายการ 

ผ่าน 

 
    4.  การก าหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา หรือบางรายวิชา   
 
ตาราง  38  แสดงผลการทดสอบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
    ส่วนของประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา หรือบางรายวิชา   
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
กรอกข้อมูลลงในช่องรหัส  00*  พร้อม
กดปุ่มค้นหา 

สามารถกรอกข้อมูลลงในช่องรหัสได้
และระบบสามารถแสดงรายการที่
ต้องการค้นหาได้ 

ผ่าน 

จากนั้นลองทดสอบเลือกตัวเลือกท่ีช่อง 
แบบประเมินเริ่มต้น  (เลือกชุดประเมินใน
การเปิดระบบ) 

สามารถเลือกชุดประเมินในรายการ
ของรายวิชาได้ 

ผ่าน 

ทดสอบยกเลิกการเลือกชุดประเมินใน
รายการของรายวิชา 

สามารถยกเลิกรายการชุดประเมินใน
รายการของรายวิชาได้ 

ผ่าน 

 
    5.  การก าหนดชุดประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอนตามกลุ่ม  รายวิชา  เมื่อคลิก
รายวิชาแล้วจะปรากฏรายชื่อของอาจารย์ผู้สอนของแต่ละกลุ่ม  และสามารถเลือกเปิดระบบประเมิน
ตามรายชื่อของอาจารย์ผู้สอนได้ 
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ตาราง  39  แสดงผลการทดสอบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่วนของ   
  การก าหนดชุดประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอนตามกลุ่ม  รายวิชา 
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
กรอกตัวเลข  2558  ที่ช่องปีการศึกษา ระบบสามารถบันทึกข้อมูลลงในช่อง

ปีการศึกษาได้ 
ผ่าน 

กรอกตัวเลข  2  ลงในช่องภาค   ระบบสามารถบันทึกข้อมูลในช่อง
ภาคเรียนได้ 

ผ่าน 

เลือกระดับการศึกษาเป็น  1 :  ปริญญา
ตรี  ระบบปกติ 

ระบบสามารถเลือกระดับการศึกษา
ได้ 

ผ่าน 

หลังจากท่ีกรอกข้อมูลในส่วน  ปี
การศึกษา  ภาคเรียน  ระดับการศึกษา   

ระบบจะแสดงรายชื่อของอาจารย์
ผู้สอนของแต่ละกลุ่มได้ 

ผ่าน 

ทดสอบเลือกชื่ออาจารย์  พร้อมเลือก
รายการที่ชุดประเมิน  และช่อง  Web  
ก าหนดตัวเลือกเป็น  Y 

ระบบสามารถยอมให้เลือกชุด
ประเมินและสามารถตัวเลือกเป็นใน
ช่อง  Web  เป็น  Y  ได ้

ผ่าน 

ทดสอบลบข้อมูลในช่อง  ชุดประเมิน  
และช่อง  WEB   

ระบบยอมให้ลบข้อมูลในช่อง  ชุด
ประเมิน  และช่อง  WEB  ได ้

ผ่าน 

 
    6.  การบันทึก การแก้ไข  การเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 
ตาราง  40  ได้ผลการทดสอบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่วนของ   
  การบันทึก การแก้ไข  การเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
ทดสอบแก้ไขข้อมูลที่ช่อง  ค่าระบบ  
รายการประเมินปีการศึกษา 

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ผ่าน 

ทดสอบแก้ไขข้อมูลที่ช่อง  ค่าระบบ  
รายการประเมินปีการศึกษา 

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ผ่าน 
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ตาราง  40  (ต่อ) 

 
การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 

ทดสอบแก้ไขข้อมูลที่ช่อง  ค่าระบบ  
รายการประเมินปีการศึกษา 

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ผ่าน 

ทดสอบลบรายการประเมินปีการศึกษา ระบบไม่ยอมให้มีการลบรายการ ผ่าน 

ทดสอบลบรายการถ้าการเปิดให้ประเมิน ระบบไม่ยอมให้มีการลบรายการ ผ่าน 
ทดสอบลบรายการประเมินภาคเรียนที่ ระบบไม่ยอมให้มีการลบรายการ ผ่าน 

 
   การทดสอบในขั้นตอน  Unit Test  ระบบบริการการศึกษา  แบ่งเป็น  2 ส่วน  คือ 
    1.  ส่วนส าหรับนิสิต 
    2.  ส่วนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
 
    1.  ส่วนส าหรับนิสิต  เป็นการทดสอบการเลือกอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา   
พร้อมกับการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกข้อค าถาม  ดังตาราง  41 
 

ตาราง  41  แสดงการทดสอบการเลือกอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา 
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
การประเมินอาจารย์ผู้สอนเปิดระบบก็ต่อเมื่ออยู่ในช่วงของปฏิทินการศึกษา  ตามวันและเวลาของปี
การศึกษานั้น ๆ  
กรณีท่ียังไม่มีการเปิดระบบ 
คลิกท่ีเมนู  ประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบฟ้องว่า  ไม่มีการรายการ ผ่าน 
กรณีท่ีมีการเปิดระบบ 
คลิกท่ีเมนู  ประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบแสดงรายชื่อวิชาพร้อมกับชื่อ

อาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่อาจารย์
สอน 

ผ่าน 
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ตาราง  41  (ต่อ) 

 
การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 

คลิกท่ีชื่อของอาจารย์ผู้สอนของรายวิชา
แรก 

ระบบแสดงข้อค าถามของชุดประเมิน
ที่ได้มีการก าหนดไว้   

ผ่าน 

ทดสอบการคลิกประเมินทุกข้อค าถาม ระบบสามารถเลือกประเมินได้ทุกข้อ
ค าถาม 

ผ่าน 

ทดสอบกรอกข้อความลงในข้อเสนอ ระบบสามารถกรอกข้อมูลลงในข้อ
ค าถามได้ 

ผ่าน 

ทดสอบบันทึกการประเมิน ระบบฟ้องว่าท ารายการประเมินเสร็จ
เรียบร้อย 

ผ่าน 

ทดสอบดูผลการศึกษาของรายวิชาที่ท า
การประเมินแล้ว 

ระบบไม่ฟ้องเก่ียวกับการ 
การประเมินอาจารย์ก่อน 

ผ่าน 

ทดสอบดูผลการศึกษาของรายวิชาที่ยังไม่
มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

ระบบฟ้องต้องประเมินอาจารย์
ผู้สอนก่อน 

ผ่าน 

 
    2.  ส่วนส าหรับอาจารย์ผู้สอน  เป็นการทดสอบการตรวจสอบผลการประเมิน
หลังจากท่ีนิสิตได้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว  ดังตาราง  42 
 
ตาราง  42  แสดงผลการทดสอบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
    ส่วนส าหรับอาจารย์ผู้สอน   
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
ส่วนส าหรับอาจารย์ทียังไม่มีการผลการประเมินจากนิสิต 
คลิกเมนูผลการประเมินโดยนิสิต ไม่พบรายวิชาและผลการประเมิน ผ่าน 
ส่วนส าหรับอาจารย์ทีมีการผลการประเมินจากนิสิต 
คลิกเมนูผลการประเมินโดยนิสิต ระบบสามารถแสดงปีการศึกษา ภาค

เรียน  รหัสวิชา  รายวิชา ประเภท 
ผลของการประเมิน  ได้ 

ผ่าน 
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ตาราง  42  (ต่อ) 

 
การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 

คลิกท่ีช่องแสดงรายละเอียด ระบบสามารถแสดงผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

ผ่าน 

คลิกท่ีความคิดเห็น  link  Click here ระบบสามารถแสดงข้อคิดเห็นจาก
นิสิตได้ 

ผ่าน 

 
    ส่วนส าหรับผู้บริหาร  ได้รับการเสนอขอให้มีการเพ่ิมส่วนส าหรับผู้บริหาร  นั้น
สามารถเห็นผลการประเมินของอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในสังกัดของคณะนั้น  เป็นการทดสอบการ
ตรวจสอบผลการประเมินหลังจากที่นิสิตได้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว  ดังตาราง  43 
 
ตาราง  43  แสดงผลการทดสอบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
    ส่วนส าหรับผู้บริหารสังกัดคณะนั้น  
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
คลิกเมนูผลการประเมินการสอน ระบบสามารถแสดงรหัสอาจารย์   

ชื่อ – นามสกุล  และข้อมูล  ของ
อาจารย์ผู้สอนในสังกัดคณะนั้น ๆ 

ผ่าน 

คลิกท่ีช่องข้อมูล  ของอาจารย์คนแรก ระบบสามารถแสดงปีการศึกษา  
ภาคเรียน  รหัสวิชา  รายวิชา 
ประเภท ผลของการประเมิน  ได ้

ผ่าน 

คลิกท่ีช่องแสดงรายละเอียด ระบบสามารถแสดงผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

ผ่าน 

คลิกท่ีความคิดเห็น  link  Click here ระบบสามารถแสดงข้อคิดเห็นจาก
นิสิตได้ 

ผ่าน 

 
   การทดสอบในขั้นตอน  Integrate Test   
    จะเป็นการทดสอบขั้นตอนตั้งแต่การสร้างชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  จนถึงการเปิด
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในส่วนของระบบส านักงาน  (Back Office)  ดังตาราง  44 
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ตาราง  44  แสดงผลการทดสอบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
    ส่วนของ  Integrate Test  ผ่านระบบส านักงาน  (Back Office) 
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
คลิกท่ีช่องทางซ้ายมือ  เลือกชุดประเมิน
ล าดับที่  5 

ระบบจะแสดงข้อค าถามของชุด
ประเมินที่  5   

ผ่าน 

คลิกท่ีช่องทางซ้ายมือ  เลือกชุดประเมิน
ล าดับที่  1 

ระบบจะแสดงข้อค าถามของชุด
ประเมินที่  1   

ผ่าน 

คลิกท่ีรหัสค าถาม  รายการที่  1   ระบบจะแสดงตัวเลือกของข้อค าถาม
ของชุดประเมินที่  1 

ผ่าน 

ทดสอบเพ่ิมรหัสค าถาม  ประเภท  
ค าถาม  ใหม่ 

สามารถเพ่ิมค าถามใหม่ได้ ผ่าน 

ทดสอบแก้ไขรหัสถาม  ประเภท  ค าถาม
ที่เพ่ิมมาใหม่ 

ระบบสามารถยอมให้แก้ไขข้อมูลได้ ผ่าน 

ทดสอบเพ่ิมตัวเลือกในข้อค าถามใหม่ ระบบสามารถยอมให้บันทึกรายการ
ใหม่ 

ผ่าน 

ทดสอบลบข้อค าถาม  ในขณะที่ข้อ
ค าถามนั้นยังมีข้อตัวเลือกอยู่ 

ระบบไม่ยอมให้ลบข้อค าถามออก
จากระบบเนืองจากมีรหัสตัวเลือกอยู่ 

ผ่าน 

ทดสอบลบตัวเลือกในข้อค าถามออกให้
หมด 

ระบบยอมให้ลบข้อมูลออกจากระบบ ผ่าน 

ทดสอบลบข้อค าถาม  ที่ไม่มีตัวเลือกใน
ข้อค าถามนั้นแล้ว 

ระบบยอมให้ลบข้อมูลออกจากระบบ ผ่าน 

เลือกเมนู  การก าหนดระบบประเมิน   ระบบเปิดโปรแกรมก าหนดระบบ
ประเมินได้ 

ผ่าน 

กรอกตัวเลข  2558  ลงในรายการ  
ประเมินปีการศึกษา   

สามารถเปลี่ยนตัวเลขในรายการ
ประเมินปีการศึกษาได้ 

ผ่าน 

กรอกตัวเลข  2  ลงในรายการประเมิน
ภาคเรียนที่   

สามารถเปลี่ยนตัวเลขในรายการ
ประเมินภาคเรียนที่  ได้ 

ผ่าน 

กรอกตัวเลข  5  ลงในรายการถ้าการเปิด
ให้ประเมิน 

สามารถเปลี่ยนตัวเลขในรายการ  ถ้า
การเปิดให้ประเมิน 

ผ่าน 
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ตาราง  44  (ต่อ) 
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
จากนั้นทดสอบคลิกที่ปุ่ม  เริ่มต้นการ
ประเมิน 

ระบบสามารถคลิกท่ีปุ่มเริ่มต้นการ
ประเมิน  พร้องระบบมีการแจ้งเตือน
ว่าท ารายการเรียบร้อยแล้ว 

ผ่าน 

ทดสอบคลิกท่ีเมนู  ก าหนดชุดประเมิน
ให้กับอาจารย์ผู้สอน  

ระบบสามารถแสดงโปรแกรมก าหนด
ชุดประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอนได้ 

ผ่าน 

กรอกข้อมูล  2558  ลงในช่องปีการศึกษา   สามารถกรอกข้อมูลลงในช่องปี
การศึกษาได้  พร้อมระบบท าการ
แสดงข้อมูลรหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา  
ได้ 

ผ่าน 

กรอกข้อมูล  2  ลงในช่องภาค   สามารถกรอกข้อมูลลงในช่องภาคได้  
พร้อมระบบท าการแสดงข้อมูลรหัส
รายวิชา  ชื่อรายวิชา  ได้ 

ผ่าน 

ทดสอบลองเปลี่ยนข้อมูลส่วนของชุด
ประเมิน และเปลี่ยนข้อมูลจากช่อง  WEB  
เป็น  N 

สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้   ผ่าน 

 
   ส่วนของการทดสอบเป็นการทดสอบในขั้นตอน  Integrate Test  ในส่วนของระบบ
ระบบบริการการศึกษา  ในระดับสิทธิ์ของ  นิสิต  อาจารย์  ผู้บริหาร  จะคล้ายกับข้ันตอน  Unit Test  
ดังนั้น  ผู้เขียนจึงขอข้ามขั้นตอนนี้ไป   
   การทดสอบในขั้นตอน  System Test   
    เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบระบบ  ในการทดสอบระบบในครั้งนี้ผู้เขียนจะ
ไม่มีการแบ่งแยกส่วน  จะเป็นการทดสอบในภาพรวมทั้งระบบ  ดังตาราง  45 
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ตาราง  45  แสดงผลการทดสอบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
    ส่วนสุดท้าย  ของการทดสอบระบบ  System  Test 
 

การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 
คลิกท่ีช่องทางซ้ายมือ  เลือกชุดประเมิน
ล าดับที่  5 

ระบบจะแสดงข้อค าถามของชุด
ประเมินที่  5   

ผ่าน 

คลิกท่ีช่องทางซ้ายมือ  เลือกชุดประเมิน
ล าดับที่  1 

ระบบจะแสดงข้อค าถามของชุด
ประเมินที่  1   

ผ่าน 

คลิกท่ีรหัสค าถาม  รายการที่  1   ระบบจะแสดงตัวเลือกของข้อค าถาม
ของชุดประเมินที่  1 

ผ่าน 

ทดสอบเพ่ิมรหัสค าถาม  ประเภท  
ค าถาม  ใหม่ 

สามารถเพ่ิมค าถามใหม่ได้ ผ่าน 

ทดสอบแก้ไขรหัสถาม  ประเภท  ค าถาม
ที่เพ่ิมมาใหม่ 

ระบบสามารถยอมให้แก้ไขข้อมูลได้ ผ่าน 

ทดสอบเพ่ิมตัวเลือกในข้อค าถามใหม่ ระบบสามารถยอมให้บันทึกรายการ
ใหม่ 

ผ่าน 

ทดสอบลบข้อค าถาม  ในขณะที่ข้อ
ค าถามนั้นยังมีข้อตัวเลือกอยู่ 

ระบบไม่ยอมให้ลบข้อค าถามออก
จากระบบเนืองจากมีรหัสตัวเลือกอยู่ 

ผ่าน 

ทดสอบลบตัวเลือกในข้อค าถามออกให้
หมด 

ระบบยอมให้ลบข้อมูลออกจากระบบ ผ่าน 

ทดสอบลบข้อค าถาม  ที่ไม่มีตัวเลือกใน
ข้อค าถามนั้นแล้ว 

ระบบยอมให้ลบข้อมูลออกจากระบบ ผ่าน 

เลือกเมนู  การก าหนดระบบประเมิน   ระบบเปิดโปรแกรมก าหนดระบบ
ประเมินได้ 

ผ่าน 

กรอกตัวเลข  2558  ลงในรายการ  
ประเมินปีการศึกษา   

สามารถเปลี่ยนตัวเลขในรายการ
ประเมินปีการศึกษาได้ 

ผ่าน 

กรอกตัวเลข  2  ลงในรายการประเมิน
ภาคเรียนที่   

สามารถเปลี่ยนตัวเลขในรายการ
ประเมินภาคเรียนที่  ได้ 

ผ่าน 

กรอกตัวเลข  5  ลงในรายการถ้าการเปิด
ให้ประเมิน 

สามารถเปลี่ยนตัวเลขในรายการ  ถ้า
การเปิดให้ประเมิน 

ผ่าน 
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ตาราง  45  (ต่อ) 

 
การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 

จากนั้นทดสอบคลิกที่ปุ่ม  เริ่มต้น 
การประเมิน 

ระบบสามารถคลิกท่ีปุ่มเริ่มต้นการ
ประเมิน  พร้องระบบมีการแจ้งเตือน
ว่าท ารายการเรียบร้อยแล้ว 

ผ่าน 

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  หลังจาก 
ที่ท าการยนืยันตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
คลิกท่ีเมนู  ประเมินอาจารย์ผู้สอน 

ระบบแสดงรายชื่อวิชาพร้อมกับชื่อ
อาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่อาจารย์
สอน 

ผ่าน 

คลิกท่ีชื่อของอาจารย์ผู้สอนของรายวิชา
แรก 

ระบบแสดงข้อค าถามของชุดประเมิน
ที่ได้มีการก าหนดไว้   

ผ่าน 

ทดสอบการคลิกประเมินทุกข้อค าถาม ระบบสามารถเลือกประเมินได้ทุกข้อ
ค าถาม 

ผ่าน 

ทดสอบกรอกข้อความลงในข้อเสนอ ระบบสามารถกรอกข้อมูลลงในข้อ
ค าถามได้ 

ผ่าน 

ทดสอบบันทึกการประเมิน ระบบฟ้องว่าท ารายการประเมินเสร็จ
เรียบร้อย 

ผ่าน 

ทดสอบดูผลการศึกษาของรายวิชาที่ท า
การประเมินแล้ว 

ระบบไม่ฟ้องเก่ียวกับ 
การประเมินอาจารย์ก่อน 

ผ่าน 

ทดสอบดูผลการศึกษาของรายวิชาที่ยังไม่
มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

ระบบฟ้องต้องประเมินอาจารย์
ผู้สอนก่อน 

ผ่าน 

กลับมาที่ระบบส านักงาน  (Back Office)
ทดสอบคลิกท่ีเมนู  ก าหนดชุดประเมิน
ให้กับอาจารย์ผู้สอน  

ระบบสามารถแสดงโปรแกรมก าหนด
ชุดประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอนได้ 

ผ่าน 

กรอกข้อมูล  2558  ลงในช่องปีการศึกษา   สามารถกรอกข้อมูลลงในช่อง 
ปีการศึกษาได้  พร้อมระบบท าการ
แสดงข้อมูลรหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา  
ได้ 

ผ่าน 
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ตาราง  45  (ต่อ) 

 
การทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลการทดสอบ 

กรอกข้อมูล  2  ลงในช่องภาค   สามารถกรอกข้อมูลลงในช่องภาคได้  
พร้อมระบบท าการแสดงข้อมูลรหัส
รายวิชา  ชื่อรายวิชา  ได้ 

ผ่าน 

ทดสอบลองเปลี่ยนข้อมูลส่วนของชุด
ประเมิน และเปลี่ยนข้อมูลจากช่อง  WEB  
เป็น  N 

สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้   ผ่าน 

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  หลังจากท่ี
ท าการยืนยันตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คลิก
ที่เมนู  ประเมินอาจารย์ผู้สอน 

ระบบแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอน   
แต่ไม่สามารถคลิกเข้าไปประเมิน
อาจารย์ผู้สอนได้ 

ผ่าน 

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  ในระดับ
สิทธิ์ของอาจารย์ผู้สอน  แล้วคลิกเมนูผล
การประเมินโดยนิสิต   

ระบบสามารถแสดงปีการศึกษา  
ภาคเรียน  รหัสวิชา  รายวิชา 
ประเภท ผลของการประเมิน  ได้ 

ผ่าน 

คลิกท่ีช่องแสดงรายละเอียด ระบบสามารถแสดงผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

ผ่าน 

คลิกท่ีความคิดเห็น  link  Click here ระบบสามารถแสดงข้อคิดเห็นจาก
นิสิตได้ 

ผ่าน 

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  ในระดับ
สิทธิ์ของผู้บริหาร  แล้วคลิกเมนูผลการ
ประเมินโดยนิสิต   

ระบบสามารถแสดงรหัสอาจารย์  ชื่อ 
– นามสกุล  และข้อมูล  ของ
อาจารย์ผู้สอนในสังกัดคณะนั้น ๆ 

ผ่าน 

คลิกท่ีช่องข้อมูล  ของอาจารย์คนแรก ระบบสามารถแสดงปีการศึกษา ภาค
เรียน  รหัสวิชา  รายวิชา ประเภท 
ผลของการประเมิน  ได้ 

ผ่าน 

คลิกท่ีช่องแสดงรายละเอียด ระบบสามารถแสดงผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

ผ่าน 

คลิกท่ีความคิดเห็น  link  Click here ระบบสามารถแสดงข้อคิดเห็นจาก
นิสิตได้ 

ผ่าน 
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 ขั้นตอนที่  6  การบ ารุงรักษาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  การบ ารุงรักษาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เป็นโปรแกรมออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
   1  ระบบส านักงาน  (Back Office)   
   2  ระบบบริการการศึกษา 
  การบ ารุงรักษาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนได้มีการน าระบบประเมินดังกล่าวไปติดตั้งไว้ 
ที่ระบบกิจการนิสิต  สาเหตุที่น าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนไว้ที่ระบบกิจการนิสิตเนื่องจากเป็นการ
ให้บริการเกี่ยวกับนิสิต  โดยนิสิตนั้นเป็นผู้ประเมินอาจารย์ผู้สอน   
   1.  ส่วนของระบบส านักงาน  (Back Office)  นั้นจะเป็นระบบเกี่ยวกับการเริ่มต้นของ
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนตั้งแต่การสร้างชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  การสร้างข้อค าถาม  การสร้าง
ตัวเลือกในชุดค าถาม  การเปิดระบบเพ่ือให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่นิสิตได้เลือก
ลงทะเบียนไว้ในการปีการศึกษานั้น ๆ  โดยระบบส านักงาน  (Back Office)  ส่วนของระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  นั้นพัฒนาโดยใช้  MS  Office  Access 97  ได้มีการจัดเกบ็ไฟล์ไว้ที่เครื่องแม่ข่าย  IP  
202.28.32.211  จัดไว้ใน  Folder  regbyapp  โดยการเรียกใช้งานนั้นจะต้องท าการติดตั้งระบบ
ทะเบียนเพ่ือเลือกใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งอยู่ในระบบหลักของระบบกิจการนิสิต  (ขั้นตอน
การติดตั้งระบบทะเบียนของกล่าวไว้ในภาคผนวก  ก) 
   2.  ส่วนของบริการการศึกษา  เป็นการ  Backup  File  โปรแกรมของระบบบริการ
การศึกษา  โดยใช้กระบวนการบ ารุงรักษาของระบบทะเบียนและประมวลผล  จึงง่ายต่อการบ ารุงรักษา
ระบบบริการการกศึกษา 
 
4.3  ผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 
 การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
การประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการ
พัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยผู้เขียนได้แบ่งผลการด าเนินการพัฒนาระบบตามกลุ่ม 
ของผู้ใช้งาน  โดยแบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ   
  1.  ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในระบบส านักงาน  (Back Office) 
  2.  ระบบบริการการศึกษา 
   
  ผลการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในระบบส านักงาน   
(Back Office) 
   ผลการพัฒนาระบบในส่วนของโปรแกรมส านักงาน  (Back Office)  จะเป็นการใช้งาน
ออกเป็น  2  ส่วน  คือ   



196 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    1  ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ  ท าหน้าที่เปิดระบบประเมินการสอน  การสร้าง 
ชุดประเมิน   
    2  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ  เป็นการเรียกดูรายงานที่เก่ียวกับการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน  หรือในมิติต่าง ๆ 
 
   โดยการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นั้นเป็นการ
พัฒนาระบบภายใต้ระบบกิจการนิสิต  ในระบบกิจการนิสิตจะต้องมีการยืนยันตัวตนถึงจะเข้าไปใช้งาน
ในโปรแกรมต่าง ๆ  ตามที่มีสิทธิ์ในการใช้ระบบได้ 
   1  ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ   
    1.1  ระบบแสดงการยืนยันตัวตน 
     ระบบแสดงการยืนยันตัวตนจะเป็นหน้าแรกของระบบ  โดยผู้ใช้งานจะต้องท า
การกรอกรหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน  ดังภาพประกอบ  78 
 

 
 

ภาพประกอบ  78  แสดงหน้ายืนยันตัวตน 
 

     จากภาพประกอบ  อธิบายภาพการยืนยันตัวตนในการใช้ระบบกิจการนิสิต  มี
รายละเอียดโปรแกรมตามหมายเลขดังนี้ 
     หมายเลข  1  เป็นช่องที่จะต้องกรอกรหัสประจ าตัวของผู้ใช้งาน  โดยรหัส
ประจ าตัวและรหัสผ่านสามารถของสิทธิ์ในการใช้งานได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล  โดยผู้ใช้งาน
จะต้องกรอกรหัสประจ าตัวที่หมายเลข  1  
     หมายเลข  2  เป็นช่องที่จะต้องกรอกรหัสผ่านของผู้ใช้งาน  หากผู้ใช้งานลืม
รหัสผ่านสามารถแจ้งไปยังกองทะเบียและประมวลผลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
ให้  ซึ่งรหัสผ่านกรอกไว้ที่หมายเลข  2 
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     หมายเลข  3  เป็นปุ่มตรวจสอบระดับสิทธิ์ว่าสามารถเข้าใช้ระบบได้หรือไม่  
หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในหมายเลข  1  และ  หมายเลข  2  เสร็จเรียบร้อยก็สามารถคลิกที่ปุ่ม  OK  
     หมายเลข  4  เป็นปุ่มลบข้อมูลออกจากหมายเลข  1  และหมายเลข  2  ใช้ใน
กรณีท่ีต้องการลบข้อมูลออกเพ่ือกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
    1.2  ระบบแสดงรายละเอียดของโปรแกรมสร้างชุดประเมินผู้สอน 
      ระบบแสดงรายละเอียดของโปรแกรมสร้างชุดประเมินผู้สอน  เป็นระบบ 
ที่แสดงรายละเอียดของชุดประเมินผู้สอน  โดยระบบสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของชุด
ประเมินและจ านวนของชุดประเมินการสอน  ดังภาพประกอบ  79   
 

 
 

ภาพประกอบ  79  แสดงโปรแกรมสร้างชุดประเมินการสอน 
 

      จากภาพประกอบ  79  อธิบายรายละเอียดของโปรแกรมสร้างชุดประเมิน
การสอน  ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 
      หมายเลข  1  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรหัสชุดประเมิน  ผู้ใช้สามารถเพ่ิมหรือ
สร้างชุดประเมินใหม่ได้ที่ช่องหมายเลข  1  หรือหากต้องการดูรายละเอียดของชุดประเมินก่อนหน้านี้ก็
สามารถเลือกดูชุดประเมินได้ 
      หมายเลข  2  แสดงข้อมูลของรหัสชุดประเมินที่เลือกดูอยู่  โดยในช่องนี้จะ
ไม่สามารถแก้ไขตัวเลขได้  โดยตัวเลขจะอ้างอิงกับหมายเลข  1 
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      หมายเลข  3  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของชุดประเมินสามารถแก้ไขชื่อของ
ชุดประเมินได้ที่หมายเลขนี้ 
      หมายเลข  4  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของชุดประเมินการสอนของอาจารย์ 
ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
     หมายเลข  5  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชุดประเมินการสอนของ
อาจารย์   
      หมายเลข  6  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับค าชี้แจงของชุดประเมินการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน 
      หมายเลข  7  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่เป็นภาษาอังกฤษของชุด
ประเมินการสอนของอาจารย์   
      หมายเลข  8  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับค าชี้แจงที่เป็นภาษาอังกฤษของชุด
ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
    1.3  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสร้างค าถามของชุดประเมิน 
      ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างค าถามของชุดประเมิน  ระบบ 
จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับละเอียดของชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  และระบบแสดงละเอียดเกี่ยวกับข้อ
ค าถามของชุดประเมินการสอน  และตัวเลือกของในข้อค าถามของชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  
ดังภาพประกอบ  80 
 

 
 

ภาพประกอบ  80  แสดงการสร้างข้อค าถามของชุดประเมิน 
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      จากภาพประกอบ  80  อธิบายรายละเอียดของการสร้างข้อค าถามของชุด
ประเมิน  ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 
      หมายเลข  1  แสดงรายละเอียดของชุดประเมินอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดที่ได้มี 
การสร้างชุดประเมินอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด  โดยผู้ใช้งานจะเห็นชุดประเมินผู้สอนทั้งหมด  ว่ามีก่ีชุด
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  หากต้องการที่สร้างข้อค าถามของชุดประเมิน  ให้คลิกที่ชุดประเมินที่ต้องการ
สร้างข้อค าถาม 
      หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดของข้อค าถาม  ผู้ใช้สามารถสร้างข้อค าถาม 
ในช่องหมายเลข  2  ในการขั้นตอนการสร้างข้อค าถาม  จะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรหัสค าถาม  
ประเภทของข้อค าถาม  ในกรณีท่ีมีการแบ่งประเภทของของข้อค าถาม  จากนั้นตั้งชื่อของข้อค าถาม   
      หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในข้อค าถาม  ผู้ใช้สามารถ
สร้างตัวเลือกในข้อค าถามได้ผ่านหมายเลข  3  ในการสร้างตัวเลือกในข้อค าถามนั้น  ผู้ใช้จะต้องก าหนด
หมายเลขตามตัวเลือก  เช่น  ต้องการตัวเลือกทั้งหมด  5  ตัวเลือกจะต้องระบุ  ตัวเลือกทั้งหมด   
5  รายการ  พร้อมระบุค าอธิบายของตัวเลือกนั้นด้วย 
    1.4  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็น
รายวิชา 
      ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็น
รายวิชา  หากต้องการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนก่อนก าหนด  หรือเปิดเป็นบางรายวิชา  สามารถ
ท าได้โดยผ่านระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชานี้  
ดังภาพประกอบ  81 
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ภาพประกอบ  81  แสดงระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมิน 
      อาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชา 

 
      หมายเลข  1  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหารหัสรายวิชา  สามารถ
สืบค้นได้จากรหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา  ที่เป็นแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และสามารถเลือกชุด
ประเมินการสอน  เมื่อกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสืบค้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกท่ีปุ่ม  ค้นหา
รายวิชาไ 
      หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดจากค าสืบค้นของหมายเลข  1  ใน
หมายเลข  2  จะแสดงรหัสรายวิชา  ขีดของรายวิชา  ชื่อของรายวิชาที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
และในช่องสุดท้ายเป็นการเลือกชุดประเมินการสอน 
      หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดชุดประเมินการสอน  ผู้ใช้สามารถเลือกเปิด
ระบบประเมินอาจารยืผู้สอนบางรายวิชาได้  ในหมายเลข  3  นี้ผู้ใช้สามารถเลือกชุดค าถามส าหรับบาง
รายวิชาได้ 
    1.5  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
เป็นรายวิชาและบางอาจารย์ผู้สอน 
      ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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เป็นรายวิชาและบางอาจารย์ผู้สอนได้  จะใช้ในกรณีท่ีได้มีการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว  
คณะมีการเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ผู้สอนเข้ามาใหม่  จึงท าให้นิสิตไม่สามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนได้  
ดังนั้นจะต้องใช้โปรแกรมส่วนนี้ใช้ในการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนบางอาจารย์ผู้สอนได้   
ดังภาพประกอบ  82 
 

 
 

ภาพประกอบ  82  แสดงระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
    เป็นรายวิชาและบางอาจารย์ผู้สอน 
 
      หมายเลข  1  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหา  โดยแสดงค าสืบค้นเป็น
ปีการศึกษาและภาคเรียน  จากนั้นเลือกระดับการศึกษาที่ต้องการค้นหา  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
แล้วระบบจะแสดงข้อมูลในหมายเลข  2 
      หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสรายวิชาพร้อมแสดงชื่อรายวิชา
ที่เป็นภาษาไทยและรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ  จากนั้นเลือกรหัสรายวิชาเพ่ือให้แสดงข้อมูลอาจารย์
ผู้สอนในช่องที่  3   
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      หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดที่เก่ียวกับชื่ออาจารย์และรหัสอาจารย์
ผู้สอน  ในส่วนที่นี้  ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบจะต้องเลือกชุดประเมินที่ชุดของชุดประเมิน  และเลือก
ข้อความที่  WEB  เป็น  Y  เพ่ือบอกระบบว่าต้องการประเมินอาจารย์ผู้สอนส าหรับรายวิชานี้และ
อาจารย์ผู้สอน 
    1.6  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนตาม 
ปีการศึกษา 
      ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
ตามปีการศึกษา  เมื่อถึงช่วงวันและเวลาตามปฏิทินการศึกษา  ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบจะต้องใช้
โปรแกรมนี้  เพ่ือเปิดระบบทั้งหมดเพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าไปประเมินผลได้  ดังภาพประกอบ  83 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  83  แสดงการก าหนดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

      หมายเลข  1  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบอาจารย์ผู้สอน  โดย
แสดงปีการศึกษาที่เปิดระบบประเมินการสอน  ภาคเรียนที่เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  และ
สุดท้ายชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน 
      หมายเลข  2  เมื่อกรอกข้อมูลที่หมายเลข  1  เรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกท่ีปุ่ม  
เริ่มต้นการประเมินการสอน  เมื่อคลิกท่ีปุ่มนี้แล้วระบบจะท าการ  update  ข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน   
เกี่ยวกับระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ถือเป็นการเริ่มต้นระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
    2  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ   
     ในการเลือกดูรายงานในมิติต่าง ๆ  ดังภาพประกอบ  84 
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ภาพประกอบ  84  แสดงรายงานต่าง ๆ   
 
    2.1  รายงานสรุปการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
      เป็นการแสดงเป็นสังกัดของอาจารย์ผู้สอน  ตามด้วยชื่อของอาจารย์   
และรายวิชาที่อาจารย์สอนภายในปีการศึกษาและภาคเรียนนั้น ๆ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  85  แสดงรายงานสรุปการประเมินอาจารย์ 
 
    2.2  รายงานรายละเอียดการประเมินอาจารย์ 
      เป็นการแสดงผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนตามสังกัดคณะ   
ตามอาจารย์ผู้สอน  แล้วแสดงรหัส  ชื่อ  รายวิชาที่อาจารย์สอนโดยแสดงหัวข้อประเมินแต่ละข้อ 
 

 
 

ภาพประกอบ  86  แสดงรายงานรายละเอียดการประเมินอาจารย์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2.3  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา 
      เป็นการแสดงรายวิชาและผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนรวมทั้งหมด 
โดยมีการจัดกลุ่มเป็นตามรหัส  ชื่อ  รายวิชา 
 

 
 

ภาพประกอบ  87  แสดงรายงานสรุปรานยงานตามรายวิชา 
 

    2.4  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
      เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ   
และน าผลการประเมินเฉพาะรายวิชาที่สังกัดของคณะนั้นน ามาแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  88  แสดงรายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
 

    2.5  รายงานสรุปรายงานสังกัดคณะ 
      เป็นการแสดงสังกัดของอาจารย์ผู้สอน  โดยมีการเรียงจากรหัสคณะจาก 
รหัสที่มีค่าน้อยไปสู่รหัสที่มีค่ามาก  แล้วแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  พร้อมแสดงผลการ
ประเมินอาจารย์ 



207 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  89  แสดงรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ 
 

    2.6  รายงานสรุปรายงานสังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
      เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ   
และผลการประเมินโดยน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนรวมกันแล้วแสดงเป็นภาพรวม 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  90  แสดงรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
 

    2.7  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51 
      เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  เฉพาะมีผลการประเมิน 
น้อยกว่า  3.51  โดยมีการเรียงข้อมูลจากสังกัดของอาจารย์  และแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  
และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  91  แสดงรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51 
 

    2.8  รายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปและคณะ 
      เป็นการแสดงข้อมูลจากสังกัดของอาจารย์  และแสดงรหัสอาจารย์   
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

 
 

ภาพประกอบ  92  แสดงรายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไป  และคณะ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2.9  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สนอแยกเป็นรายข้อ  ภาพรวมคณะ 
      เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนแยกเป็น
รายข้อ  ภาพรวมคณะ  เป็นการแสดงหัวข้อการประเมินพร้อม  ผลการประเมิน  โดยแสดงเป็นภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

ภาพประกอบ  93  แสดงรายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนแยกเป็นรายข้อ  ภาพรวมคณะ 
 

    2.10  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนศึกษาทั่วไป  พร้อมข้อเสนอแนะ 
      เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษา
ทั่วไปพร้อมข้อเสนอแนะ  เป็นการแสดงข้อคิดเห็น  โดยเรียงจากชื่ออาจารย์ผู้สอน  ตามด้วยรหัส   
ชื่อวิชา  และข้อคิดเห็นจากนิสิต 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  94  แสดงรายงานข้อคิดเห็นของนิสิต 
 

    2.11  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนแยกเป็นรายข้อตามคณะ 
      เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนแยกตาม
เป็นรายข้อตามคณะ  เป็นการแสดงหัวข้อการประเมินพร้อม  ผลการประเมิน  โดยแสดงตามอาจารย์
ผู้สอน  โดยบ่งบอกว่าในปีการศึกษานั้น ๆ  ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้นเป็นอย่างไร 
 

 
 

ภาพประกอบ  95  แสดงรายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนแยกเป็นรายข้อตามคณะ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ  ในเมนูที่  3  การเลือกดูรายงานในมิติต่าง ๆ  รายงานที่มีการ 
แยกประเภทของข้อค าถาม  ดังภาพประกอบ  96 
 

 
 

ภาพประกอบ  96  แสดงรายงานต่าง ๆ  แยกประเภท 
 

    2.12  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  (แยกประเภท) 
      เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา   
แยกประเภท  เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และน าผลการประเมิน
เฉพาะรายวิชาที่สังกัดของคณะนั้นน ามาแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  97  แสดงรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  แยกประเภท 
 

    2.13  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม)  (แยกประเภท) 
      เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  
(ภาพรวม)  แยกประเภท  เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ   
และน าผลการประเมินเฉพาะรายวิชาที่สังกัดของคณะนั้นน ามาแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม 
 

 
 

ภาพประกอบ  98  แสดงรายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม)  (แยกประเภท) 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2.14  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (แยกประเภท) 
      เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ   
แยกประเภท  เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และผลการประเมิน
โดยน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนรวมกันแล้วแสดงเป็นภาพรวม 
 

 
 

ภาพประกอบ  99  แสดงรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (แยกประเภท) 
 

    2.15  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม)  (แยกประเภท) 
      เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  
(ภาพรวม)  แยกประเภท 



215 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  100  แสดงรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม)  (แยกประเภท) 
 

    2.16  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51  (แยกประเภท) 
      เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา   
น้อยกว่า  3.51  แยกประเภท  เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  เฉพาะมีผลการประเมิน
น้อยกว่า  3.51  โดยมีการเรียงข้อมูลจากสังกัดของอาจารย์  และแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน   
และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  101  แสดงรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา น้อยกว่า  3.51 
 

  ผลการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในระบบบริการการศึกษา   
   ผลการพัฒนาระบบระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในระบบ
บริการการศึกษา  แสดงรายละเอียดผลการพัฒนาระบบได้  3  ส่วน  ดังนี ้
    1.  ส่วนส าหรับนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน 
    2.  ส่วนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
    3.  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ 
 
    1.  ส่วนส าหรับนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน 
     เป็นการแสดงรายละเอียดของนิสิตเพ่ือใช้ในการประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดย
ระบบจะแสดงรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนพร้อมกับรายชื่ออาจารย์ผู้สอน  ดังภาพประกอบ  101 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  102  แสดงส่วนนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

     หมายเลข  1  เป็นเมนูถอยกลับ  หากประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกท่ี
เมนูถอยกลับได้ 
     หมายเลข  2  แสดงกลุ่มของรายวิชาที่นิสิตได้ท าการลงทะเบียนเรียนไว้ 
     หมายเลข  3  แสดงรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่สอนภายใต้รายวิชานั้น  ซึ่งมีอยู่  2  
สถานะ  ถ้าหากเปิดระบบให้ประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว  ชื่อของอาจารย์ผู้สอนเป็นสีน้ าเงิน  สามารถ
คลิกท่ีรายชื่ออาจารย์ผู้สอน  เพ่ือเข้าไปประเมินอาจารย์ผู้ได้  ถ้าหากระบบยังไม่เปิดระบบ  ตัวหนังสือ
เป็นสีด าเหมือนกับท่ีแสดงในภาพประกอบ  101 
     ตัวอย่างระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในกรณีที่มีการเปิดระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอนดังภาพประกอบ  102 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  103  แสดงตัวอย่างระบบประเมินเปิดให้ประเมินระบบ 
 

     หลังจากนั้นหากคลิกท่ีชื่อของอาจารย์ผู้สอนแล้ว  (หมายเลข  3)  แล้ว 
จะปรากฏดังภาพประกอบ  104 
 

 
 

ภาพประกอบ  104  แสดงหน้าประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้าเลือกรายวิชาและชื่ออาจารย์ประเมิน 
     หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรหัสวิชา  ชือ่วิชา  ชื่อของ
อาจารย์ผู้สอน  และจุดประสงค์ของการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
     หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดของข้อค าถาม  ตามชุดประเมินที่ได้มีการเปิด
ระบบให้ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
     หมายเลข  4  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในชุดค าถาม   
     โดยนิสิตจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนให้ครบทุกข้อและต้องประเมินอาจารย์
ผู้สอนให้ครบทุกท่านจึงจะสามารถดูเกรดแต่ละรายวิชาได้ 
    2.  ส่วนส าหรับอาจารย์ผู้สอน  
     เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับภาระการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน  โดย
แสดงข้อมูล  ภาคการศึกษาปีการศึกษา  รหัสวิชา  รายวิชา  ประเภท  ของชุดค าถาม  ค่า  Mean  
และค่า  SD  และรายละเอียด  เกี่ยวผลการประเมินของอาจารย์  ดังภาพประกอบ  105   
 

 
 

ภาพประกอบ  105  แสดงผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 

     หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้าเมนูต่าง ๆ  ของอาจารย์ผู้สอน 
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     หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับ  ปีการศึกษา  ภาคเรียน  รหัส
รายวิชา  ประเภทของข้อค าถาม  ค่า  Mean  ค่า  SD   
     หมายเลข  3  แสดง  link  รายละเอียดเกี่ยวกับผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  
ถ้าหากอาจารย์ผู้สอนต้องดูผลการประเมินสามารถคลิกท่ี  แสดงรายละเอียด 
     เมื่อคลิกเข้ามาท่ีแสดงรายละเอียด  จะปรากฏดังภาพประกอบ  106 
 

 
 

ภาพประกอบ  106  แสดงรายละเอียดของการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

     หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้าผลการประเมินการสอนของอาจารย์
ผู้สอน 
     หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  ภาคการศึกษา   
ปีการศึกษา  พร้อมแสดงจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  โดยระบบจะท าการค านวณเปอร์เซ็น   
พร้อมจัดกลุ่มตามเกรดเฉลี่ยให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ต่อไป 
     หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อค าถามพร้อมการตัวเลือก  ที่มีการ
เลือกตอบแบบประเมินโดยนิสิต  โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็น  และแสดงจ านวนการเลือกตอบจากนิสิตโดย
แสดงเป็นจ านวนการตอบแบบประเมิน 
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     หมายเลข  4  แสดงข้อค าถามนอกเหนือจากการประเมินแบบเลือกตัวเลือก   
ถ้าหากนิสิตต้องการเสนอข้อคิดเห็นให้กับอาจารย์ผู้สอนก็สามารถแสดงข้อคิดเห็นได้ 
     ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  ส่วนส าหรับข้อเสนอความคิดเห็น   
ดังภาพประกอบ  107 
 

 
 

ภาพประกอบ  107  แสดงผลการประเมินการสอนของนิสิต ข้อเสอนความคิดเห็น 
 

     หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้ารายละเอียดผลการประเมินการสอน 
ของอาจารย์ผู้สอน 
     หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดรหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา  และปีการศึกษา   
     หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อแสดงความเห็นของนิสิต   
    3.  ส่วนส าหรับผู้บริหาร 
     ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ที่รับสิทธิ์สามารถเข้าดูรายละเอียดของอาจารย์
ผู้สอนในสังกัดของผู้บริหารได้  เมื่อผู้บริหารเข้าสู่ระบบ  แล้วเลือกเมนูผลประเมินการสอน จะปรากฏดัง 
ภาพประกอบ  108 
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ภาพประกอบ  108  แสดงผลการประเมินการสอนของผู้บริหาร 
 

     หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้ารายละเอียดของผู้บริหาร   
     หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดของคณะตามที่ผู้บริหารนั้นสังกัดคณะ  โดย
ระบบจะแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในคณะนั้นทั้งหมด  ผู้บริหารสามารถเลือกดูผลการประเมิน 
ของอาจารย์แต่ละท่านได้   
     หมายเลข  3  แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลประเมินการของอาจารย์แต่
ละท่านนั้นโดยถ้าหากต้องดูผลการประเมินของอาจารย์แต่ละท่านสามารถคลิกที่รูปภาพ  ในหมายเลข  
3  ได้  แล้วจะปรากฏดังภาพประกอบ  109 
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ภาพประกอบ  109  แสดงผลการประเมินของอาจารย์แต่ละท่าน 
 
     หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้าแสดงรายชื่อของอาจารย์ผ์  ้สอนในสังกัด 
ของคณะนั้น ๆ 
     หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับ  ปีการศึกษา  ภาคเรียน  รหัส
รายวิชา  ประเภทของข้อค าถาม  ค่า  Mean  ค่า  SD   
     หมายเลข  3  แสดง  link  รายละเอียดเกี่ยวกับผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  
ถ้าหากอาจารย์ผู้สอนต้องดูผลการปรเมินสามารถคลิกที่  แสดงรายละเอียด 
 
4.4  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการติดตามผลการด าเนินงาน  จากที่ได้
อธิบายว่า  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้นได้น าเอาทฤษฏี  SDLC  มาใช้ในการพัฒนาระบบ  
ในแต่ละข้ันตอนนั้นสามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนได้  ถ้าหากแต่ขั้นตอน
นั้นมีปัญหาก็จะสามารถกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้  ถ้าหากข้ันตอนไหนที่ส าเร็จแล้วก็จะสามารถไป
ยังขั้นตอนล่าสุดได้ 
 ส่วนผลของการปฏิบัติงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์คือการได้นวัตกรรมใหม่  เช่น   
ได้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  และสามารถน ามาใช้กับงานในมหาวิทยาลัยได้ 
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 และการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนได้มีการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบ  ซึ่งผู้เขียนจะน าไปที่ภาคผนวก   
 
4.5  จรรยาบรรณ  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 จรรยาบรรณ  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ในการปฏิบัติงาน  จะต้องมีการความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ไม่ละทิ้งงานงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับกับผู้อ่ืน และที่ส าคัญไม่ทุจริตและคอรัปชั่น  มีความรัก 
และความศัทธาต่อวิชาชีพ  เช่น 
  1.  การจัดการข้อมูลที่  log  file  ในการท างานของระบบ  เช่น  การส่งเกรด  การเปิด
ตารางเรียนและการจัดตารางเรียน  หากเจ้าหน้าที่สงสัยประวัติการท างานรายการเจ้าหน้าที่ท่านนั้น
จะต้องท าบันทึกข้อความผ่านคณะเพ่ือของตรวจสอบข้อมูล  ผู้ดูแลระบบจะไม่ดูให้เองโดยไม่ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาก่อน 
  2.  การก าหนดระดับสิทธิ์ในการใช้งาน  จะต้องผ่านผู้บังคับชาก่อนจึงจะสามารถก าหนด
ระดับในการใช้งานระบบได้ 
  3.  การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน  เช่นไม่มาท างานสาย  พยายามลาน้อยที่สุด 
และเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
  4.  การดูแลระบบงานทะเบียนจะต้องมีความเสียสละเวลาส่วนตัวในการเฝ้าระวังระบบ
ช่วงที่มีการลงทะเบียนเรียน 
 ส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส่วนมากจะเป็นประเด็นคือ 
  การขอตรวจสอบผลการประเมินการสอนของอาจารย์  หากอาจารย์มีผลการประเมินต่ า
กว่าเกณฑ์  และอาจารย์ผู้สอนอยากทราบว่านิสิตคนไหนประเมินการสอนของอาจารย์ต่ าบาง  ในส่วน
ส าหรับผู้ดูแลระบบจะตอบเป็นค าตอบเดียวกันว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีนิสิตคนไหนประเมิน
อาจารย์อย่างไร 
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บทที่  5 
 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข  และพัฒนางาน 
  
 การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้เขียนขออธิบายขั้นตอน  
กระบวนการการท างานต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนองการท างานในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือให้การใช้งานของผู้ใช้งานในกลุ่มต่าง ๆ   
มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด 
 
5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
 1.  ช่วงที่พัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ผู้เขียนยังไม่มคีวามรู้เกี่ยวความเข้าใจกับภาษา
ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม  และยังขาดความช านาญในระบบทะเบียนเกี่ยวกับ  Table ต่าง ๆ   
ในระบบทะเบียน ฯ   
 2.  ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนจะต้องท างานควบคู่กับระบบจัดตารางเรียนตารางสอน   
หากยังไม่มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาแล้ว  การเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนก็จะไม่มี
ความหมายเนื่องจากไม่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 
 3.  ช่วงแรกของการใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  นิสิตยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 4.  การพัฒนาระบบอาจารย์ประเมินผู้สอนยังต้องยึดกับปฏิบัติการศึกษา  จึงท าให้ไม่สามารถ
ออกแบบให้ประเมินต่างภาคเรียนได้  เนื่องจากจะต้องยึดการการเริ่มต้นระบบของระบบทะเบียน 
 
5.2  แนวทางแก้ไข 
 
 1.  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของระบบทะเบียนเดิมที่มหาวิทยาลัยได้ใช้งานอยู่  ไม่ว่าจะเป็น  ER-Model  โครงสร้างของการเขียน
ภาษานั้น ๆ  ซึ่งประกอบไปด้วย  ภาษา  VBA  ในส่วนของ  MS  Access  97  ภาษา  ASP  Classic  
และภาษา  PL/SQl  ภาษาฝั่ง  Database  SQL  เป็น  โดยการศึกษาสามารถในช่วงจะต้องสอบถาม
บริษัทได้มีการ  บ ารุงรักษาระบบทะเบียน  (MA)  และศึกษาไวยกรณ์จากหนังสือ  ต ารา  ศึกษา 
จากเว็บไซต์  และท าข้อมูลได้ที่ได้จากศึกษามาวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน  และค่อยปรึกษา  ผู้บริหารใน
ทิศทางที่ต้องการระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนในทิศทางใด 
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 2.  ได้มีการก าหนดปฏิทินการศึกษาระบุวันที่เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนหลังสอบกลาง
ภาค  และได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมในการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาเพ่ือแกไข
ปัญหาที่บางรายวิชาไม่ได้ก าหนดอาจารย์ผู้สอนไว้ตั้งแต่แรก 
 3.  ได้มีการพัฒนาระบบในการตรวจสอบ  นิสิตคนไหนที่ยังไม่ประเมินจะไม่สามารถเห็นเกรด
ของรายวิชานั้นได้  ดังนั้นนิสิตจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกท่านและครบทุกหัวข้อที่ให้ประเมิน 
 
5.3  สรุปผลการพัฒนางาน 
 
 การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองทะเบียน 
และประมวลผล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเก่ียวกับ
การศึกษาของนิสิต  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และผู้บริหาร  และยังเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบลงทะเบียน
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ในการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  บุคลากรต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง  ระบบของบริษัท  Vision Net  เพ่ือให้ได้โปรแกรม
ที่มีประสิทธิภาพในใช้งาน  ผู้เขียนได้สรุปการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ตามขั้นตอนการใช้
งานในแต่ละส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนผู้ดูแลระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
   ผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นกลุ่มแรกที่ส าคัญในการด าเนินการของระบบประเมินอาจารย์
ผู้สอน  เนื่องจากผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้สร้างแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนตามมติที่ประชุมวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย  โดยที่ประชุมดังกล่าวจะระบุข้อค าถามและจ านวนตัวเลือกเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบท าการ
สร้างแบบประเมิน  จากนั้นเมื่อถึงเวลาตามปฏิทินการศึกษา  ผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้เปิดระบบ
ประเมินตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ที่ปฏิทินการศึกษา  โดยการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว
นั้น  หากมีการแจ้งเขา้มาโดยนิสิตว่าไม่พบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบ  ผู้ดูแลระบบจะต้องท าการ
เพ่ิมชื่ออาจารย์ผู้สอนเข้าไปในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง  เมื่อถึงช่วงที่ปิดระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอนแล้ว  ผู้ดูแลระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  จะต้องรันชุดโปรแกรมเพ่ือสรุปรายงานให้ 
กับเจ้าหน้าที่เพ่ือใช้ในการรายงานต่อไป 
  ส่วนนิสิต 
   นิสิตเป็นกลุ่มที่จะเข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไว้
ตามปีการศึกษาโดยนิสิตจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษาแล้วเลือกเมนูประเมินอาจารย์  โดยระบบ 
จะแสดงรายวิชาและที่นิสิตลงทะเบียน  และชื่ออาจารย์ตามนิสิตลงทะเบียน  ในส่วนของการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนนิสิตจะต้องท าการประเมินอาจารย์ให้ครบทุกข้อค าถาม  และทุกอาจารย์ผู้สอน   
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จึงจะสามารถเห็นเกรด 
  ส่วนอาจารย์ 
   อาจารย์ผู้สอน  เพื่อใช้ระบบในการตรวจสอบผลการประเมินของนิสิต  โดยสามารถ
ตรวจสอบเป็นภาพรวมของรายวิชา  และสามารถดูรายละเอียดของการประเมินตามรายข้อได้   
โดยแสดงเป็นเฉลี่ย  
  ส่วนเจ้าหน้าที่   
   เจ้าหน้าที่คณะ  เพ่ือให้ใช้ระบบในการตรวจสอบรายงานในมิติต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนในส่วนของระบบทะเบียน (Back Office)  เช่น  สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย  หรือ  รายงานผลการประเมินเป็นรายคณะเป็นต้น 
  ส่วนผู้บริหาร 
   ผู้บริหารระดับคณะ  สามารถตรวจสอบผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในคณะ
ของท่านโดยเห็นมุมมองเหมือนกับอาจารย์ทั้งหมด 
   ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  สามารถตรวจสอบผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนที่อยู่
ในทุกคณะโดยเห็นมุมมองเหมือนกับอาจารย์ทั้งหมด 
  ดังนั้นการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นโปแกรม 
ที่มีความส าคัญอีกระบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อน าข้อมูลทีได้ไปใช้งานในประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  บุคลากรต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องเข้าใจ
กระบวนการท างานของระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม  เพื่อให้กระบวนการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 
 ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา  ใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ยังมีปัญหาเรื่องนิสิตไม่สามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนได้  เนื่องจากอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลังสอบกลางภาค  จึงท าให้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนไม่
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  ในการแก้ไข  ควรแจ้งเวียนไปยังคณะที่มีการปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์
ผู้สอนหลังจากท่ีสอบกลางภาคควรท าเรื่องแจ้งมายังกองทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนเพิ่มรายชื่อ
อาจารย์ในระบบประเมินอาจารย์  หรือควรเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม  ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้สอนหลังสอบกลางภาค  บังคับระบบไม่ให้เจ้าหน้าที่ท าการเปลี่ยนแปลงชื่อสอนได้  หรือควรเขียน
โปรแกรมเพ่ิมเติม  หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอนดังกล่าว  ให้มีการแจ้งเตือนผู้พัฒนาระบบ  
เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ในระบบประเมิน 
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229 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก  ก 
ขั้นตอนการติดตั้งระบบทะเบียนและประมวลผล 
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ขั้นตอนการติดตั้งระบบทะเบียนและประมวลผล 
 
   ส่วนที่  1  การติดตั้งระบบทะเบียน 
   ขั้นตอนการติดตั้งระบบทะเบียน  มีขั้นตอนดังนี้ 
   1.  ติดตั้ง  MS  Office  เวอร์ชั่น  Access  97 
   2.  ติดตั้ง  Oracle   
   3.  Copy  file  Tnsnames.ora 
   4.  Set  ODBC  เพ่ือการเชื่อมต่อระหว่าง  MS  Access 97 และ  Database  
Oracle 
   5.  การ  update  Service  path ของ  MS  Access  97  ในกรณีที่เครื่องมี  RAM  
มากว่า  2  Gb  ขึ้นไป 
   โดยทางการกองทะเบียนและประมวลผลได้น า  Software  ที่เก่ียวกับการติดตั้งไว้ที่  
เครื่องแม่ข่าย  IP  202.28.32.211  โดยสามารถใช้  Username  msu  และ  Password  msureg  
เพ่ือเข้าไปติดตั้งระบบทะเบียนได้ 
   การเรียกใช้  Software  เพ่ือติดตั้งระบบทะเบียน  สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกท่ีค าสั่ง  
RUN  แล้วพิมพ์  \\202.28.32.211  จากนั้นให้กรอกรหัสประจ าตัวเป็น  msu  และรหัสผ่านเป็น  
msureg  ดังภาพประกอบ  110 
 

 
 

ภาพประกอบ  110  แสดงโปรแกรม  RUN 
 
   ติดตั้ง  MS  Office  เวอร์ชั่น  Access  97 

file://///202.28.32.211
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    การติดตั้ง  MS  office  Access 97  โปรแกรมติดตั้งจะอยู่ที่  Folder  Software  
ดังภาพประกอบ  111 
 

 
 

ภาพประกอบ  111  แสดงโปรแกรมติดตั้งจะอยู่ที่  Folder  Software   
 

    เมื่อคลิกเข้าไปที่  Folder  Software  แล้วเลื่อนหา  Folder  ms-office97   
ดังภาพประกอบ  112 
 

 
 

ภาพประกอบ  112  แสดง  Folder  ms-office97   
 
    จากนั้นคลิกเข้าไปใน  Folder  แล้วเลื่อนหาโปรแกรม  SETUP.EXE   
ดังภาพประกอบ  113 
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ภาพประกอบ  113  แสดงการคลิกเพ่ือรันไฟล์  SETUP.EXE   
 

    จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  Run  ดังภาพประกอบ  114 
 

 
 

ภาพประกอบ  114  แสดงยืนยันการรันโปรแกรมติดตั้ง  MS  Access 97 
 
    จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  Continue  เพ่ือด าเนินการต่อไป  ดังภาพประกอบ  115 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  115  แสดงค าเตือนแล้วคลิกปุ่ม  Continue 
 

    จากนั้นโปรแกรมติดตั้ง  MS  Office  97  จะถามว่าต้องการที่รัน  Word  หรือไม่  
ให้คลิกท่ีปุ่ม  OK  เพ่ือด าเนินการต่อไป  ดังภาพประกอบ  116 
 

 
 

ภาพประกอบ  116  แสดงการยืนยันการติดตั้ง  MS  Office  97 
 

    จากนั้นระบบจะต้องตั้งชื่อผู้ใช้งานและหน่วยงานหรือองค์กร  ซึ่งสามารถตั้งเป็นชื่อ
อะไรก็ได้  ดังภาพประกอบ  117 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  117  แสดงกรอกชื่อผู้ใช้งานและหน่วยงาน 
 
    หลังจากกรอกชื่อและหน่วยงานหรือองค์กร  ก็คลิกท่ีปุ่ม  OK  จากนั้นระบบจะต้อง
กรอก  CD  Key  ดังภาพประกอบ  118 
 

 
 

ภาพประกอบ  118  แสดงการกรอก  CD Key  4667-1111111 
 
    เมื่อกรอก  CD Key  แล้วก็คลิกท่ีปุ่ม  OK  ดังภาพประกอบ  119 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  119  แสดงระบบ  MS  Office  97แสดง  CD Key 
 

    จากนั้นคลิกปุ่ม  OK  แล้วระบบจะแสดงดังภาพประกอบ  120 
 

 
 

ภาพประกอบ  120  แสดงระบบ  MS  Office  97  แสดงเส้นทางการจัดเก็บไฟล์ 
 
    จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  Change Folder...  เพ่ือท าการเปลี่ยนเส้นทางการเก็บไฟล์  
โดยตั้งชื่อต่อท้ายเป็น  97  ดังภาพประกอบ  121 
 



238 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  121  แสดงเปลี่ยนเส้นทางการจัดเก็บไฟล์ 
 

    เมื่อเปลี่ยนเส้นทางการจัดการเก็บไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกที่ปุ่ม  OK  แล้ว
จะปรากฏดังภาพประกอบ  122 
 

 
 

ภาพประกอบ  122  แสดงระบบจะสอบถามว่าต้องการเปลี่ยนเส้นทางหรือไม่ 
 
    จากนั้นที่ระบบถามว่าต้องการเปลี่ยนหรือไม่  ให้คลิกท่ีปุ่ม  Yes  จะปรากฏ 
ดังภาพประกอบ  123 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  123  แสดงเส้นทางการติดตั้งระบบ  MS Office  97 
 

    เมื่อคลิกท่ีปุ่ม  OK  จะปรากฏดังภาพประกอบ  124 
 

 
 

ภาพประกอบ  124  แสดงระบบจะสอบถามจะติดตั้งแบบ  MS office 97  แบบใด 
 
    จากภาพประกอบ  124  ให้เลือกรายการที่  2  คือ  Custom  จะเป็นการลง
โปรแกรมบางโปรแกรมโดยการติดตั้งระบบทะเบียนไม่เลือกใช้เฉพาะ  MS Access 97  เท่านั้น   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดังภาพประกอบ  125 
 

 
 

ภาพประอบที่  125  แสดงการเลือกติตดั้งระบบ  MS office 97 แบบ  Custom 
 

    จากนั้นให้ติ๊กเอาเครื่องหมายถึงออก  ดังภาพประกอบ  126 
 

 
 

ภาพประกอบ  126  แสดงการเลือกติดตั้ง  MS Access 97 แบบ  Custom โดยเลือกเฉพาะ 
      Access 97 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  Continue  จะปรากฏดังภาพประกอบ  127 
 

 
 

ภาพประกอบ  127  แสดงระบบจะให้เลือกประเภทของกระดาษ 
 

    หลังจากเลือกประเภทกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกปุ่ม  OK  แล้วจะปรากฏ
ดังภาพประกอบ  128 
 

 
 

ภาพประกอบ  128  แสดงระบบจะให้เลือกกลุ่มของโปรแกรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    เมื่อระบุกลุ่มเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เลือกกลุ่มของโปรแกรมดังภาพประกอบ  129 
 

 
 

ภาพประกอบ  129  แสดงการระบุประเภทของโปรแกรม 
 

    จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  Continue  ดังภาพประกอบ  130 
 

 
 

ภาพประกอบ  130  แสดงการติดตั้ง  MS office 97 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    เมื่อระบบท าการติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏดังภาพประกอบ  131 
 

 
 

ภาพประกอบ  131  แสดงขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้งระบบ  MS office 97 
 

    จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  Exit Setup  จะปรากฏดังภาพประกอบ  132 
 

 
 

ภาพประกอบ  132  แสดงระบบแจ้งว่าสามารถติดตั้ง  MS office 97 เรียบร้อยแล้ว 
 
    ในกรณีที่ติดตั้งระบบ  MS office  97  ใน  Windows 7 ขึ้นไป  จะต้องท าการ  
Configuration  Compar  เพ่ือก าหนดให้  MS office  Access  97  สามารถท างานร่วมกับระบบ
ส านักงานได้  โดยมีขั้นตอนการ  Configuration  ดังนี้ 
     1.  เข้าไปตามเส้นทางท่ิติดตั้ง  ดังตัวอย่างเข้าไปที่  C:\Program Files 
(x86)\Microsoft Office 97\Office  ดังภาพประกอบ  133 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  133  แสดงเส้นทางการจัดเก็บไฟล์  MS office  Access  97 
 
    จากภาพประกอบ  133  ให้คลิกขวาที่โปรแกรม  MSACCESS.exe  แล้วเลือกลง
มาท่ี  Properties  จะปรากฏดังภาพประกอบ  134 
 

 
 

ภาพประกอบ  134  แสดงการเลือกคุณสมบัติของ MSACCESS 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จากนั้นให้คลิกเลือกที่ช่อง  Run this program in compatbility mode for.   
ดังภาพประกอบ  135 
 

 
 

ภาพประกอบ  135  เลือกคุณสมบัติของ MSACCESS  เลือก  Run this program in  
    compatbility mode for. 
 
    เมื่อเลือกติ๊กท่ี  Run this program in compatbility mode for.  ให้คลิกท่ี 
ปุ่ม  OK  จะเสร็จสิ้นการติดตั้ง  MS office Access 97  
   การติดตั้ง  Software  Oracle 
    การติดตั้ง  Software  Oracle  โปรแกรมติดตั้งจะอยู่ที่  Folder  Software   
ดังภาพประกอบ  136 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  136  แสดงการเลือก  Software  Oracle11gR2Win32 
 
    จากนั้นให้คลิกเข้าไปใน  Folder  Oracle11gR2Win32  จะปรากฏดัง
ภาพประกอบ  137 
 

 
 

ภาพประกอบ  137  แสดงภายใน  Folder  Software  Oracle11gR2Win32 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จากนั้นให้คลิกรันโปรแกรม  setup.exe  จะปรากฏดังภาพประกอบ  138 
 

 
 

ภาพประกอบ  138  แสดงการคลิกรันโปรแกรม  setup.exe   
 

    จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  Run  แล้วจะปรากฏโปรแกรมดังภาพประกอบ  139 
 

 
 

ภาพประกอบ  139  แสดงก าลังรันโปรแกรม  Setup 
 
    ระบบจะเรียกเข้าที่สู่  Dos Mode  เพ่ือท าการรันชุดโปรแกรมส าหรับติดตั้ง  
Oracle  แล้วจะปรากฏโปรแกรมติดตั้ง  Oracle  ดังภาพประกอบ  140 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  140  แสดงการคลิกปุ่ม  Yes  เพ่ือด าเนินการต่อ 
 
    จากภาพประกอบ  140  ให้คลิกท่ีปุ่ม  Yes  เพ่ือด าเนินการต่อ  จากนั้นจะปรากฏ
ดังภาพประกอบ  141 
 

 
 

ภาพประกอบ  141  แสดงการคลิกปุ่มถัดไป 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  ถัดไป  โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนก็ได้  เมื่อคลิกที่ปุ่ม  
ถัดไป  จะปรากฏดังภาพประกอบ  142 
 

 
 

ภาพประกอบ  142  แสดงการคลิกปุ่ม  Yes   
 

    จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  Yes  โดยระบบจะสอบถามอีกครั้งว่าจะไม่กรอกข้อมูลใน 
หน้าแรกใช่หรือไม่  ให้ตอบ  Yes  แล้วจะปรากฏดังภาพประกอบ  143 
 

 
 

ภาพประกอบ  143  แสดงการเลือกติดตั้ง  Software  อย่างเดียว 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จากนั้นให้เลือกรายการที่สอง  คือ  ต้องการสร้าง  Database  และก าหนด 
ค่าตัวแปรอย่างเดียว  เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกให้ที่ปุ่ม  ถัดไป  แล้วจะปรากฏดัง 
ภาพประกอบ  144 
 

 
 

ภาพประกอบ  144  แสดงเลือกรายการแรก 
 

    จากนั้นให้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นของระบบ  แล้วคลิกท่ีปุ่ม  ถัดไป  แล้วจะปรากฏดัง
ภาพประกอบ  145 
 

 
 

ภาพประกอบ  145  แสดงการเลือกภาษาแล้วคลิกปุ่มถัดไป   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ถัดไป  แล้วจะปรากฏดังภาพประกอบ  146 
 

 
 

ภาพประกอบ  146  แสดงการเลือกลงแบบ  Enterprice Edittion 
 

    จากนั้นให้เลือกรายการแรกคือ  Enterprise Edition (3.27 GB)  เมื่อเลือก 
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม  ถัดไป  แล้วจะปรากฏดังภาพประกอบ  147 
 

 
 

ภาพประกอบ  147  แสดงการตรวจสอบ  path  ของไฟล์ติดตั้ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  ถัดไป  แล้วจะปรากฏดังภาพประกอบ  148 
 

 
 

ภาพประกอบ  148  แสดงการตรวจสอบรายงการของ  Software Oracle 
 

    จากภาพประกอบ  148  ระบบจะสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง  Oracle   
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์  เมื่ออ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม  เสร็จสิ้น  จากนั้นจะปรากฏ
ดังภาพประกอบ  149 
 

 
 

ภาพประกอบ  149  แสดงการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง  Oracle   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จากภาพประกอบ  149  รอจนกว่าระบบจะติดตั้ง  Software Oracle   
เสร็จเรียบร้อย  แล้วระบบจะปรากฏดังภาพประกอบ  150 
 

 
 

ภาพประกอบ  150  ลง  Software  เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  ปิด 
 
    จากภาพประกอบ  150  แสดงให้ทราบถึงการติดตั้ง  Software  Oracle   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นให้ด าเนินการ  การ  Copy  file  Tnsnames.ora  ในขั้นตอนต่อไป 
   การ  Copy  File  Tnsnames.ora   
    การ  Copy  File  Tnsnames.ora  เพ่ือน าค่า  Config  ของการเชื่อมต่อ 
ของระบบทะเบียนน าไปไว้ที่โปรแกรม  Oracle  เพ่ือให้  Software  Oracle  ทราบถึงเครื่องแม่ข่าย 
ที่ต้องการเชื่อมต่ออยู่ที่ใด  File  Tnsnames.ora  จะอยู่ที่  Folder  helpdesk   
ดังภาพประกอบ  151 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  151  เข้า  Folder  heledesk 
 
    จากนั้นให้เลื่อนหา  File  Tnsnames.ora  แล้วท าการ  Copy  File  ดังกล่าว  
จากนั้นให้ไป  Drive  ที่ได้ท าการติดตั้ง  Software  Oracle  ไว้  
    ในตัวอย่าง  ได้ท าการติดตั้ง  Software  Oracle  ไว้ที่  Drive  C:\  แล้วท าการ  
Copy  File  ไว้ที่  C:\app\vdiskko\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN   
ดังภาพประกอบ  152 
 

 
 

ภาพประกอบ  152  คัดลอกไฟล์  Tnsnames.ora   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    เป็นการเสร็จขั้นตอนดังกล่าว  จากนั้น  การ  Set  ODBC  ต่อไป 
     การ  Set  ODBC  เพ่ือการเชื่อมต่อระหว่าง  MS  Access 97  และ  
Database  Oracle 
     การ  Set  ODBC  นั้นจะมีอยู่  2  อย่าง  ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
ติดต่อระบบทะเบียนเป็น  Windows  32  bit  หรือ  Windows  64  bit  จะมีการติดตั้ง  ODBC   
     การติดตั้ง  ODBC  ของ  Windows  32  bit   
      การติดตั้ง  ODBC  ของ  Windows  32  bit  จะต้องไปยัง  Path  
C:\Windows\SysWOW64  แล้วเลื่อนหา  File  ดังภาพประกอบ  153 
 

 
 

ภาพประกอบ  153  แสดงการติดตั้ง  ODBC   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      แล้วท าการดับเบิ้ลคลิก  จะปรากฏดังภาพประกอบ  154 
 

 
 

ภาพประกอบ  154  แสดงหน้าระบบติดตั้ง  ODBC oracle   
 
     ให้คลิกที่  Tab  System  DSN  ดังภาพประกอบ  155 
 

 
 

ภาพประกอบ  155  แสดงการเลือก  Tab  System  DSN   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  Add  แล้วจะปรากฏดังภาพประกอบ  156 
 

 
 

ภาพประกอบ  156  แสดงการเลือกประเภท  ODBC  ของ  Oracle 
 

      ให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุด ดังภาพประกอบ  157 
 

 
 

ภาพประกอบ  157  เลือก Oracle in  OraDb11g_home1   
 

      จากนั้นให้คลิกที่  Oracle in  OraDb11g_home1  จะปรากฏ 
ดังภาพประกอบ  158 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  158  แสดงหน้าติดตั้ง Oracle ODBC Driver 
 
      ให้ท าการกรอกข้อมูลตามดังภาพประกอบ  159 
 

 
 

ภาพประกอบ  159  แสดงการสร้างไฟล์ชื่อว่า  avsreg 
 

      เมื่อท าการกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกท่ีปุ่ม  OK  เป็นอันเสร็จขั้นตอน
การสร้าง  ODBC  ของ  Windows  32  bit   
     การติดตั้ง  ODBC  ของ  Windows  64  bit   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      การติดตั้ง  ODBC  ของ  Windows  64  bit  ให้ไปที่  Control  Panel  
ดังภาพประกอบ  160 
 

 
 

ภาพประกอบ  160  แสดง  Icon  Control  Panel   
 

      จากนั้นให้เลื่อนหา  โปรแกรม  Administrative Tools  ดงัภาพประกอบ  161 
 

 
 

ภาพประกอบ  161  โปรแกรม  Administrative Tools   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       จากนั้นให้เลื่อนหา  ODBC Data Sourse (64 bit)  แล้วท า  
DoubleClick  ดังภาพประกอบ  162 
 

 
 

ภาพประกอบ  162  แสดงหน้าระบบติดตั้ง  ODBC oracle  64 bit 
 

     ให้คลิกท่ี  Tab  System  DSN  ดังภาพประกอบ  163 
 

 
 

ภาพประกอบ  163  แสดงเลือก  Tab  System  DSN  64  bit 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  Add  แล้วจะปรากฏดังภาพประกอบ  164 
 

 
 

ภาพประกอบ  164  แสดงการเลือกประเภท  ODBC  ของ  Oracle  64  bit 
 

      ให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุด ดังภาพประกอบ   165 
 

 
 

ภาพประกอบ  165  เลือก Oracle in  OraDb11g_home1  64  bit 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      จากนั้นให้คลิกที่  Oracle in  OraDb11g_home1  จะปรากฏ 
ดังภาพประกอบ  166 
 

 
 

ภาพประกอบ  166  หน้าติดตั้ง Oracle ODBC Driver  64  bit 
 

      ให้ท าการกรอกข้อมูลตามดังภาพประกอบ  167 
 

 
 

ภาพประกอบ  167  สร้างไฟล์ชื่อว่า  avsreg  64 bit 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      เมื่อท าการกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกท่ีปุ่ม  OK  เป็นอันเสร็จขั้นตอน
การสร้าง  ODBC  ของ  Windows  32  bit   
      ขั้นตอนในการติดตั้งจะเหมือนกับขั้นตอนการติดตั้ง  32  Bit  แต่ข้ันตอน
การเข้าโปรแกรม  ODBC  จะแตกต่างกันเท่านั้น   
   การ  Update  Service  Path 
    การ  update  Service  path  ไฟล์จะอยู่ที่  Folder  Helpdesk   
ดังภาพประกอบ  168 
 

 
 

ภาพประกอบ  168  แสดงการรันโปรแกรม  Jet35sp3   
  

    ให้ท าการดับเบิ้ลคลิกท่ี  File  Jet35sp3.exe  ก็จะเสร็จขั้นตอนการ   
การ  Update  Service  Path   
    การติดตั้งโปรแกรมเรียกใช้งาน  Caller 
     ขั้นตอนการติดตั้ง  Caller  หรือเมนูหลักของระบบทะเบียน  ฯ  ในการติดตั้ง
จะต้องเข้าไป  Icon  Caller  ได้ที่  Server  IP  202.28.32.211  โดยเข้าไปที่โปรแกรม  Run  แล้ว
พิมพ์  \\202.28.32.211\Regapp\CallerIp  จากนั้นไปโปรแกรม  Caller.exe  ให้ท าการคลิกขวา 
ที่  โปรแกรมดังกล่าว  แล้วเลือก  Send to Desktop   
   ส่วนที่  2  ระบบบริการการศึกษา  (ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน) 
   ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้น  ณ  ปัจจุบันได้มีการติดตั้งไว้ที่เครื่องแม่ข่าย 
ของกองทะเบียนและประมวลผลทั้งหมด  5  เครื่อง  ได้เก็บไว้ที่  IP  1)  202.28.32.215  2)  
202.28.32.216  3)  202.28.32.217  4)  202.28.32.218  5)  202.28.32.214 

file://///202.28.32.211/Regapp/CallerIp
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนนี้ท างานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตระกูล  
Windows  Server  2003  for  64  bit  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรัน  IIS  Version  6  ดังนั้นจะ
การที่จะติดตั้งจะต้องด าเนินการดังนี้ 
  1.  ท าการ  Copy Code ไปไว้ที่  Path  C:\Inetpub\wwwroot  โดยตั้งชื่อ  Folder  
ว่า  registrar 
  2.  คลิกขวาที่  Folder  registrar  เลือก  Properties  ดังภาพประกอบ 169 
 

 
 

ภาพประกอบ  169  แสดงขั้นตอนการสร้าง  Virtual Directory   
 

  3.  ให้เลือกท่ี  Tab  Web Sharing  เลือกคลิกเลือก  Share this Folder   
ตามภาพประกอบ  170 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  170  แสดงการเลือก  Tab  Web Sharing  พร้อมคลิกเลือก Share this Folder 
 

  4.  คลิกขวาที่  My Computer  แล้วเลือก  Manage  ตามภาพประกอบ  171 
 

 
 

ภาพประกอบ  171  แสดง  Computer  Management 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  5.  ให้คลิกที่  Web Sites  จากนั้นจะแสดง  Default  Web  Site   
  6.  ให้คลิกขวาที่  registrar  พร้อมเลือก  Properties  ดังภาพประกอบ  172 
 

 
 

ภาพประกอบ  172  แสดงการเลือก  registrar  คลิกเลือก Properties 
 
  7.  จากนั้นจะปรากฏ  From  registrar  ดังภาพประกอบ  173 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  173  แสดง  registrar  Properties 
 

  8.  จากนั้นให้เลือก  Directory  Security  เพ่ือท าการเปิดสิทธิ์ให้  User   
ของ  Windows  Server  เพ่ือให้สามารถเข้าถึง  Directory  Registrar  ได้  ดังภาพประกอบ  174 
 

 
 

ภาพประกอบ  174  แสดง  registrar  Properties  เลือก  Tab  Directory  Security 
 

  9.  จากนั้นคลิกปุ่ม  Edit  แล้วท าการคลิกเลือก  การเปิดสิทธิ์  anonymous access  
จะปรากฏตามภาพประกอบ  175 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  175  แสดงการเปิดสิทธิ์  anonymous access   
 

  10.  ติดต่อผู้ดูแลระบบงานทะเบียนเพื่อเพ่ิมเมนูในระบบบริการการศึกษาแล้วก าหนด  
Url  ให้  Link  มาท่ี  Virtual Directory  Registrar 
  จากข้ันตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการการติดตั้งระบบการขอเอกสารทางการศึกษา 
แบบออนไลน์  โดย  Url  คือ  http://reg.msu.ac.th 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว ้ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปทีี ่๖๒ ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอม

ของสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ

ท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์ 
หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดา 
ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ 
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย 

ประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือ 
ในนามหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็

ตาม 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง 
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าข้ึนเป็นการ
เฉพาะถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ 
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดักรับไว้ 
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 
มิได้มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ 
บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
ของผู้อ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิด 
หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ 
บุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือ 

ในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน 
สองแสนบาท 

(๒) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ 
คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และ 
ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบ
ปีถึงยี่สิบปี 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ 
มาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

(๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๔) 
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มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ 
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตาม 
มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม 
หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้น 
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ 
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระท าไม่มี
ความผิดความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ 

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ 
บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
(๑) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดข้ึนหรือ 

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 
(๒) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ 

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 

 
หมวด ๒ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่ม ี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด 
และหาตัวผู้กระท าความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ 
นี้มาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบ 
ที่สามารถเข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ 
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ 
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ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๔) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ 

ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์นั้นยัง 
มิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ 
เข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ใน 
การถอดรหัสลับดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ าเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบรายละเอียด 
แห่งความผิดและผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการตามค าร้อง ทั้งนี้ ค าร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระท าหรือก าลังจะกระท าการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อ านาจ ลักษณะของการกระท า 
ความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท าความผิดและผู้กระท าความผิด เท่าที่สามารถ 
จะระบุได้ ประกอบค าร้องด้วยในการพิจารณาค าร้องให้ศาลพิจารณาค าร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนา 
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้ต้องใช้อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการด าเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) ส่งส าเนาบันทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผลแห่งการด าเนินการให้ศาลที่มีเขตอ านาจ 
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพ่ือเป็นหลักฐาน 

การท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ 
ได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการของ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ าเป็น 
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การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ 
อายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะ 
สั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจ าเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นค าร้อง 
ต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือ 
หลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก าหนดเวลา 
ดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการท าให้แพร่หลาย 

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในภาค
สองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจ
ยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการระงับการท าให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการท าให้ 
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค าสั่งไม่พึง 
ประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอให้มีค าสั่งห้าม 
จ าหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ท าลาย 
หรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือ 
เผยแพร่ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ 

ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดค าสั่งที่มีผลท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ 
ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
ขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือโดยประการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นชุดค าสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดค าสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
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หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนล่วงรู้

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของ 
ผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดข้ึนจากการ
จูงใจมีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ 
ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
และเฉพาะคราวก็ได้ 

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัว
ผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้
บริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเม่ือใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ 

หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้และความช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจรับค าร้องทุกข์ 
หรอืรับค ากล่าวโทษ และมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการจับ ควบคุม ค้น การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดีผู้กระท าความผิดตาม 
พระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงาน 
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สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงาน 
สอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอ านาจร่วมกัน 
ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการด าเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคล 
ซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
    พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
           นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์
ได้เป็นส่วนส าคัญของการประกอบกิจการและการด ารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระท าด้วยประการใด ๆ 
ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไว้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจากค าสั่ง
ที่ก าหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท าลายข้อมูลของบุคคลอ่ืนในระบบ
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมี
ลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรก าหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการกระท าดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก  ค 
ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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ภาคผนวก  ง 
คู่มือการใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ระบบส านักงาน  (Back Office)   

ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



283 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยผู้เขียนได้แบ่งผลการด าเนินการพัฒนาระบบตามกลุ่มของผู้ใช้งาน   
โดยแบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในระบบส านักงาน  (Back Office)   
และระบบบริการการศึกษา 
 
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในระบบส านักงาน  (Back Office) 
 การพัฒนาระบบในส่วนของโปรแกรมส านักงาน  (Back Office)  จะเป็นการใช้งานออกเป็น  
2  กลุ่ม  คือ  1)  กลุ่มของผู้ดูแลระบบ  ท าหน้าที่เปิดระบบประเมินการสอน  การสร้างชุดประเมิน   
2)  กลุ่มของเจ้าหน้าที่คณะ  เป็นการเรียกดูรายงานที่เกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน  
หรือในมิติต่าง ๆ   
 โดยการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นั้นเป็นการพัฒนา
ระบบภายใต้ระบบกิจการนิสิต  ในระบบกิจการนิสิตจะต้องมีการยืนยันตัวตนถึงจะเข้าไปใช้งานใน
โปรแกรมต่าง ๆ  ตามที่มีสิทธิ์ในการใช้ระบบได้ 
 1  ระบบแสดงการยืนยันตัวตน 
   ระบบแสดงการยืนยันตัวตนจะเป็นหน้าแรกของระบบ  โดยผู้ใช้งานจะต้องท าการ
กรอกรหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน  ดังภาพประกอบ  176 
 

 
 

ภาพประกอบ  176  หน้ายืนยันตัวตน 
 

   จากภาพประกอบ  อธิบายภาพการยืนยันตัวตนในการใช้ระบบกิจการนิสิต  มี
รายละเอียดโปรแกรมตามหมายเลขดังนี้ 
   หมายเลข  1  เป็นช่องที่จะต้องกรอกรหัสประจ าตัวของผู้ใช้งาน  โดยรหัสประจ าตัว 
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และรหัสผ่านสามารถของสิทธิ์ในการใช้งานได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล  โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอก
รหัสประจ าตัวที่หมายเลข  1  
   หมายเลข  2  เป็นช่องที่จะต้องกรอกรหัสผ่านของผู้ใช้งาน  หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน
สามารถแจ้งไปยังกองทะเบียและประมวลผลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้   
ซึ่งรหัสผ่านกรอกไว้ที่หมายเลข  2 
   หมายเลข  3  เป็นปุ่มตรวจสอบระดับสิทธิ์ว่าสามารถเข้าใช้ระบบได้หรือไม่  หาก
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในหมายเลข  1  และ  หมายเลข  2  เสร็จเรียบร้อยก็สามารถคลิกที่ปุ่ม  OK  
   หมายเลข  4  เป็นปุ่มลบข้อมูลออกจากหมายเลข  1  และหมายเลข  2  ใช้ในกรณี 
ที่ต้องการลบข้อมูลออกเพ่ือกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
  ระบบแสดงรายละเอียดของโปรแกรมสร้างชุดประเมินผู้สอน 
   ระบบแสดงรายละเอียดของโปรแกรมสร้างชุดประเมินผู้สอน  เป็นระบบที่แสดง
รายละเอียดของชุดประเมินผู้สอน  โดยระบบสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของชุดประเมิน
และจ านวนของชุดประเมินการสอน  ดังภาพประกอบ  177 
 

 
 

ภาพประกอบ  177  โปรแกรมสร้างชุดประเมินการสอน 
 

   จากภาพประกอบ  177  อธิบายรายละเอียดของโปรแกรมสร้างชุดประเมินการสอน  
ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 
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  หมายเลข  1  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรหัสชุดประเมิน  ผู้ใช้สามารถเพ่ิมหรือสร้างชุดประเมิน
ใหม่ได้ที่ช่องหมายเลข  1  หรือหากต้องการดูรายละเอียดของชุดประเมินก่อนหน้านี้ก็สามารถเลือกดูชุด
ประเมินได้ 
  หมายเลข  2  แสดงข้อมูลของรหัสชุดประเมินที่เลือกดูอยู่  โดยในช่องนี้จะไม่สามารถ
แก้ไขตัวเลขได้  โดยตัวเลขจะอ้างอิงกับหมายเลข  1 
  หมายเลข  3  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของชุดประเมินสามารถแก้ไขชื่อของชุดประเมินได้ที่
หมายเลขนี้ 
  หมายเลข  4  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของชุดประเมินการสอนของอาจารย์ที่ 
เป็นภาษาอังกฤษ 
  หมายเลข  5  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชุดประเมินการสอนของอาจารย์   
  หมายเลข  6  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับค าชี้แจงของชุดประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
  หมายเลข  7  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่เป็นภาษาอังกฤษของชุดประเมินการสอน
ของอาจารย์   
  หมายเลข  8  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับค าชี้แจงที่เป็นภาษาอังกฤษของชุดประเมินการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน 
  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสร้างค าถามของชุดประเมิน 
   ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างค าถามของชุดประเมิน  ระบบจะแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับละเอียดของชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน  และระบบแสดงละเอียดเกี่ยวกับข้อค าถามของชุด
ประเมินการสอน  และตัวเลือกของในข้อค าถามของชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน ดังภาพประกอบ  178 
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ภาพประกอบ  178  การสร้างข้อค าถามของชุดประเมิน 
 
   จากภาพประกอบ  3  อธิบายรายละเอียดของการสร้างข้อค าถามของชุดประเมิน  
ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 
   หมายเลข  1  แสดงรายละเอียดของชุดประเมินอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดที่ได้มีการสร้าง
ชุดประเมินอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด  โดยผู้ใช้งานจะเห็นชุดประเมินผู้สอนทั้งหมด  ว่ามีก่ีชุดประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  หากต้องการที่สร้างข้อค าถามของชุดประเมิน  ให้คลิกท่ีชุดประเมินที่ต้องการสร้าง 
ข้อค าถาม 
   หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดของข้อค าถาม  ผู้ใช้สามารถสร้างข้อค าถามในช่อง
หมายเลข  2  ในการขั้นตอนการสร้างข้อค าถาม  จะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรหัสค าถาม  ประเภท 
ของข้อค าถาม  ในกรณีที่มีการแบ่งประเภทของของข้อค าถาม  จากนั้นตั้งชื่อของข้อค าถาม   
   หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในข้อค าถาม  ผู้ใช้สามารถสร้าง
ตัวเลือกในข้อค าถามได้ผ่านหมายเลข  3  ในการสร้างตัวเลือกในข้อค าถามนั้น  ผู้ใช้จะต้องก าหนด
หมายเลขตามตัวเลือก  เช่น  ต้องการตัวเลือกทั้งหมด  5  ตัวเลือกจะต้องระบุ  ตัวเลือกทั้งหมด 
  5  รายการ  พร้อมระบุค าอธิบายของตัวเลือกนั้นด้วย 
  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชา 
   ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชา  
หากต้องการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนก่อนก าหนด  หรือเปิดเป็นบางรายวิชา  สามารถท าได้ 
โดยผ่านระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชานี้   
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ดังภาพประกอบ  179 
 

 
 

ภาพประกอบ  179  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชา 
 
   หมายเลข  1  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหารหัสรายวิชา  สามารถสืบค้นได้จาก
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา  ที่เป็นแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และสามารถเลือกชุดประเมิน 
การสอน  เมื่อกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสืบค้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกท่ีปุ่ม  ค้นหารายวิชาได้ 
   หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดจากค าสืบค้นของหมายเลข  1  ในหมายเลข  2   
จะแสดงรหัสรายวิชา  ขีดของรายวิชา  ชื่อของรายวิชาที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และในช่อง
สุดท้ายเป็นการเลือกชุดประเมินการสอน 
   หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดชุดประเมินการสอน  ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดระบบ
ประเมินอาจารยืผู้สอนบางรายวิชาได้  ในหมายเลข  3  นี้ผู้ใช้สามารถเลือกชุดค าถามส าหรับบาง
รายวิชาได้ 
  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชาและ 
บางอาจารย์ผู้สอนได้ 
   ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นรายวิชา 
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และบางอาจารย์ผู้สอนได้  จะใช้ในกรณีที่ได้มีการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว  คณะมีการเพ่ิม
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนเข้ามาใหม่  จึงท าให้นิสิตไม่สามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนได้  ดังนั้นจะต้องใช้
โปรแกรมส่วนนี้ใช้ในการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนบางอาจารย์ผู้สอนได้  ดังภาพประกอบ  180 
 

 
 

ภาพประกอบ  180  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
     เป็นรายวิชาและบางอาจารย์ผู้สอนได้ 
 
   หมายเลข  1  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหา  โดยแสดงค าสืบค้นเป็นปี
การศึกษาและภาคเรียน  จากนั้นเลือกระดับการศึกษาที่ต้องการค้นหา  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
แล้วระบบจะแสดงข้อมูลในหมายเลข  2 
   หมายเลข  2  แสดรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสรายวิชาพร้อมแสดงชื่อรายวิชาที่เป็น
ภาษาไทยและรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ  จากนั้นเลือกรหัสรายวิชาเพ่ือให้แสดงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
ในช่องที่  3   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดที่เก่ียวกับชื่ออาจารย์และรหัสอาจารย์ผู้สอน  ในส่วน
ที่นี้  ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบจะต้องเลือกชุดประเมินที่ชุดของชุดประเมิน  และเลือกข้อความท่ี  WEB  
เป็น  Y  เพ่ือบอกระบบว่าต้องการประเมินอาจารย์ผู้สอนส าหรับรายวิชานี้และอาจารย์ผู้สอน 
  ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนตามปีการศึกษา 
   ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนตามปีการศึกษา  
เมื่อถึงช่วงวันและเวลาตามปฏิทินการศึกษา  ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบจะต้องใช้โปรแกรมนี้  เพ่ือเปิด
ระบบทั้งหมดเพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าไปประเมินผลได้  ดังภาพประกอบ  181 
 

 
 

ภาพประกอบ  181  การก าหนดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

  หมายเลข  1  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดระบบอาจารย์ผู้สอน  โดยแสดง 
ปีการศึกษาที่เปิดระบบประเมินการสอน  ภาคเรียนที่เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  และสุดท้ายชุด
ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  หมายเลข  2  เมื่อกรอกข้อมูลที่หมายเลข  1  เรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกท่ีปุ่ม  เริ่มต้น 
การประเมินการสอน  เมื่อคลิกท่ีปุ่มนี้แล้วระบบจะท าการ  update  ข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน  เกี่ยวกับ
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ถือเป็นการเริ่มต้นระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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ภาคผนวก  จ 
คู่มือการใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ระบบส านักงาน  (Back Office)   

ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ  
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คู่มือการใช้งานระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 
 ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ  ในการเลือกดูรายงานในมิติต่าง ๆ  ดังภาพประกอบ  182 

 

 
 

ภาพประกอบ  182  รายงานต่าง ๆ   
 
  รายงานสรุปการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นการแสดงเป็นสังกัดของอาจารย์ผู้สอน  ตามด้วยชื่อของอาจารย์  และรายวิชา 
ที่อาจารย์สอนภายในปีการศึกษาและภาคเรียนนั้น ๆ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  8  รายงานสรุปการประเมินอาจารย์ 
 
  รายงานรายละเอียดการประเมินอาจารย์ 
   เป็นการแสดงผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนตามสังกัดคณะ  ตามอาจารย์ผู้สอน  
แล้วแสดงรหัส  ชื่อ  รายวิชาที่อาจารย์สอนโดยแสดงหัวข้อประเมินแต่ละข้อ 
 

 
 

ภาพประกอบ  183  รายงานรายละเอียดการประเมินอาจารย์ 
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  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา 
   เป็นการแสดงรายวิชาและผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนรวมทั้งหมดโดยมีการจัดกลุ่ม
เป็นตามรหัส  ชื่อ  รายวิชา 
 

 
 

ภาพประกอบ  184  รายงานสรุปรานยงานตามรายวิชา 
 

  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
   เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และน าผล 
การประเมินเฉพาะรายวิชาที่สังกัดของคณะนั้นน ามาแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  185  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
 

  รายงานสรุปรายงานสังกัดคณะ 
   เป็นการแสดงสังกัดของอาจารย์ผู้สอน  โดยมีการเรียงจากรหัสคณะจากรหัสที่มีค่า
น้อยไปสู่รหัสที่มีค่ามาก  แล้วแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  พร้อมแสดงผลการประเมินอาจารย์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  186  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ 
 

  รายงานสรุปรายงานสังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
   เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และผลการประเมิน
โดยน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนรวมกันแล้วแสดงเป็นภาพรวม 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  187  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม) 
 

  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51 
   เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  เฉพาะมีผลการประเมินน้อยกว่า  3.51  
โดยมีการเรียงข้อมูลจากสังกัดของอาจารย์  และแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน   
และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  188  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51 
 

  รายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปและคณะ 
   เป็นการแสดงข้อมูลจากสังกัดของอาจารย์  และแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  
และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

 
 

ภาพประกอบ  189  รายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไป  และคณะ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สนอแยกเป็นรายข้อ  ภาพรวมคณะ 
   เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนแยกเป็นรายข้อ  
ภาพรวมคณะ  เป็นการแสดงหัวข้อการประเมินพร้อม  ผลการประเมิน  โดยแสดงเป็นภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

ภาพประกอบ  190  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนแยกเป็นรายข้อ  ภาพรวมคณะ 
 

  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนศึกษาทั่วไป  พร้อมข้อเสนอแนะ 
   เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปพร้อม
ข้อเสนอแนะ  เป็นการแสดงข้อคิดเห็น  โดยเรียงจากชื่ออาจารย์ผู้สอน  ตามด้วยรหัส  ชือ่วิชา   
และข้อคิดเห็นจากนิสิต 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  191  รายงานข้อคิดเห็นของนิสิต 
 

  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนแยกเป็นรายข้อตามคณะ 
   เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์ผู้สอนแยกตามเป็นรายข้อ
ตามคณะ  เป็นการแสดงหัวข้อการประเมินพร้อม  ผลการประเมิน  โดยแสดงตามอาจารย์ผู้สอน   
โดยบ่งบอกว่าในปีการศึกษานั้น ๆ  ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนนั้นเป็นอย่างไร 
 

 
 

ภาพประกอบ  192  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สอนแยกเป็นรายข้อตามคณะ 
 

 ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ  ในการเลือกดูรายงานในมิติต่าง ๆ  รายงานที่มีการแยกประเภท
ของข้อค าถาม  ดังภาพประกอบ  193 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  193  รายงานต่าง ๆ  แยกประเภท 
 

  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  (แยกประเภท) 
   เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  แยกประเภท   
เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และน าผลการประเมินเฉพาะรายวิชา
ที่สังกัดของคณะนั้นน ามาแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม 
 

 
 

ภาพประกอบ  194  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  แยกประเภท 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม)  (แยกประเภท) 
   เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม)  
แยกประเภท  เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และน าผลการประเมิน
เฉพาะรายวิชาที่สังกัดของคณะนั้นน ามาแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม 
 

 
 

ภาพประกอบ  195  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชาสังกัดคณะ  (ภาพรวม)  (แยกประเภท) 
 
  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (แยกประเภท) 
   เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  แยกประเภท  
เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน   โดยแสดงตามคณะ  และผลการประเมินโดยน าผล 
การประเมินอาจารย์ผู้สอนรวมกันแล้วแสดงเป็นภาพรวม 



302 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  196  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (แยกประเภท) 
 

  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม)  (แยกประเภท) 
   เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม)  
แยกประเภท 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  197  รายงานสรุปรายงานอาจารย์สังกัดคณะ  (ภาพรวม)  (แยกประเภท) 
 

  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51  (แยกประเภท) 
   เป็นการแสดงรายละเอียดของรายงานสรุปรายงานตามรายวิชา  น้อยกว่า  3.51   
แยกประเภท  เป็นการแสดงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  เฉพาะมีผลการประเมินน้อยกว่า  3.51  
โดยมีการเรียงข้อมูลจากสังกัดของอาจารย์  และแสดงรหัสอาจารย์  ชื่ออาจารย์ผู้สอน  และผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  198  รายงานสรุปรายงานตามรายวิชา น้อยกว่า  3.51 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
คู่มือการใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ระบบบริการการศึกษาส่วนส าหรับนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



306 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คู่มือการใช้งานระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในระบบบริการการศึกษา  ส่วนส าหรับนิสิต 
 
 ส่วนส าหรับนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  เป็นการแสดงรายละเอียดของนิสิตเพ่ือใช้ในการประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดยระบบจะ
แสดงรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนพร้อมกับรายชื่ออาจารย์ผู้สอน  ดังภาพประกอบ  199 
 

 
 

ภาพประกอบ  199  ส่วนนิสติประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

  หมายเลข  1  เป็นเมนูถอยกลับ  หากประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกท่ีเมนู 
ถอยกลับได้ 
  หมายเลข  2  แสดงกลุ่มของรายวิชาที่นิสิตได้ท าการลงทะเบียนเรียนไว้ 
  หมายเลข  3  แสดงรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่สอนภายใต้รายวิชานั้น  ซึ่งมีอยู่  2  สถานะ  
ถ้าหากเปิดระบบให้ประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว  ชื่อของอาจารย์ผู้สอนเป็นสีน้ าเงิน  สามารถคลิกที่
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน  เพ่ือเข้าไปประเมินอาจารย์ผู้ได้  ถ้าหากระบบยังไม่เปิดระบบ  ตัวหนังสือเป็นสีด า
เหมือนกับที่แสดงในภาพประกอบ  199 
  ตัวอย่างระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ในกรณีที่มีการเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
ดังภาพประกอบ  200 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  200  ตัวอย่างระบบประเมินเปิดให้ประเมินระบบ 
 

  หลังจากนั้นหากคลิกท่ีชื่อของอาจารย์ผู้สอนแล้ว  (หมายเลข  3)  แล้วจะปรากฏ 
ดังภาพประกอบ  201 
 

 
 

ภาพประกอบ  201  หน้าประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
  หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้าเลือกรายวิชาและชื่ออาจารย์ประเมิน 
  หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรหัสวิชา  ชือ่วิชา  ชื่อของอาจารย์ผู้สอน  
และจุดประสงค์ของการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดของข้อค าถาม  ตามชุดประเมินที่ได้มีการเปิดระบบ 
ให้ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
  หมายเลข  4  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในชุดค าถาม   
  โดยนิสิตจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนให้ครบทุกข้อและต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนให้ครบ
ทุกท่านจึงจะสามารถดูเกรดแต่ละรายวิชาได้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
คู่มือการใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ระบบบริการการศึกษาส่วนส าหรับอาจารย์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คู่มือการใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ระบบบริการการศึกษาส่วนส าหรับอาจารย์สอน 
 
   ส่วนส าหรับอาจารย์ผู้สอน  เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับภาระการสอนของ
อาจารย์แต่ละท่าน  โดยแสดงข้อมูล  ภาคการศึกษาปีการศึกษา  รหัสวิชา  รายวิชา  ประเภท  ของชุด
ค าถาม  ค่า  Mean  และค่า  SD  และรายละเอียด  เกี่ยวผลการประเมินของอาจารย์  ดังภาพประกอบ  
202 
 

 
 

ภาพประกอบ  202  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 

  หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้าเมนูต่าง ๆ  ของอาจารย์ผู้สอน 
  หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับ  ปีการศึกษา  ภาคเรียน  รหัสรายวิชา  
ประเภทของข้อค าถาม  ค่า  Mean  ค่า  SD   
  หมายเลข  3  แสดง  link  รายละเอียดเกี่ยวกับผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  ถ้าหาก
อาจารย์ผู้สอนต้องดูผลการปรเมินสามารถคลิกท่ี  แสดงรายละเอียด 
  เมื่อคลิกเข้ามาท่ีแสดงรายละเอียด  จะปรากฏดังภาพประกอบ  203 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  203  รายละเอียดของการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

  หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
  หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  ภาคการศึกษาปีการศึกษา  
พร้อมแสดงจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  โดยระบบจะท าการค านวณเปอร์เซ็น  พร้อมจัดกลุ่มตาม
เกรดเฉลี่ยให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ต่อไป 
  หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อค าถามพร้อมการตัวเลือก  ที่มีการเลือกตอบ
แบบประเมินโดยนิสิต  โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็น  และแสดงจ านวนการเลือกตอบจากนิสิตโดยแสดงเป็น
จ านวนการตอบแบบประเมิน 
  หมายเลข  4  แสดงข้อค าถามนอกเหนือจากการประเมินแบบเลือกตัวเลือก  ถ้าหากนิสิต
ต้องการเสนอข้อคิดเห็นให้กับอาจารย์ผู้สอนก็สามารถแสดงข้อคิดเห็นได้ 
 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  ส่วนของข้อเสนอความคิดเห็น   
ดังภาพประกอบ  204 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  204  ผลการประเมินการสอนของนิสิต ข้อเสอนความคิดเห็น 
 

  หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้ารายละเอียดผลการประเมินการสอน 
ของอาจารย์ผู้สอน 
  หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดรหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา  และปีการศึกษา   
  หมายเลข  3  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อแสดงความเห็นของนิสิต   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
คู่มือการใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ระบบบริการการศึกษาส่วนส าหรับผู้บริหาร 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คู่มือการใช้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  ระบบบริการการศึกษาส่วนส าหรับผู้บริหาร 
 
 ส่วนส าหรับผู้บริหาร  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ที่รับสิทธิ์สามารถเข้าดูรายละเอียดของ
อาจารย์ผู้สอนในสังกัดของผู้บริหารได้  เมื่อผู้บริหารเข้าสู่ระบบ  แล้วเลือกเมนูผลประเมินการสอน   
จะปรากฏดังภาพประกอบ  205 
 

 
 

ภาพประกอบ  205  ผลการประเมินการสอนของผู้บริหาร 
 

  หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้ารายละเอียดของผู้บริหาร   
  หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดของคณะตามที่ผู้บริหารนั้นสังกัดคณะ  โดยระบบ 
จะแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในคณะนั้นทั้งหมด  ผู้บริหารสามารถเลือกดูผลการประเมินของ
อาจารย์แต่ละท่านได้   
  หมายเลข  3  แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลประเมินการของอาจารย์แต่ละท่านนั้น 
โดยถ้าหากต้องดูผลการประเมินของอาจารย์แต่ละท่านสามารถคลิกที่รูปภาพ  ในหมายเลข  3   
ได้  แล้วจะปรากฏดังภาพประกอบ  206 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  206  ผลการประเมินของอาจารย์แต่ละท่านสามารถ 
 
  หมายเลข  1  แสดงเมนูเพ่ือกลับไปหน้าแสดงรายชื่อของอาจารย์ผ์  ้สอนในสังกัด 
ของคณะนั้น ๆ 
  หมายเลข  2  แสดงรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับ  ปีการศึกษา  ภาคเรียน  รหัสรายวิชา  
ประเภทของข้อค าถาม  ค่า  Mean  ค่า  SD   
  หมายเลข  3  แสดง  link  รายละเอียดเกี่ยวกับผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  ถ้าหาก
อาจารย์ผู้สอนต้องดูผลการปรเมินสามารถคลิกท่ี  แสดงรายละเอียด 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 
โค้ดโปรแกรมระบบประอาจารย์ผู้สอน  ส่วนระบบส านักงาน  (Back Office) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



317 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Code Back Office 

 
 
Option Compare Database 
Option Explicit 
 
Private Sub cmdExport_Click() 
    Dim iAcadYear As Integer 
    Dim iSemester As Integer 
     
    Dim iFileNo As Integer 
    Dim sFilePrefix As String 
    Dim sExportFileList As String 
     
    Dim sql  As String 
    Dim db As Database 
    Dim objRst As Recordset 
     
     
    If IsNull([Acadyear]) Then 
        msgbox "Academic year not set" & vbCrLf & "Export abort", vbExclamation 
        Exit Sub 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ElseIf IsNull([Semester]) Then 
        msgbox "Semester not set" & vbCrLf & "Export abort", vbExclamation 
        Exit Sub 
    End If 
    iAcadYear = CInt([Acadyear]) 
    iSemester = CInt([Semester]) 
     
    Set db = DBEngine(0)(0) 
     
    On Error Resume Next 
    sFilePrefix = [FOLDER] & "TeachEva" & [Acadyear] & "-" & [Semester] 
    sExportFileList = "" 
     
    ' *** Question *** 
    sExportFileList = sExportFileList & vbCrLf & " - " & sFilePrefix & "_question.txt" 
    iFileNo = Freefile 
    Open sFilePrefix & "_question.txt" For Output Access Write As iFileNo 
    If err Then 
        msgbox err.DESCRIPTION, vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
    sql = "SELECT C.ACADYEAR, C.SEMESTER, EVALUATE.EVALUATEID, 
EVALUATE.EVALUATECODE, EVALUATE.EVALUATENAME, EVALUATE.EVALUATENAMEENG, 
EQ.QUESTIONID, EQ.QUESTION, EQ.QUESTIONENG, EQ.EVALUATETYPE, EQ.WEIGHT " & _ 
        "FROM ((CLASS AS C INNER JOIN CLASSINSTRUCTOR AS CI ON C.CLASSID = 
CI.CLASSID) INNER JOIN EVALUATEQUESTION AS EQ ON CI.EVALUATEID = 
EQ.EVALUATEID) INNER JOIN EVALUATE ON CI.EVALUATEID = EVALUATE.EVALUATEID " & 
_ 
        "WHERE C.ACADYEAR=" & iAcadYear & " AND C.SEMESTER=" & iSemester & " " & _ 
        "GROUP BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, EVALUATE.EVALUATEID, 
EVALUATE.EVALUATECODE, EVALUATE.EVALUATENAME, EVALUATE.EVALUATENAMEENG, 
EQ.QUESTIONID, EQ.QUESTION, EQ.QUESTIONENG, EQ.EVALUATETYPE, EQ.WEIGHT " & _ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        "ORDER BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, EVALUATE.EVALUATEID, EQ.QUESTIONID" 
    Set objRst = db.OpenRecordset(sql) 
    Call ExportTextRecordset(objRst, iFileNo) 
    Close iFileNo 
     
    ' *** Choice *** 
    sExportFileList = sExportFileList & vbCrLf & " - " & sFilePrefix & "_choice.txt" 
    iFileNo = Freefile 
    Open sFilePrefix & "_choice.txt" For Output Access Write As iFileNo 
    sql = "SELECT C.ACADYEAR, C.SEMESTER, EVALUATECHOICE.EVALUATEID, 
EVALUATECHOICE.QUESTIONID, EVALUATECHOICE.CHOICEID, 
EVALUATECHOICE.DESCRIPTION, EVALUATECHOICE.DESCRIPTIONENG, 
EVALUATECHOICE.POINT " & _ 
        "FROM (((CLASS AS C INNER JOIN CLASSINSTRUCTOR AS CI ON C.CLASSID = 
CI.CLASSID) INNER JOIN EVALUATEQUESTION AS EQ ON CI.EVALUATEID = 
EQ.EVALUATEID) INNER JOIN EVALUATE ON CI.EVALUATEID = EVALUATE.EVALUATEID) 
INNER JOIN EVALUATECHOICE ON EVALUATE.EVALUATEID = 
EVALUATECHOICE.EVALUATEID " & _ 
        "WHERE C.ACADYEAR=" & iAcadYear & " AND C.SEMESTER=" & iSemester & " " & _ 
        "GROUP BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, EVALUATECHOICE.EVALUATEID, 
EVALUATECHOICE.QUESTIONID, EVALUATECHOICE.CHOICEID, 
EVALUATECHOICE.DESCRIPTION, EVALUATECHOICE.DESCRIPTIONENG, 
EVALUATECHOICE.POINT " & _ 
        "ORDER BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, EVALUATECHOICE.EVALUATEID, 
EVALUATECHOICE.QUESTIONID, EVALUATECHOICE.CHOICEID" 
    Set objRst = db.OpenRecordset(sql) 
    Call ExportTextRecordset(objRst, iFileNo) 
    Close iFileNo 
     
    ' *** Answer *** 
    sExportFileList = sExportFileList & vbCrLf & " - " & sFilePrefix & "_answer.txt" 
    iFileNo = Freefile 
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    Open sFilePrefix & "_answer.txt" For Output Access Write As iFileNo 
    sql = "SELECT * " & _ 
        "FROM EVA_ExportAnswer " & _ 
        "WHERE ACADYEAR=" & iAcadYear & " AND SEMESTER=" & iSemester & " " & _ 
        "ORDER BY OFFICERID, COURSECODE, SECTION, STUDENTCODE, QUESTIONID" 
    Set objRst = db.OpenRecordset(sql) 
    Call ExportTextRecordset(objRst, iFileNo) 
    Close iFileNo 
     
    msgbox "Export finish" & sExportFileList, vbInformation 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    If SYSUSERID = "" Then 
        DoCmd.close 
        Exit Sub 
    End If 
    Me.Caption = Me.NAME 
    Me.menuLabel1.Caption = TRIM(menuCallName) 
    Me.menulabel2.Caption = TRIM(menuCallName) 
    Call frmInitial(Me) 
End Sub 
 
Private Sub ExportTextRecordset(ByVal objRst As Recordset, ByVal iFileNo As Integer) 
    Dim iFieldCount As Integer 
    Dim I As Integer 
    Dim J As Integer 
    Dim sLineBuffer As String 
    Dim sTemp As String 
    Dim sTemp2 As String 
    Dim C As String * 1 
    Dim iLen As Long 
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    iFieldCount = objRst.Fields.count - 1 
    If Not objRst.EOF Then 
        sLineBuffer = "" 
        For I = 0 To iFieldCount 
            If I > 0 Then 
                sLineBuffer = sLineBuffer & vbTab 
            End If 
            sLineBuffer = sLineBuffer & CStr(objRst(I).NAME) 
        Next 
        Print #iFileNo, sLineBuffer 
        Do Until objRst.EOF 
            sLineBuffer = "" 
            For I = 0 To iFieldCount 
                If I > 0 Then 
                    sLineBuffer = sLineBuffer & vbTab 
                End If 
                If Not IsNull(objRst(I).Value) Then 
                    sTemp = CStr(objRst(I).Value) 
                    If InStr(1, sTemp, vbTab) Then 
                        sTemp2 = "" 
                        iLen = Len(sTemp) 
                        For J = 1 To iLen 
                            C = MID(sTemp, J, 1) 
                            If C = vbTab Then 
                                sTemp2 = sTemp2 & " " 
                            Else 
                                sTemp2 = sTemp2 & C 
                            End If 
                        Next 
                        sLineBuffer = sLineBuffer & sTemp2 
                    Else 
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                        sLineBuffer = sLineBuffer & sTemp 
                    End If 
                End If 
            Next 
            Print #iFileNo, sLineBuffer 
            objRst.MoveNext 
        Loop 
    End If 
End Sub 
 

 
 
Option Explicit 
 
 
Private Sub EVALUATEID1_AfterUpdate() 
 
End Sub 
 
Private Sub EVALUATEID1_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
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End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
 
 If SYSUSERID = "" Then 
        DoCmd.close 
        Exit Sub 
  End If 
    Me.Caption = Me.NAME 
    Me.menuLabel1.Caption = TRIM(menuCallName) 
    Me.menulabel2.Caption = TRIM(menuCallName) 
        Call frmInitial(Me) 
End Sub 
 

 
 
Option Compare Database 
Option Explicit 
 
Private Sub Form_Load() 



324 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  If SYSUSERID = "" Then 
        DoCmd.close 
        Exit Sub 
  End If 
  gblCourseID = -1 
    Me.menuLabel1.Caption = TRIM(menuCallName) 
    Me.menulabel2.Caption = TRIM(menuCallName) 
        Call frmInitial(Me) 
End Sub 
 
 
Private Sub SearchME_Click() 
        Dim x, WX 
        WX = "" 
         
        If Not IsNull(Me.SearchCode) Then 
           If Me.SearchCode <> "*" Then 
            If InStr(1, Me.SearchCode, "*") > 0 Or InStr(1, Me.SearchCode, "?") > 0 Then 
               WX = WX & IIf(WX = "", "", " AND ") & " ucase(COURSECODE) like '" & 
Ucase(Me.SearchCode) & "'" 
               Else 
               WX = WX & IIf(WX = "", "", " AND ") & " ucase(COURSECODE) = '" & 
Ucase(Me.SearchCode) & "'" 
             
            End If 
           End If 
        End If 
         
        If Not IsNull(Me.SearchThai) Then 
           If Me.SearchThai <> "*" Then 
            If InStr(1, Me.SearchThai, "*") > 0 Or InStr(1, Me.SearchThai, "?") > 0 Then 
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               WX = WX & IIf(WX = "", "", " AND ") & " COURSENAME like '" & Me.SearchThai & 
"'" 
            Else 
              WX = WX & IIf(WX = "", "", " AND ") & " COURSENAME = '" & Me.SearchThai & "'" 
            End If 
           End If 
        End If 
         
        If Not IsNull(Me.SearchEng) Then 
           If Me.SearchEng <> "*" Then 
            If InStr(1, Me.SearchEng, "*") > 0 Or InStr(1, Me.SearchEng, "?") > 0 Then 
               WX = WX & IIf(WX = "", "", " AND ") & " ucase(COURSENAMEENG) like '" & 
Ucase(Me.SearchEng) & "'" 
            Else 
               WX = WX & IIf(WX = "", "", " AND ") & " ucase(CourseNameEng) = '" & 
Ucase(Me.SearchEng) & "'" 
             
            End If 
           End If 
        End If 
        If Not IsNull(Me.EVALUATEID) Then 
            WX = WX & IIf(WX = "", "", " AND ") & " EVALUATEID = " & Me.EVALUATEID 
        End If 
         
        If WX <> "" Then 
            WX = " WHERE " & WX 
        Else 
             
        End If 
        Me.subFORM.Form.RecordSource = "Select cOURSEuNIT, 
CourseCode,RevisionCode, CourseID, CourseName, CourseNameEng, evaluateid " & _ 
            " from course " & WX & " Order by CourseCode, RevisionCode " 
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End Sub 
 

 
 
Option Compare Database 
Option Explicit 
 
Private Sub ACADYEAR_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
    If IsNull([Semester]) Then 
        msgbox "¡ÃØ³Ò¡ÃÍ¡ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ" 
    Else 
        updateClassList 
    End If 
End Sub 
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Private Sub CourseID_AfterUpdate() 
     
End Sub 
 
 
 
Private Sub Form_Load() 
  If SYSUSERID = "" Then 
        DoCmd.close 
        Exit Sub 
  End If 
 
    Me.Caption = Me.NAME 
    Me.menuLabel1.Caption = TRIM(menuCallName) 
    Me.menulabel2.Caption = TRIM(menuCallName) 
    Call frmInitial(Me) 
    Call updateClassList 
End Sub 
 
Private Sub LEVELID_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
    updateClassList 
End Sub 
 
Private Sub SEMESTER_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
    If IsNull([Acadyear]) Then 
        msgbox "¡ÃØ³Ò¡ÃÍ¡»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ" 
    Else 
        updateClassList 
    End If 
End Sub 
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Private Sub updateClassList() 
    subFORM.Form.RecordSource = _ 
        "SELECT CO.COURSEID, CO.COURSECODE, CO.COURSENAME, CO.COURSENAMEENG 
" & _ 
        "FROM CLASS AS CL INNER JOIN COURSE AS CO ON CL.COURSEID = CO.COURSEID 
" & _ 
        "WHERE CL.ACADYEAR=" & [Acadyear] & " AND CL.SEMESTER=" & [Semester] & " 
AND CL.LEVELID=" & [LEVELID] & " " & _ 
        "GROUP BY CO.COURSEID, CO.COURSECODE, CO.COURSENAME, 
CO.COURSENAMEENG ORDER BY CO.COURSECODE;" 
    subFORM.Form.requery 
End Sub 
 

 
 
Option Compare Database 
Option Explicit 
 
Private Sub Command26_Click() 
 
Dim x, x1, x2, x3 
Dim sql 
 
    x1 = DLookup("EVALUATECONFIGVALUS", "EVALUATECONFIG", 
"EVALUATECONFIGID='ACADYEAR'") 
    x2 = DLookup("EVALUATECONFIGVALUS", "EVALUATECONFIG", 
"EVALUATECONFIGID='SEMESTER'") 
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    x3 = DLookup("EVALUATECONFIGVALUS", "EVALUATECONFIG", 
"EVALUATECONFIGID='OPENEVA'") 
     
    If x3 = 1 Then 
     
    sql = "UPDATE CLASS INNER JOIN CLASSINSTRUCTOR ON CLASS.CLASSID = 
CLASSINSTRUCTOR.CLASSID SET CLASSINSTRUCTOR.EVALUATEID = 41, 
CLASSINSTRUCTOR.EVALUATESTATUS = 'Y' " & _ 
            " WHERE (((CLASS.ACADYEAR)=" & x1 & ") AND ((CLASS.SEMESTER)=" & x2 & ")) " 
     
    ElseIf x3 = 4 Then 
     
        sql = "UPDATE CLASS INNER JOIN CLASSINSTRUCTOR ON CLASS.CLASSID = 
CLASSINSTRUCTOR.CLASSID SET CLASSINSTRUCTOR.EVALUATEID = 101, 
CLASSINSTRUCTOR.EVALUATESTATUS = 'Y' " & _ 
            " WHERE (((CLASS.ACADYEAR)=" & x1 & ") AND ((CLASS.SEMESTER)=" & x2 & ")) " 
 
    ElseIf x3 = 5 Then 
     
        sql = "UPDATE CLASS INNER JOIN CLASSINSTRUCTOR ON CLASS.CLASSID = 
CLASSINSTRUCTOR.CLASSID SET CLASSINSTRUCTOR.EVALUATEID = 121, 
CLASSINSTRUCTOR.EVALUATESTATUS = 'Y' " & _ 
            " WHERE (((CLASS.ACADYEAR)=" & x1 & ") AND ((CLASS.SEMESTER)=" & x2 & ")) " 
 
 
    End If 
     
        DBEngine(0)(0).Execute (sql) 
     
    msgbox "´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÃÕÂºÃéÍÂ" 
 
End Sub 
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Private Sub Form_Load() 
  If SYSUSERID = "" Then 
        DoCmd.close 
        Exit Sub 
  End If 
 
    Me.Caption = Me.NAME 
    Me.menuLabel1.Caption = TRIM(menuCallName) 
    Me.menulabel2.Caption = TRIM(menuCallName) 
        Call frmInitial(Me) 
End Sub 
 
 
Private Sub Command25_Click() 
On Error GoTo Err_Command25_Click 
 
 
    Screen.PreviousControl.SetFocus 
    DoCmd.FindNext 
 
Exit_Command25_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Command25_Click: 
    msgbox err.DESCRIPTION 
    Resume Exit_Command25_Click 
    End Sub 
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ภาคผนวก  ญ 
โค้ดโปรแกรมระบบประอาจารย์ผู้สอน  ส่วนระบบบริการการศึกษา 
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ส่วนของระบบบริการการศึกษา 
evaluate.asp 
<%@ LANGUAGE=VBScript %> 
<% 
Option Explicit 
Response.Expires = 0  'Expire Cache 
Response.Buffer = True  'Page might be redirectd 
Response.Charset = "windows-874" 
Dim objConn 
Dim usertype, isImp 
 
isImp = False 
If Not IsEmpty(Session("usertype")) Then 
 'impersonating 
 If (Not IsEmpty(Session("officerid")) And Not IsEmpty(Session("studentid")))  And 
_ 
    (Not IsNull(Session("officerid")) And Not IsNull(Session("studentid"))) Then 
  usertype = 0 
  isImp = True 
 Else 
  usertype = CVNum(Session("usertype")) 
 End If 
Else 
 usertype = -1 
End If 
 
'If Not Session("assessPeriod") Or isImp Then 
' Response.Redirect "student.asp?" & randomLink 
'End If 
%> 
<!--#include file=auth.inc --> 
<!--#include file=header.inc --> 
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<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr valign="top" bgcolor="#515151"> 
 <td> 
  <!-- Begin Menu --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
   <tr><td><!-- #include file=title.inc --></td></tr> 
   <tr><td height="8"><font size="1">&nbsp;</font></td></tr> 
   <!-- รายการเมนูด้านซ้ายมือของจอภาพ --> 
   <tr valign="middle"> 
    <td height="25" align="middle"><a 
href="student.asp?<%=randomLink%>"><img src="<%=imgtag("menu/goback_1.gif")%>" 
width="152" height="22" border="0"></a></td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td height="153">&nbsp;</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <!-- End Menu --> 
 </td> 
 <td width="3" bgcolor="#FFFFA0">&nbsp;</td> 
 <td bgcolor="#FFFFFF"> 
  <!-- แบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย --> 
  <img src="<%=ImgTag("banner/welcome_0.jpg")%>" width="576" 
height="105"><br/> 
  <% call ShowUsername() %> 
 
  <!-- หัวเรื่อง --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="20">&nbsp;</td> 
   <td><font face="CordiaUPC" color=#000080 size=6><b><%= 
Msg("EVALUATE_TITLE")%></b></font></td> 
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  </tr> 
  </table> 
 
  <!-----OFFICER-----> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="10"></td> 
   <td> 
    <font face="MS Sans Serif" size="3"><% =Session("officercode") & 
Session(Msg("SQLOFFICERPREFIXNAME")) & Session(Msg("SQLOFFICERNAME")) & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERSURNAME")) %></font> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
 
  <!-- Body --> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0" width="100%"> 
  <tr> 
   <td width="10">&nbsp;</td> 
   <td> 
   <% 
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
    objConn.Open Application("DSN") 
    Call Main() 
    objConn.Close 
    Set objConn = Nothing 
   %> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
<!--#include file=footer.inc --> 
<% 
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'================================================================
============== 
' Main Function 
'================================================================
============== 
Sub Main() 
 Dim SQL, objRst 
 Dim Sqlconfig , objRstconfig 
 Dim acadyear, semester , statusopen 
 Dim curClassID, newClassID 
 Dim co, cl, of 
 
 Sqlconfig = "SELECT EVALUATECONFIGVALUS " & _ 
     " FROM avsreg.EVALUATECONFIG " & _ 
     " WHERE EVALUATECONFIGID='OPENEVA'" 
 Set objRstconfig = objConn.Execute(SQLconfig) 
 
 Do while not objRstconfig.EOF 
 
  statusopen = cint(objRstconfig("EVALUATECONFIGVALUS")) 
 
 objRstconfig.MoveNext 
 Loop 
 
 objRstconfig.Close 
 Set objRstconfig = Nothing 
 
 
 if statusopen = 1 or statusopen = 3 or statusopen = 4 Or statusopen = 5 or 
statusopen = 6 or statusopen = 7 then 
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  Sqlconfig = "SELECT EVALUATECONFIGVALUS " & _ 
     " FROM avsreg.EVALUATECONFIG " & _ 
     " WHERE EVALUATECONFIGID='ACADYEAR'" 
  Set objRstconfig = objConn.Execute(SQLconfig) 
 
  Do while not objRstconfig.EOF 
 
   acadyear = objRstconfig("EVALUATECONFIGVALUS") 
 
  objRstconfig.MoveNext 
  Loop 
 
  objRstconfig.Close 
  Set objRstconfig = Nothing 
 
  Sqlconfig = "SELECT EVALUATECONFIGVALUS " & _ 
     " FROM avsreg.EVALUATECONFIG " & _ 
     " WHERE EVALUATECONFIGID='SEMESTER'" 
  Set objRstconfig = objConn.Execute(SQLconfig) 
 
  Do while not objRstconfig.EOF 
 
   semester = objRstconfig("EVALUATECONFIGVALUS") 
 
  objRstconfig.MoveNext 
  Loop 
 
  objRstconfig.Close 
  Set objRstconfig = Nothing 
 else 
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  acadyear = 0 
  semester = 0 
 
 end if 
 
 'acadyear = Session("acadyear") 
 'semester = Session("semester") 
 
 '-- Test (Comment before use) 
 'acadyear = 2548 
 'semester = 2 
 
 '-- Get Courses & teachers 
 SQL = "SELECT E.COURSEID, E.CLASSID, O.OFFICERID, CO.COURSECODE, 
CO.COURSENAME" & msg("SQL") & " COURSE_NAME, P.PREFIXNAME" & msg("SQL") & " || ' ' 
|| O.OFFICERNAME" & msg("SQL") & " || ' ' || O.OFFICERSURNAME" & msg("SQL") & " 
INSTRUCTOR_NAME" & _ 
 " FROM AVSREG.OFFICER O, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, AVSREG.PREFIX P, 
AVSREG.COURSE CO, AVSREG.ENROLLSUMMARY E" & _ 
 " WHERE P.PREFIXID <>0 AND O.PREFIXID <>0 AND O.OFFICERID = CI.OFFICERID 
AND O.PREFIXID = P.PREFIXID AND CO.COURSEID = E.COURSEID AND CI.CLASSID = 
E.CLASSID AND E.ACADYEAR=" & acadyear & " AND E.SEMESTER=" & semester & " AND 
E.STUDENTID=" & Session("studentid") & " AND CI.EVALUATEID IS NOT NULL AND 
EVALUATESTATUS='Y'" & _ 
 " ORDER BY CO.COURSECODE ,E.CLASSID" 
 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 'response.write sql 
 'response.end 
 curClassID = 0 
 If objRst.EOF Then 
  Call ShowNotFound(Msg("RECORDNOTFOUND")) 
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 Else 
  Response.Write "<b>" & msg("SEMESTER") & " " & acadyear & "/" & semester 
& "</b><br/><br/>" 
  Response.Write msg("PLEASESELECTBYCLICK") 
   
  If Session("Language") = 0 then 
   Response.Write "ชื่อ" & msg("INSTRUCTOR") 
  Else 
   Response.Write " " &msg("INSTRUCTOR") & " name" 
  End If 
 
 
  Response.Write "<br>" 
  Response.Write "<h2><center><FONT color=blue>นิสิตสามารถประเมินผลได้แค่
ครั้งเดียว</FONT></center></h2>" 
 
  Do Until objRst.EOF 
   newClassID = CLng(objRst("CLASSID").Value) 
   If curClassID <> newClassID Then 
    curClassID = newClassID 
    Response.Write "<br/><table width=""100%"" style=""background-
color:#003366; color:white; font-size:12pt;""><tr><td><b>&nbsp; " 
    Response.Write objRst("COURSECODE").Value & " : " & 
objRst("COURSE_NAME").Value 
    Response.Write "</b></td></tr></table>" 
   End IF 
   Response.Write "<div style=""margin-left:30px;""><li>" 
 
   '-- Link to Evaluate Form 
   cl = objRst("CLASSID").Value 
   of = objRst("OFFICERID").Value 
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   '--------------------------------- 
 
   Dim SQLx1 , objRstx1 , vcheckevaluate 
   
   SQLx1 = " SELECT AVSREG.CHECKEVALUATEOFFICER("& 
Session("studentid") &" , "& acadyear &" , "& semester &" , "& cl &" , "& of &" ) 
VCHECKEVALUATE " & _ 
      " FROM   DUAL " 
    
   'Response.write SQLx1   
 
   Set objRstx1 = objConn.Execute(SQLx1) 
 
   vcheckevaluate = objRstx1("VCHECKEVALUATE") 
 
    
   If vcheckevaluate = 1 Then 
     
    vcheckevaluate = 1 
 
   else 
    vcheckevaluate = 0 
 
   End if 
 
    
   'Response.write vcheckevaluate 
 
 
   
   '--------------------------------- 
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   If vcheckevaluate = 0 then 
 
   Response.Write "<a href=""evaluate_form.asp?" & randomlink & "&cl=" & 
cl & "&of=" & of & """ style=""font:normal 10pt;"">" 
   Response.Write objRst("INSTRUCTOR_NAME").Value & "</a></li></div>" 
    
   Else 
    
   Response.Write  objRst("INSTRUCTOR_NAME").Value & " <----- ยังไม่เปิด
ระบบ/ประเมินเรียบร้อย -----> </li></div>"  
 
   End if 
 
    
   objRst.MoveNext 
  Loop 
 End If 
 objRst.Close 
 Set objRst = Nothing 
 Response.Write "<br/><br/>" 
End Sub 
 
'================================================================
============== 
' Additional Functions 
'================================================================
============== 
 
Sub ShowNotFound(ByRef errmsg) 
 Response.Write "<BR><BR>" 
 Response.Write "<DIV ALIGN=CENTER>" 
 Response.Write "<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1>" 
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 Response.Write "<TR BGCOLOR=#800000>" 
 Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" 
 Response.Write "<FONT FACE=""MS Sans Serif"" SIZE=3 
COLOR=#FFFFFF><B>"&Msg("PLEASEKNOWLEDGE") 
 Response.Write "</TD>" 
 Response.Write "</TR>" 
 Response.Write "<TR BGCOLOR=#800000>" 
 Response.Write "<TD>" 
 Response.Write "<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 
WIDTH=500>" 
 Response.Write "<TR BGCOLOR=#FFF6F6>" 
 Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>&nbsp;<BR>" 
 Response.Write "<FONT FACE=""MS Sans Serif"" SIZE=3>* " & errmsg & " *<BR>" 
 Response.Write "<BR>&nbsp;</TD>" 
 Response.Write "</TR>" 
 Response.Write "</TABLE>" 
 Response.Write "</TD>" 
 Response.Write "</TR>" 
 Response.Write "</TABLE>" 
 Response.Write "</DIV>" 
End Sub 
%> 
<!--#include file=func.inc --> 
<!--#include file=ShowUsername.inc --> 
<!--#include file=syswebmsg.inc --> 
<!--#include file=randomlink.inc --> 
 
evaluate_form.asp 
<%@ LANGUAGE=VBScript %> 
<% 
Option Explicit 
Response.Expires = 0  'Expire Cache 
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Response.Buffer = True  'Page might be redirectd 
Response.Charset = "windows-874" 
Dim objConn 
Dim usertype, isImp 
 
isImp = False 
If Not IsEmpty(Session("usertype")) Then 
 'impersonating 
 If (Not IsEmpty(Session("officerid")) And Not IsEmpty(Session("studentid")))  And 
_ 
    (Not IsNull(Session("officerid")) And Not IsNull(Session("studentid"))) Then 
  usertype = 0 
  isImp = True 
 Else 
  usertype = CVNum(Session("usertype")) 
 End If 
Else 
 usertype = -1 
End If 
 
If Not Session("assessPeriod") Or isImp Then 
 Response.Redirect "student.asp?" & randomLink 
End If 
%> 
<!--#include file=auth.inc --> 
<!--#include file=header.inc --> 
<SCRIPT> 
function countit(o){ 
 o.form.txtCount.value = o.value.length; 
} 
</SCRIPT> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
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<tr valign="top" bgcolor="#515151"> 
 <td> 
  <!-- Begin Menu --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
   <tr><td><!-- #include file=title.inc --></td></tr> 
   <tr><td height="8"><font size="1">&nbsp;</font></td></tr> 
   <!-- รายการเมนูด้านซ้ายมือของจอภาพ --> 
   <tr valign="middle"> 
    <td height="25" align="middle"><a 
href="evaluate.asp?<%=randomLink%>"><img 
src="<%=imgtag("menu/goback_1.gif")%>" width="152" height="22" 
border="0"></a></td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td height="153">&nbsp;</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <!-- End Menu --> 
 </td> 
 <td width="3" bgcolor="#FFFFA0">&nbsp;</td> 
 <td bgcolor="#FFFFFF"> 
  <!-- แบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย --> 
  <img src="<%=ImgTag("banner/welcome_0.jpg")%>" width="576" 
height="105"><br/> 
  <% call ShowUsername() %> 
 
  <!-- หัวเรื่อง --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="20">&nbsp;</td> 
   <td><font face="CordiaUPC" color=#000080 size=6><b><%= 
Msg("EVALUATE_TITLE")%></b></font></td> 
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  </tr> 
  </table> 
 
  <!-----OFFICER-----> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="10"></td> 
   <td> 
    <font face="MS Sans Serif" size="3"><% =Session("officercode") & 
Session(Msg("SQLOFFICERPREFIXNAME")) & Session(Msg("SQLOFFICERNAME")) & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERSURNAME")) %></font> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
 
  <!-- Body --> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0" width="100%"> 
  <tr> 
   <td width="10">&nbsp;</td> 
   <td> 
   <% 
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
    objConn.Open Application("DSN") 
    Call Main() 
    objConn.Close 
    Set objConn = Nothing 
   %> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
<!--#include file=footer.inc --> 
<% 
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'================================================================
============== 
' Global Variables 
'================================================================
============== 
Dim CLASSID, OFFICERID 
 
'================================================================
============== 
' Main Function 
'================================================================
============== 
Sub Main() 
 DIM EVALUATEID 
 DIM SQL, objRst 
 Dim Sqlconfig , objRstconfig 
 Dim acadyear, semester 
 Dim oldQID, questionSerial, choiceSerial 
 Dim sAnswer, bDontKnow, bMissing 
 Dim dicAnswer 
 Dim i 
 
 Sqlconfig = "SELECT EVALUATECONFIGVALUS " & _ 
    " FROM avsreg.EVALUATECONFIG " & _ 
    " WHERE EVALUATECONFIGID='ACADYEAR'" 
 Set objRstconfig = objConn.Execute(SQLconfig) 
 
 Do while not objRstconfig.EOF 
 
  acadyear = objRstconfig("EVALUATECONFIGVALUS") 
 
 objRstconfig.MoveNext 
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 Loop 
 
 objRstconfig.Close 
 Set objRstconfig = Nothing 
 
 Sqlconfig = "SELECT EVALUATECONFIGVALUS " & _ 
    " FROM avsreg.EVALUATECONFIG " & _ 
    " WHERE EVALUATECONFIGID='SEMESTER'" 
 Set objRstconfig = objConn.Execute(SQLconfig) 
 
 Do while not objRstconfig.EOF 
 
  semester = objRstconfig("EVALUATECONFIGVALUS") 
 
 objRstconfig.MoveNext 
 Loop 
 
 objRstconfig.Close 
 Set objRstconfig = Nothing 
 
 '-- Test (Comment before use) 
 'acadyear = 2544 
 'semester = 2 
 
 CLASSID = Request.QueryString("cl") 
 OFFICERID = Request.QueryString("of") 
 
 '-- Check: This student right to evaluate this class 
 SQL = "SELECT 1 Found FROM AVSREG.ENROLLSUMMARY WHERE STUDENTID=" 
& Session("studentid") & " AND ACADYEAR=" & acadyear & " AND SEMESTER=" & 
semester & " AND CLASSID=" & CLASSID 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
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 If objRst.EOF Then 
  Exit Sub 
 End If 
 objRst.Close 
 Set objRst = Nothing 
 
 If DoUpdate() Then 
 
  response.Redirect "evaluate.asp?" & randomLink 
 
 End If 
 
 '-- Write header 
 SQL = "SELECT CO.COURSECODE, CO.COURSENAME" & msg("SQL") & " 
COURSE_NAME, P.PREFIXNAME" & msg("SQL") & " || ' ' || O.OFFICERNAME" & msg("SQL") & 
" || ' ' || O.OFFICERSURNAME" & msg("SQL") & " INSTRUCTOR_NAME, E.EVALUATEID, 
E.EVALUATENAME" & msg("SQL") & " EVALUATE_NAME, E.OBJECTIVE" & msg("SQL") & " 
OBJE, E.EXPLANATION" & msg("SQL") & " EXPL" & _ 
 " FROM AVSREG.EVALUATE E, AVSREG.OFFICER O, AVSREG.CLASS CL, 
AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, AVSREG.PREFIX P" & _ 
 " WHERE P.PREFIXID <>0 AND O.PREFIXID <>0 AND CL.COURSEID = 
CO.COURSEID AND CL.CLASSID = CI.CLASSID AND O.OFFICERID = CI.OFFICERID AND 
O.PREFIXID = P.PREFIXID AND E.EVALUATEID = CI.EVALUATEID AND CI.CLASSID=" & 
CLASSID & " AND CI.OFFICERID=" & OFFICERID & " AND EVALUATESTATUS='Y'" 
 
 'response.write sql 
'response.end 
 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 If objRst.EOF Then 
  Exit Sub 
 End If 
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 EVALUATEID = objRst("EVALUATEID").Value 
 %> 
 <table style="border:solid 3px #000080;" width="100%"> 
 <tr><td> 
  <div style="text-align: center; font:bold 18pt CordiaUPC;"> 
   <%=objRst("EVALUATE_NAME").Value %> 
  </div> 
  <table style="font:normal 10pt MS Sans Serif;"> 
  <tr> 
   <td valign="top"><b><%=MSG("COURSE")%></b></td> 
   <td>&nbsp;</td> 
   <td><%= objRst("COURSECODE").Value & " : " & 
objRst("COURSE_NAME").Value%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td valign="top"><b><%=MSG("INSTRUCTOR")%></b></td> 
   <td>&nbsp;</td> 
   <td><%= objRst("INSTRUCTOR_NAME").Value%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td valign="top"><b><%=MSG("OBJECTIVE")%></b></td> 
   <td>&nbsp;</td> 
   <td><%=objRst("OBJE").Value %></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td valign="top"><b><%=MSG("EXPLANATION")%></b></td> 
   <td>&nbsp;</td> 
   <td><%=Replace(objRst("EXPL").Value, vbCrLf, "<br/>") %></td> 
  </tr> 
  </table> 
 </td></tr></table> 
 <% 
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 '-- Get Comment text and STUDYTIME 
 Dim sCommentText, iStudyTime 
 SQL = "SELECT COMMENTTEXT, STUDYTIME FROM 
AVSREG.EVALUATECOMMENT WHERE CLASSID=" & CLASSID & " AND OFFICERID=" & 
OFFICERID & " AND EVALUATEID=" & EVALUATEID & " AND STUDENTID=" & 
Session("studentid") 
 'response.write sql 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 If objRst.EOF Then 
  sCommentText = "" 
  iStudyTime = 4 
 Else 
  If IsNull(objRst("CommentText").Value) Then 
   sCommentText = "" 
  Else 
   sCommentText = 
Replace(Replace(Replace(objRst("CommentText").Value, "<", "&lt;"), ">", "&gt;"), """", 
"&quot;") 
  End If 
  iStudyTime = CInt(objRst("STUDYTIME").Value) 
 End If 
 objRst.Close 
 Set objRst = Nothing 
 
 Response.Write "<form method=""post"" action=""" & 
Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "?" & randomlink  & "&cl=" & CLASSID & 
"&of=" & OFFICERID & """>" 
 %> 
 <div style="font:normal 10pt; margin-top:15px; margin-bottom:10px;"> 
  <b><%=msg("EVALUATE_STUDYTIME")%> : </b> 
  <div style="margin-left:35px;"> 
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  <% 
  SQL = "SELECT BYTECODE, BYTEDES" & Msg("SQL") & " BYTEDES FROM 
AVSREG.SYSBYTEDES WHERE TABLENAME='EVALUATECOMMENT' AND 
COLUMNNAME='STUDYTIME'" 
  Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
  Do Until objRst.EOF 
   i = CInt(objRst("BYTECODE").Value) 
   Response.Write "<input type=""radio"" name=""studyTime"" value=""" & i 
& """" 
   If iStudyTime = i Then 
    Response.Write " checked=""checked""" 
   End If 
   Response.Write "/> " & objRst("BYTEDES").Value & "<br/>" 
   objRst.MoveNext() 
  Loop 
  objRst.Close() 
  Set objRst = Nothing 
  %> 
  </div> 
 </div> 
 <hr/> 
 <% 
 '-- Get all answers 
 Set dicAnswer = CreateObject("Scripting.Dictionary") 
 SQL = "SELECT QUESTIONID, CHOICEID FROM AVSREG.EVALUATEANSWER 
WHERE CLASSID=" & CLASSID & " AND OFFICERID=" & OFFICERID & " AND EVALUATEID=" 
& EVALUATEID & " AND STUDENTID=" & Session("studentid") 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 Do Until objRst.EOF 
  If isNull(objRst("CHOICEID").Value) Then 
   dicAnswer.Add objRst("QUESTIONID").Value, "NA" 
  Else 
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   dicAnswer.Add objRst("QUESTIONID").Value, objRst("CHOICEID").Value 
  End If 
  objRst.MoveNext 
 Loop 
 objRst.Close 
 Set objRst = Nothing 
 
 '-- Write questionnaire 
 SQL = "SELECT Q.QUESTIONID, Q.QUESTION Q_NAME, C.CHOICEID, 
C.DESCRIPTION C_NAME FROM AVSREG.EVALUATECHOICE C, 
AVSREG.EVALUATEQUESTION Q WHERE C.EVALUATEID = " & EVALUATEID & " AND 
Q.EVALUATEID = " & EVALUATEID & " AND C.EVALUATEID = Q.EVALUATEID AND 
C.QUESTIONID = Q.QUESTIONID ORDER BY QUESTIONID, CHOICEID" 
 
 Response.Write "<div style=""font:normal 10pt;"">" 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 oldQID = "" 
 questionSerial = 0 
 choiceSerial = 0 
 Do Until objRst.EOF 
  If oldQID <> objRst("QUESTIONID").Value Then 
   If oldQID <> "" Then 
    choiceSerial = choiceSerial + 1 
    'Response.Write "<input type=""radio"" id=""choice" & choiceSerial & """ 
name=""Q" & oldQID & """ value=""NA""" 
    'If bDontKnow Then 
    ' Response.Write " checked=""ckecked""" 
    'End If 
    'Response.Write "/>" & vbCrLf 
    'Response.Write "<label for=""choice" & choiceSerial & """> 
<b>DK/NA</b> &nbsp; " & msg("EVALUATE_NA") & "</label><br/>" & vbCrLf 
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    Response.Write "</div>" & vbCrLf & vbCrLf 
   End If 
   oldQID = objRst("QUESTIONID").Value 
   questionSerial = questionSerial + 1 
   Response.Write questionSerial & ". &nbsp; " & objRst("Q_NAME").Value & 
vbCrLf & "<div style=""margin-left:35px; margin-bottom:10px;"">" & vbCrLf 
 
   If dicAnswer.Exists(oldQID) Then '-- Found answer in records 
    sAnswer = dicAnswer.Item(oldQID) 
    If sAnswer = "NA" Then 
     bDontKnow = True 
     bMissing = False 
    ElseIf sAnswer = "MI" Then 
     bDontKnow = False 
     bMissing = True 
    Else 
     bDontKnow = False 
     bMissing = False 
    End If 
    Response.Write "<input type=""hidden"" name=""D" & oldQID & """ 
value=""U""/>" & vbCrLf 
    Response.Write "<input type=""hidden"" name=""O" & oldQID & """ 
value=""" & sAnswer & """/>" & vbCrLf 
   Else 
    Response.Write "<input type=""hidden"" name=""D" & oldQID & """ 
value=""I""/>" & vbCrLf 
    bMissing = True 
    bDontKnow = False 
   End If 
  End if 
  choiceSerial = choiceSerial + 1 
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  Response.Write "<input type=""radio"" id=""choice" & choiceSerial & """ 
name=""Q" & oldQID & """ value=""" & objRst("CHOICEID").Value & """" 
  If sAnswer = objRst("CHOICEID").Value Then 
   Response.Write " checked=""ckecked""" 
  End If 
  Response.Write "/>" & vbCrLf 
  Response.Write "<label for=""choice" & choiceSerial & """> <b>" & 
objRst("CHOICEID").Value & "</b> &nbsp; " & objRst("C_NAME").Value & "</label><br/>" 
& vbCrLf 
 
  objRst.MoveNext 
 Loop 
 objRst.Close 
 Set objRst = Nothing 
 
 choiceSerial = choiceSerial + 1 
 'Response.Write "<input type=""radio"" id=""choice" & choiceSerial & """ 
name=""Q" & oldQID & """ value=""NA""" 
 'If bDontKnow Then 
 ' Response.Write " checked=""ckecked""" 
 'End If 
 'Response.Write "/>" & vbCrLf 
 'Response.Write "<label for=""choice" & choiceSerial & """> <b>DK/NA</b> 
&nbsp; " & msg("EVALUATE_NA") & "</label><br/>" & vbCrLf 
 
 Response.Write "</div>" 
 
 Response.Write "<hr/><b>" & msg("PLEASESUGGEST&COMMENT") & ": </b> 
<font color=""red"">" & msg("NOCHAR") & " " & msg("NOTOVER") & " 500" & 
"</font><br/>" & Msg("NOCHAR") & ": <input type=""text"" id=""txtCount"" 
size=""3""><br/>" 
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 Response.Write "<textarea name=""comment"" rows=""5"" cols=""60"" 
style=""width:480px; height:160px;"" maxlength=""500"" onkeyup=""countit(this)"">" & 
sCommentText & "</textarea><br/><br/>" 
 Response.Write "<div style=""text-align:center;""><input type=""submit"" 
value=""  SAVE  "" name=""submit""></div></form>" 
 Set dicAnswer = Nothing 
End Sub 
 
'================================================================
============== 
' Additional Functions 
'================================================================
============== 
 
Function DoUpdate() 
 Dim SQL, objRst 
 Dim EVALUATEID 
 Dim sDirective, sValue 
 Dim iStudyTime 
 
 If Not isEmpty(Request.Form("submit")) Then 
  DoUpdate = True 
  '-- Insert or Update data to EVALUATEANSWER 
  SQL = "SELECT E.EVALUATEID, E.QUESTIONID FROM 
AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, AVSREG.EVALUATEQUESTION E WHERE CI.EVALUATEID = 
E.EVALUATEID AND CI.CLASSID=" & CLASSID & " AND CI.OFFICERID=" & OFFICERID 
  Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
  EVALUATEID = CInt(objRst("EVALUATEID").Value) 
  Do Until objRst.EOF 
   '-- Get recording directive 
   If isEmpty(Request.Form("D" & objRst("QUESTIONID").Value)) Then 
    sDirective = "I" 
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   Else 
    sDirective = Request.Form("D" & objRst("QUESTIONID").Value) 
   End If 
 
   '-- Get selected value 
   If isEmpty(Request.Form("Q" & objRst("QUESTIONID").Value)) Then 
    sValue = "MI" 
   Else 
    sValue = Request.Form("Q" & objRst("QUESTIONID").Value) 
   End If 
 
   '-- Convert text for save answer 
   sValue = "'" & sValue & "'" 
   If sDirective = "I" Then 'Insert Mode 
    SQL = "INSERT INTO AVSREG.EVALUATEANSWER ( CLASSID, OFFICERID, 
EVALUATEID, QUESTIONID, STUDENTID, CHOICEID ) VALUES (" & CLASSID & ", " & 
OFFICERID & ", " & EVALUATEID & ", '" & objRst("QUESTIONID").Value & "', " & 
Session("studentid") & ", " & sValue & ")" 
   Else 
    If sValue <> Request.Form("O" & objRst("QUESTIONID").Value) Then '-- 
Has changed 
     SQL = "UPDATE AVSREG.EVALUATEANSWER SET CHOICEID=" & 
sValue & " WHERE CLASSID=" & CLASSID & " AND OFFICERID=" & OFFICERID & " AND 
EVALUATEID=" & EVALUATEID & " AND QUESTIONID='" & objRst("QUESTIONID").Value & "' 
AND STUDENTID=" & Session("studentid") 
    Else 
     SQL = "" 
    End If 
   End If 
 
   If SQL <> "" Then 
    'RESPONSE.WRITE SQL 
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    objConn.Execute SQL 
   End If 
   objRst.MoveNext 
  Loop 
  objRst.Close 
  Set objRst = Nothing 
 
  '-- Insert or Update data to EVALUATECOMMENT 
 
  iStudyTime = Request.Form("studyTime") 
  sValue = Trim(Request.Form("comment")) 
  If sValue = "" Then 
   sValue = "NULL" 
  Else 
   If Len(sValue) > 500 Then 
    sValue = Left(sValue, 500) 
   End If 
   sValue = "'" & Replace(sValue, "'", "''") & "'" 
  End If 
 
  If istudytime = "" Then 
   istudytime = "1" 
  End If 
 
 
  SQL = "SELECT 1 FROM AVSREG.EVALUATECOMMENT WHERE CLASSID=" & 
CLASSID & " AND OFFICERID=" & OFFICERID & " AND EVALUATEID=" & EVALUATEID & " 
AND STUDENTID=" & Session("studentid") 
  'Response.Write SQL 
  Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
  If objRst.EOF Then 
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   SQL = "INSERT INTO AVSREG.EVALUATECOMMENT ( CLASSID, OFFICERID, 
EVALUATEID, STUDENTID, COMMENTTEXT, STUDYTIME) VALUES (" & CLASSID & ", " & 
OFFICERID & ", " & EVALUATEID & ", " & Session("studentid") & ", " & sValue & ", " & 
iStudyTime & ")" 
   'Response.Write SQL 
  Else 
   SQL = "UPDATE AVSREG.EVALUATECOMMENT SET COMMENTTEXT=" & 
sValue & ", UPDATEDATETIME=SYSDATE, STUDYTIME=" & iStudyTime & " WHERE 
CLASSID=" & CLASSID & " AND OFFICERID=" & OFFICERID & " AND EVALUATEID=" & 
EVALUATEID & " AND STUDENTID=" & Session("studentid") 
   'Response.Write SQL 
  End If 
  'on error resume next 
  RESPONSE.WRITE SQL 
  If SQL <> "" Then 
   objConn.Execute SQL 
  End If 
  objRst.Close 
  Set objRst = Nothing 
 Else 
  DoUpdate = False 
 End If 
 'response.end 
end Function 
%> 
<!--#include file=func.inc --> 
<!--#include file=ShowUsername.inc --> 
<!--#include file=syswebmsg.inc --> 
<!--#include file=randomlink.inc --> 
<!--#include file=selectdate.inc --> 
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evaluateResult.asp 
<%@ LANGUAGE=VBScript %> 
<% 
Option Explicit 
Response.Expires = 0  'Expire Cache 
Response.Buffer = true  'Page might be redirectd 
Response.Charset = "windows-874" 
Dim objConn 
 
'================================================================
============== 
' Standard security checking 
'================================================================
============== 
%><!--#include file=teach_auth.inc --><% 
 
'================================================================
============== 
' Get user type 
'================================================================
============== 
Dim usertype, isImp 
 
isImp = False 
If Not IsEmpty(Session("usertype")) Then 
 'impersonating 
 If (Not IsEmpty(Session("officerid")) And Not IsEmpty(Session("studentid")))  And 
_ 
    (Not IsNull(Session("officerid")) And Not IsNull(Session("studentid"))) Then 
  usertype = 0 
  isImp = True 
 Else 
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  usertype = CVNum(Session("usertype")) 
 End If 
Else 
 usertype = -1 
End If 
 
'================================================================
============== 
' Addtional security checking 
'================================================================
============== 
 
 
'================================================================
============== 
' Page layout 
'================================================================
============== 
%> 
<!--#include file=header.inc --> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr valign="top" bgcolor="#515151"> 
 <td> 
  <!-- Begin Menu --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
   <tr><td><!-- #include file=title.inc --></td></tr> 
   <tr><td height="8"><font size="1">&nbsp;</font></td></tr> 
   <!-- รายการเมนูด้านซ้ายมือของจอภาพ --> 
   <tr valign="middle"> 
    <td height="25" align="middle"><a 
href="instructor.asp?<%=randomLink%>"><img 
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src="<%=imgtag("menu/goback_1.gif")%>" width="152" height="22" 
border="0"></a></td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td height="153">&nbsp;</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <!-- End Menu --> 
 </td> 
 <td width="3" bgcolor="#FFFFA0">&nbsp;</td> 
 <td bgcolor="#FFFFFF"> 
  <!-- แบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย --> 
  <img src="<%=ImgTag("banner/welcome_0.jpg")%>" width="576" 
height="105"><br/> 
  <% 
  If usertype = 0 Or isImp Then 
   call ShowUsername() 
  Else 
  '-- Officer -- 
  %> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="10"></td> 
   <td> 
    <font face="MS Sans Serif" size="3"><%=Session("officercode") & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERPREFIXNAME")) & Session(Msg("SQLOFFICERNAME")) & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERSURNAME")) %></font> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
  <img src="<%=ImgTagCom("line/horz_1.gif")%>" width="437" height="7"> 
  <%End If%> 
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  <!-- หัวเรื่อง --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="20">&nbsp;</td> 
   <td><font face="CordiaUPC" color="#000080" size="6"><b><%= 
Msg("EVALUATERESULT_TITLE")%></b></font></td> 
  </tr> 
  </table> 
 
  <!-- Body --> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0" width="100%"> 
  <tr> 
   <td width="10">&nbsp;</td> 
   <td> 
   <% 
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
    objConn.Open Application("DSN") 
    Call Main() 
    objConn.Close 
    Set objConn = Nothing 
   %> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
<!--#include file=footer.inc --> 
<% 
'================================================================
============== 
' Global Variables 
'================================================================
============== 
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Dim rndx 
 
'================================================================
============== 
' Main Function 
'================================================================
============== 
Sub Main() 
 Dim SQL, objRst 
 Dim sSdFiled 
 Dim dicEvaluateType 
 Dim sAcadyearBuffer, sResultBuffer, sResultCount 
 Dim sMean, sSD 
 
 rndx = randomlink() 
 
 Set dicEvaluateType = CreateObject("Scripting.Dictionary") 
 SQL = "SELECT BYTECODE, BYTEDES" & Msg("SQL") & " BYTEDES FROM 
AVSREG.SYSBYTEDES WHERE TABLENAME='EVALUATE' AND 
COLUMNNAME='EVALUATETYPE'" 
 'response.write sql 
 'response.end 
 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 Do Until objRst.EOF 
  dicEvaluateType.Add objRst("BYTECODE").Value, objRst("BYTEDES").Value 
  objRst.MoveNext() 
 Loop 
 objRst.Close() 
 Set objRst = Nothing 
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 sSdFiled = "SQRT( ( SUM(POWER(POINT, 2)*WEIGHT) - 
(SUM(WEIGHT)*POWER(SUM(POINT*WEIGHT)/SUM(WEIGHT), 2)) ) / (SUM(WEIGHT)-1) ) SD" 
 
 SQL = _ 
 "SELECT C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, CO.COURSEID, 
CO.COURSENAME" & Msg("SQL") & " COURSENAME, EQ.EVALUATETYPE, 
Sum(POINT*WEIGHT) / Sum(WEIGHT) MEAN, " & sSdFiled & " " & vbCrLf & _ 
 "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATECOMMENT ECom, AVSREG.EVALUATEANSWER EA, 
AVSREG.EVALUATECHOICE EC, AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ " & vbCrLf & _ 
 "WHERE " & vbCrLf & _ 
 "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & vbCrLf & _ 
 "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & vbCrLf & _ 
 "CI.EVALUATEID = ECom.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "CI.OFFICERID = ECom.OFFICERID AND " & vbCrLf & _ 
 "CI.CLASSID = ECom.CLASSID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.QUESTIONID = EC.QUESTIONID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.CHOICEID = EC.CHOICEID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.QUESTIONID = EQ.QUESTIONID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "ECom.STUDENTID = EA.STUDENTID AND " & vbCrLf & _ 
 "ECom.EVALUATEID = EA.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "ECom.OFFICERID = EA.OFFICERID AND " & vbCrLf & _ 
 "ECom.CLASSID = EA.CLASSID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.CHOICEID Is Not Null AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.CHOICEID <>'NA' AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.CHOICEID <>'MI' AND " & vbCrLf & _ 
 "ECom.STUDYTIME = 1 AND " & vbCrLf & _ 
 "CI.OFFICERID=" & Session("officerid") & vbCrLf & _ 
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 " GROUP BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, CO.COURSEID, 
CO.COURSENAME, CO.COURSENAMEENG, EQ.EVALUATETYPE " & vbCrLf & _ 
 "ORDER BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, EQ.EVALUATETYPE" 
 
 'sql = "select * from avsreg.VIEWEVALUATERESULT where OFFICERID=" & 
Session("officerid") & "and acadyear = 2556 and semester = '2" 
 
 
 'Response.Write SQL 
 'response.end 
 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 
 If objRst.EOF Then 
  Call ShowNotFound(Msg("RECORDNOTFOUND")) 
 Else 
  Response.Write "<table border=""0"" style=""font-size: 10pt"" width=""600"">" 
  Response.Write "<tr bgcolor=""#CDCDCD""" 
  If Msg("SQL") = "ENG" Then 
   Response.Write " style=""font:bold 8pt tahoma;""" 
  End If 
  Response.Write ">" 
  Response.Write "<th width=""50"">" & Msg("SEMESTER") & "</th>" 
  Response.Write "<th width=""50"">" & Msg("COURSECODE") & "</th>" 
  Response.Write "<th>" & Msg("COURSE") & "</th>" 
  Response.Write "<th width=""70"">" & Msg("TYPE") & "</th>" 
  Response.Write "<th width=""50"">Mean</th><th width=""50"">SD</th><th 
width=""90"">" & Msg("INDETAIL") & "</th>" 
  Response.Write "</tr>" 
 
  sAcadyearBuffer = "" 
  sResultBuffer = "" 
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  sResultCount = 0 
  Do Until objRst.EOF 
   If sAcadyearBuffer <> objRst("SEMESTER").Value & "/" & 
objRst("ACADYEAR").Value Then 
    If sAcadyearBuffer <> "" Then 
     Response.Write "<tr bgcolor=""#F0F0E0"">" & "<td rowspan=""" & 
sResultCount & """ align=""center"">" &  sAcadyearBuffer & "</td>" & sResultBuffer 
     sResultBuffer = "" 
     sResultCount = 0 
    End If 
    sAcadyearBuffer = objRst("SEMESTER").Value & "/" & 
objRst("ACADYEAR").Value 
   End If 
   If sResultCount > 0 Then 
    sResultBuffer = sResultBuffer & "<tr bgcolor=""#F0F0E0"">" 
   End IF 
   sMean = LocalRounding(objRst("MEAN").Value) 
   sSD = LocalRounding(objRst("SD").Value) 
   sResultCount = sResultCount + 1 
   sResultBuffer = sResultBuffer & "<td align=""center"">" & 
objRst("COURSECODE").Value & "</td><td>&nbsp;" & objRst("COURSENAME").Value & 
"</td><td>" & objRst("EVALUATETYPE") & "</td><td align=""right"">" & sMean & 
"</td><td align=""right"">" & sSD & "</td><td width=""90"" align=""center""><a 
href=""evaluateResult_detail.asp?" & rndx & "&coid=" & objRst("COURSEID").Value & 
"&coc=" & objRst("COURSECODE").Value & "&con=" & 
Server.URLEncode(objRst("COURSENAME").Value) & "&acadyear=" & 
objRst("ACADYEAR").Value & "&semester=" & objRst("SEMESTER").Value & 
"&evaluatetype=" & objRst("EVALUATETYPE").Value & "&mean=" & sMean & "&sd=" & sSD 
& """>" & Msg("INDETAIL") & "</a></td></tr>" 
   objRst.MoveNext() 
  Loop 
  If sAcadyearBuffer <> "" Then 
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   Response.Write "<tr bgcolor=""#F0F0E0"">" & "<td rowspan=""" & 
sResultCount & """ align=""center"">" &  sAcadyearBuffer & "</td>" 
  End If 
  Response.Write sResultBuffer 
  objRst.Close() 
  Set objRst = Nothing 
 
  SQL = _ 
  "SELECT CO.CREDITTOTAL WEIGHT, Sum(POINT*WEIGHT) / Sum(WEIGHT) 
POINT " & _ 
  "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATECOMMENT ECom, AVSREG.EVALUATEANSWER EA, 
AVSREG.EVALUATECHOICE EC, AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ " & _ 
  "WHERE " & _ 
  "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
  "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
  "CI.EVALUATEID = ECom.EVALUATEID AND " & _ 
  "CI.OFFICERID = ECom.OFFICERID AND " & _ 
  "CI.CLASSID = ECom.CLASSID AND " & _ 
  "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
  "EA.QUESTIONID = EC.QUESTIONID AND " & _ 
  "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
  "EA.CHOICEID = EC.CHOICEID AND " & _ 
  "EA.QUESTIONID = EQ.QUESTIONID AND " & _ 
  "EA.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID AND " & _ 
  "ECom.STUDENTID = EA.STUDENTID AND " & _ 
  "ECom.EVALUATEID = EA.EVALUATEID AND " & _ 
  "ECom.OFFICERID = EA.OFFICERID AND " & _ 
  "ECom.CLASSID = EA.CLASSID AND " & _ 
  "EA.CHOICEID Is Not Null AND " & _ 
  "EA.CHOICEID <>'NA' AND " & _ 
  "EA.CHOICEID <>'MI' AND " & _ 
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  "ECom.STUDYTIME >= 1 AND " & _ 
  "CI.OFFICERID=" & Session("officerid") & _ 
  " GROUP BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, CO.COURSEID, 
CO.COURSENAME, CO.COURSENAMEENG, EQ.EVALUATETYPE, CO.CREDITTOTAL " & _ 
  "ORDER BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, EQ.EVALUATETYPE" 
 
  SQL = "SELECT Sum(POINT*WEIGHT) / Sum(WEIGHT) MEAN, " & sSdFiled & " 
FROM (" & SQL & ")" 
  'Response.Write sql 
  'Response.end 
  Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
  If Not objRst.EOF Then 
   Response.Write "<tr bgcolor=""#505070"" style=""color:white;"">" 
   Response.Write "<td colspan=""4"">&nbsp;</td><td align=""right"">" & 
LocalRounding(objRst("MEAN").Value) & "</td><td align=""right"">" & 
LocalRounding(objRst("SD").Value) & "</td><td align=""center"">-</td>" 
   Response.Write "</tr>" 
  End If 
  Response.Write "</table>" 
 End If 
 objRst.Close() 
 Set objRst = Nothing 
End Sub 
 
'================================================================
============== 
' Additional Functions 
'================================================================
============== 
 
Function LocalRounding(ByVal N) 
 N = FormatNumber(N, 3) 
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 If Left(N, 1) = "." Then 
  N = "0" & N 
 End If 
 LocalRounding = N 
End Function 
'------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sub ShowNotFound(ByRef errmsg) 
 Response.Write "<BR><BR>" 
 Response.Write "<DIV ALIGN=CENTER>" 
 Response.Write "<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1>" 
 Response.Write "<TR BGCOLOR=#800000>" 
 Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" 
 Response.Write "<FONT FACE=""MS Sans Serif"" SIZE=3 
COLOR=#FFFFFF><B>"&Msg("PLEASEKNOWLEDGE") 
 Response.Write "</TD>" 
 Response.Write "</TR>" 
 Response.Write "<TR BGCOLOR=#800000>" 
 Response.Write "<TD>" 
 Response.Write "<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 
WIDTH=500>" 
 Response.Write "<TR BGCOLOR=#FFF6F6>" 
 Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>&nbsp;<BR>" 
 Response.Write "<FONT FACE=""MS Sans Serif"" SIZE=3>* " & errmsg & " *<BR>" 
 Response.Write "<BR>&nbsp;</TD>" 
 Response.Write "</TR>" 
 Response.Write "</TABLE>" 
 Response.Write "</TD>" 
 Response.Write "</TR>" 
 Response.Write "</TABLE>" 
 Response.Write "</DIV>" 
End Sub 



369 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

%> 
<!--#include file=printRecordset.inc --> 
<!--#include file=func.inc --> 
<!--#include file=ShowUsername.inc --> 
<!--#include file=syswebmsg.inc --> 
<!--#include file=randomlink.inc --> 
 
 
evaluateResult_comment.asp 
 
<%@ LANGUAGE=VBScript %> 
<% 
Option Explicit 
Response.Expires = 0  'Expire Cache 
Response.Buffer = True  'Page might be redirectd 
Response.Charset = "windows-874" 
Dim objConn 
 
'================================================================
============== 
' Standard security checking 
'================================================================
============== 
%><!--#include file=teach_auth.inc --><% 
 
'================================================================
============== 
' Get user type 
'================================================================
============== 
Dim usertype, isImp 
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isImp = False 
If Not IsEmpty(Session("usertype")) Then 
 'impersonating 
 If (Not IsEmpty(Session("officerid")) And Not IsEmpty(Session("studentid")))  And 
_ 
    (Not IsNull(Session("officerid")) And Not IsNull(Session("studentid"))) Then 
  usertype = 0 
  isImp = True 
 Else 
  usertype = CVNum(Session("usertype")) 
 End If 
Else 
 usertype = -1 
End If 
 
'================================================================
============== 
' Addtional security checking 
'================================================================
============== 
 
 
'================================================================
============== 
' Page layout 
'================================================================
============== 
%> 
<!--#include file=header.inc --> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr valign="top" bgcolor="#515151"> 
 <td> 
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  <!-- Begin Menu --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
   <tr><td><!-- #include file=title.inc --></td></tr> 
   <tr><td height="8"><font size="1">&nbsp;</font></td></tr> 
   <!-- รายการเมนูด้านซ้ายมือของจอภาพ --> 
   <tr valign="middle"> 
    <td height="25" align="middle"><a 
href="javascript:history.back();"><img src="<%=imgtag("menu/goback_1.gif")%>" 
width="152" height="22" border="0"></a></td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td height="153">&nbsp;</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <!-- End Menu --> 
 </td> 
 <td width="3" bgcolor="#FFFFA0">&nbsp;</td> 
 <td bgcolor="#FFFFFF"> 
  <!-- แบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย --> 
  <img src="<%=ImgTag("banner/welcome_0.jpg")%>" width="576" 
height="105"><br/> 
  <% 
  If usertype = 0 Or isImp Then 
   call ShowUsername() 
  Else 
  '-- Officer -- 
  %> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="10"></td> 
   <td> 
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    <font face="MS Sans Serif" size="3"><%=Session("officercode") & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERPREFIXNAME")) & Session(Msg("SQLOFFICERNAME")) & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERSURNAME")) %></font> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
  <img src="<%=ImgTagCom("line/horz_1.gif")%>" width="437" height="7"> 
  <%End If%> 
 
  <!-- หัวเรื่อง --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="20">&nbsp;</td> 
   <td><font face="CordiaUPC" color="#000080" size="6"><b><%= 
Msg("EVALUATERESULT_TITLE")%></b></font></td> 
  </tr> 
  </table> 
 
  <!-- Body --> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0" width="100%"> 
  <tr> 
   <td width="10">&nbsp;</td> 
 
   <tr> 
    <td><b><%=Msg("COURSE")%> :</b> 
    <%=session("coc") & " : " & session("con")%><br><b>ปีการศึกษา</b> : 
    <%=Request.QueryString("acadyear") & "/" & 
Request.QueryString("semester") %> 
    </td> 
   </tr> 
 
   <td> 



373 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   <% 
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
    objConn.Open Application("DSN") 
    Call Main() 
    objConn.Close 
    Set objConn = Nothing 
   %> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
<!--#include file=footer.inc --> 
<% 
'================================================================
============== 
' Global Variables 
'================================================================
============== 
 
Dim iCourseId, iAcadYear, iSemester 
 
'================================================================
============== 
' Main Function 
'================================================================
============== 
Sub Main() 
 Dim SQL, objRst 
 
 '-- Get paremeters 
 iCourseId = CLng(Request.QueryString("coid")) 
 iAcadYear = CInt(Request.QueryString("acadyear")) 
 iSemester = CInt(Request.QueryString("semester")) 
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 SQL = "SELECT rownum NO, EC.COMMENTTEXT   """ & 
Msg("SUGGEST&COMMENT") & """" & _ 
 "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATECOMMENT EC " & _ 
 "WHERE " & _ 
 "EC.COMMENTTEXT Is Not Null AND " & _ 
 "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
 "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
 "CI.CLASSID = EC.CLASSID AND " & _ 
 "CI.OFFICERID = EC.OFFICERID AND " & _ 
 "CI.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
 "CI.OFFICERID = " & Session("officerid") & " AND " & _ 
 "C.ACADYEAR = " & iAcadYear & " AND " & _ 
 "C.SEMESTER = " & iSemester & " AND " & _ 
 "CO.COURSEID = " & iCourseId 
 
 'response.write sql 
 'response.end 
 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 Call PrintRecordset(objRst) 
 objRst.Close() 
 Set objRst = Nothing 
End Sub 
 
'================================================================
============== 
' Additional Functions 
'================================================================
============== 
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%> 
<!--#include file=printRecordset.inc --> 
<!--#include file=func.inc --> 
<!--#include file=ShowUsername.inc --> 
<!--#include file=syswebmsg.inc --> 
<!--#include file=randomlink.inc --> 
 
evaluateResult_detail.asp 
 
<%@ LANGUAGE=VBScript %> 
<% 
Option Explicit 
Response.Expires = 0  'Expire Cache 
Response.Buffer = True  'Page might be redirectd 
Response.Charset = "windows-874" 
Dim objConn 
 
'================================================================
============== 
' Standard security checking 
'================================================================
============== 
%><!--#include file=teach_auth.inc --><% 
 
'================================================================
============== 
' Get user type 
'================================================================
============== 
Dim usertype, isImp 
 
isImp = False 
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If Not IsEmpty(Session("usertype")) Then 
 'impersonating 
 If (Not IsEmpty(Session("officerid")) And Not IsEmpty(Session("studentid")))  And 
_ 
    (Not IsNull(Session("officerid")) And Not IsNull(Session("studentid"))) Then 
  usertype = 0 
  isImp = True 
 Else 
  usertype = CVNum(Session("usertype")) 
 End If 
Else 
 usertype = -1 
End If 
 
'================================================================
============== 
' Addtional security checking 
'================================================================
============== 
 
 
'================================================================
============== 
' Page layout 
'================================================================
============== 
%> 
<!--#include file=header.inc --> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr valign="top" bgcolor="#515151"> 
 <td> 
  <!-- Begin Menu --> 
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  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
   <tr><td><!-- #include file=title.inc --></td></tr> 
   <tr><td height="8"><font size="1">&nbsp;</font></td></tr> 
   <!-- รายการเมนูด้านซ้ายมือของจอภาพ --> 
   <tr valign="middle"> 
    <td height="25" align="middle"><a 
href="javascript:history.back();"><img src="<%=imgtag("menu/goback_1.gif")%>" 
width="152" height="22" border="0"></a></td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td height="153">&nbsp;</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <!-- End Menu --> 
 </td> 
 <td width="3" bgcolor="#FFFFA0">&nbsp;</td> 
 <td bgcolor="#FFFFFF"> 
  <!-- แบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย --> 
  <img src="<%=ImgTag("banner/welcome_0.jpg")%>" width="576" 
height="105"><br/> 
  <% 
  If usertype = 0 Or isImp Then 
   call ShowUsername() 
  Else 
  '-- Officer -- 
  %> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="10"></td> 
   <td> 
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    <font face="MS Sans Serif" size="3"><%=Session("officercode") & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERPREFIXNAME")) & Session(Msg("SQLOFFICERNAME")) & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERSURNAME")) %></font> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
  <img src="<%=ImgTagCom("line/horz_1.gif")%>" width="437" height="7"> 
  <%End If%> 
 
  <!-- หัวเรื่อง --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="20">&nbsp;</td> 
   <td><font face="CordiaUPC" color="#000080" size="6"><b><%= 
Msg("EVALUATERESULT_TITLE")%></b></font></td> 
  </tr> 
  </table> 
 
  <!-- Body --> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0" width="100%"> 
  <tr> 
   <td width="10">&nbsp;</td> 
   <td> 
   <% 
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
    objConn.Open Application("DSN") 
    Call Main() 
    objConn.Close 
    Set objConn = Nothing 
   %> 
   </td> 
  </tr> 
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  </table> 
<!--#include file=footer.inc --> 
<% 
'================================================================
============== 
' Global Variables 
'================================================================
============== 
 
Dim iCourseId, iAcadYear, iSemester, sEvaluateType, sMean, sSD 
Dim rndx 
 
'================================================================
============== 
' Main Function 
'================================================================
============== 
Sub Main() 
 Dim SQL, objRst 
 Dim sSqlChoice, sSqlFrequency, sSqlAnswer 
 Dim objRstFreq, bFoundData 
 Dim iCnt 
 Dim iQuestionCount 
 Dim iFillQuestionnaire, iNumberOfEnroll 
 
 rndx = randomlink() 
 
 '-- Get paremeters 
 iCourseId = CCur(Request.QueryString("coid")) 
 iAcadYear = CInt(Request.QueryString("acadyear")) 
 iSemester = CInt(Request.QueryString("semester")) 
 sEvaluateType = Request.QueryString("evaluatetype") 
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 sMean = Request.QueryString("mean") 
 sSD = Request.QueryString("sd") 
 
 '-- SQL statements for get answer frequency 
 sSqlChoice = "(SELECT EQ.QUESTIONID, 1 ODR, EC.CHOICEID, EC.DESCRIPTION" 
& Msg("SQL") & " DESCRIPTION, EC.POINT " & _ 
 "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ, AVSREG.EVALUATECHOICE EC " & _ 
 "WHERE " & _ 
 "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
 "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
 "CI.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID AND " & _ 
 "EQ.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
 "EQ.QUESTIONID = EC.QUESTIONID AND " & _ 
 "CI.OFFICERID = " & Session("officerid") & " AND " & _ 
 "C.ACADYEAR = " & iAcadYear & " AND " & _ 
 "C.SEMESTER = " & iSemester & " AND " & _ 
 "CO.COURSEID = " & iCourseId & ") " & _ 
 "UNION " & _ 
 "(SELECT EQ.QUESTIONID, 2 ODR, 'NA' CHOICEID, '" & 
Replace(Msg("EVALUATE_NA"), "'", "''") & "' DESCRIPTION, 0 POINT " & _ 
 "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ " & _ 
 "WHERE " & _ 
 "EQ.EVALUATETYPE ='" & sEvaluateType & "' AND " & _ 
 "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
 "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
 "CI.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID) " & _ 
 "UNION " & _ 
 "(SELECT EQ.QUESTIONID, 3 ODR, 'MI' CHOICEID, 'Missing' DESCRIPTION, 0 POINT 
" & _ 
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 "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ " & _ 
 "WHERE " & _ 
 "EQ.EVALUATETYPE ='" & sEvaluateType & "' AND " & _ 
 "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
 "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
 "CI.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID) " 
 
 sSqlFrequency  = "SELECT EA.QUESTIONID, EA.CHOICEID, Count(*) CNT " & _ 
 "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATECOMMENT EC, AVSREG.EVALUATEANSWER EA, 
AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ " & _ 
 "WHERE " & _ 
 "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
 "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
 "CI.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
 "CI.OFFICERID = EC.OFFICERID AND " & _ 
 "CI.CLASSID = EC.CLASSID AND " & _ 
 "EC.STUDENTID = EA.STUDENTID AND " & _ 
 "EC.EVALUATEID = EA.EVALUATEID AND " & _ 
 "EC.OFFICERID = EA.OFFICERID AND " & _ 
 "EC.CLASSID = EA.CLASSID AND " & _ 
 "EA.QUESTIONID = EQ.QUESTIONID AND " & _ 
 "EA.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID AND " & _ 
 "EC.STUDYTIME >= 1 AND " & _ 
 "CI.OFFICERID = " & Session("officerid") & " AND " & _ 
 "C.ACADYEAR = " & iAcadYear & " AND " & _ 
 "C.SEMESTER = " & iSemester & " AND " & _ 
 "CO.COURSEID = " & iCourseId & " " & _ 
 "GROUP BY EA.QUESTIONID, EA.CHOICEID" 
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 sSqlAnswer = "SELECT C.QUESTIONID, ODR, C.CHOICEID, C.DESCRIPTION, 
C.POINT, CNT FROM (" & sSqlFrequency & ") F, (" & sSqlChoice & ") C WHERE 
F.QUESTIONID(+)=C.QUESTIONID AND F.CHOICEID(+)=C.CHOICEID ORDER BY 
C.QUESTIONID, ODR, C.CHOICEID" 
 'response.write ssqlanswer 
 
 session("coc") = Request.QueryString("coc") 
 session("con") = Request.QueryString("con") 
 
 %> 
 <table border="0" style="font-size: 10pt"> 
 <tr> 
  <td><b><%=Msg("COURSE")%> :</b></td> 
  <td><%=Request.QueryString("coc") & " : " & 
Request.QueryString("con")%></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td><b><%=Msg("SEMESTER")%> :</b></td> 
  <td><%=iSemester & "/" & iAcadYear%></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td><b><%=Msg("CLASSTAKENDES")%> :</b></td> 
  <td> 
  <% 
  SQL = "SELECT Count(ES.STUDENTID) CNT " & _ 
  "FROM AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, AVSREG.ENROLLSUMMARY ES " & _ 
  "WHERE " & _ 
  "CI.CLASSID = ES.CLASSID AND " & _ 
  "CI.OFFICERID = " & Session("officerid") & " AND " & _ 
  "ES.ACADYEAR = " & iAcadYear & " AND " & _ 
  "ES.SEMESTER = " & iSemester & " AND " & _ 
  "ES.COURSEID = " & iCourseId 
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  Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
  If Not objRst.EOF Then 
   iNumberOfEnroll = CInt(objRst("CNT").Value) 
   Response.Write iNumberOfEnroll 
  End If 
  objRst.Close() 
  Set objRst = Nothing 
  %> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td><b><%=Msg("EVALUATE_FILLQUES")%> :</b></td> 
  <td><% 
  Dim arrfloGpaxRange(4), fGPAX 
  arrfloGpaxRange(0) = 0 
  arrfloGpaxRange(1) = 0 
  arrfloGpaxRange(2) = 0 
  arrfloGpaxRange(3) = 0 
  SQL = "SELECT GRADEPOINT/CREDITPOINT GPAX " & _ 
  "FROM AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, AVSREG.ENROLLSUMMARY ES, 
AVSREG.STUDENTMASTER SM, AVSREG.EVALUATECOMMENT EvC " & _ 
  "WHERE " & _ 
  "CI.CLASSID = ES.CLASSID AND " & _ 
  "ES.STUDENTID = SM.STUDENTID AND " & _ 
  "SM.STUDENTID = EvC.STUDENTID AND " & _ 
  "CI.OFFICERID = " & Session("officerid") & " AND " & _ 
  "ES.ACADYEAR = " & iAcadYear & " AND " & _ 
  "ES.SEMESTER = " & iSemester & " AND " & _ 
  "ES.COURSEID = " & iCourseId & "AND " & _ 
  "GRADEPOINT <> 0" 
  Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
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  'response.write sql 
  'response.end 
  iFillQuestionnaire = 0 
  Do Until objRst.EOF 
   fGPAX = CDbl(objRst("GPAX").Value) 
   If fGPAX < 2 Then 
    arrfloGpaxRange(0) = arrfloGpaxRange(0) + 1 
   ElseIf fGPAX < 2.75 Then 
    arrfloGpaxRange(1) = arrfloGpaxRange(1) + 1 
   ElseIf fGPAX < 3.25 Then 
    arrfloGpaxRange(2) = arrfloGpaxRange(2) + 1 
   Else 
    arrfloGpaxRange(3) = arrfloGpaxRange(3) + 1 
   End If 
   iFillQuestionnaire = iFillQuestionnaire + 1 
   objRst.MoveNext() 
  Loop 
  objRst.Close() 
  Set objRst = Nothing 
 
  Response.Write iFillQuestionnaire & " &nbsp; (" & 
FormatNumber(iFillQuestionnaire * 100 / iNumberOfEnroll, 2) & "%)" 
  %></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td valign="top"><b><%=Msg("GPAX")%> :</b></td> 
  <td> 
  <% 
  Response.Write "<table style=""font-size: 10pt"" cellspacing=""0"" 
cellpadding=""0"">" 
  Response.Write "<tr><td>&lt; 2.00</td><td>&nbsp; = &nbsp;</td><td>" & 
arrfloGpaxRange(0) 
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  If iFillQuestionnaire > 0 And arrfloGpaxRange(0) > 0 Then 
   Response.Write " &nbsp; (" & FormatNumber(arrfloGpaxRange(0) * 100 / 
iFillQuestionnaire, 2) & "%)" 
  End If 
  Response.Write "</td></tr>" 
  Response.Write "<tr><td>2.00 - 2.74</td><td>&nbsp; = &nbsp;</td><td>" 
& arrfloGpaxRange(1) 
  If iFillQuestionnaire > 0 And arrfloGpaxRange(1) > 0 Then 
   Response.Write " &nbsp; (" & FormatNumber(arrfloGpaxRange(1) * 100 / 
iFillQuestionnaire, 2) & "%)" 
  End If 
  Response.Write "</td></tr>" 
  Response.Write "<tr><td>2.75 - 3.24</td><td>&nbsp; = &nbsp;</td><td>" 
& arrfloGpaxRange(2) 
  If iFillQuestionnaire > 0 And arrfloGpaxRange(2) > 0 Then 
   Response.Write " &nbsp; (" & FormatNumber(arrfloGpaxRange(2) * 100 / 
iFillQuestionnaire, 2) & "%)" 
  End If 
  Response.Write "</td></tr>" 
  Response.Write "<tr><td>3.25 - 4.00</td><td>&nbsp; = &nbsp;</td><td>" 
& arrfloGpaxRange(3) 
  If iFillQuestionnaire > 0 And arrfloGpaxRange(3) > 0 Then 
   Response.Write " &nbsp; (" & FormatNumber(arrfloGpaxRange(3) * 100 / 
iFillQuestionnaire, 2) & "%)" 
  End If 
  Response.Write "</td></tr>" 
  Response.Write "</table>" 
  %> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td valign="top"><b><%=Msg("EVALUATE_STUDYTIME")%> :</b></td> 
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  <td> 
  <% 
  SQL = "SELECT EC.STUDYTIME, BYTEDES, Count(*) CNT " & _ 
  "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATECOMMENT EC, " & _ 
  "(SELECT TO_NUMBER(BYTECODE) STUDYTIME, BYTEDES" & Msg("SQL") & " 
BYTEDES FROM AVSREG.SYSBYTEDES WHERE TABLENAME='EVALUATECOMMENT' AND 
COLUMNNAME='STUDYTIME') SB " & _ 
  "WHERE " & _ 
  "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
  "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
  "CI.CLASSID = EC.CLASSID AND " & _ 
  "CI.OFFICERID = EC.OFFICERID AND " & _ 
  "CI.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
  "SB.STUDYTIME = EC.STUDYTIME AND " & _ 
  "CI.OFFICERID = " & Session("officerid") & " AND " & _ 
  "C.ACADYEAR = " & iAcadYear & " AND " & _ 
  "C.SEMESTER = " & iSemester & " AND " & _ 
  "CO.COURSEID = " & iCourseId & " " & _ 
  "GROUP BY EC.STUDYTIME, BYTEDES " & _ 
  "ORDER BY EC.STUDYTIME" 
 
  Response.Write "<table style=""font-size: 10pt"" cellspacing=""0"" 
cellpadding=""0"">" 
  Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
  Do Until objRst.EOF 
   iCnt = CInt(objRst("CNT").Value) 
   Response.Write "<tr><td>" & objRst("BYTEDES").Value & 
"</td><td>&nbsp; = &nbsp;</td><td>" & iCnt 
   If iFillQuestionnaire > 0 And iCnt > 0 Then 
    Response.Write " &nbsp; (" & FormatNumber(iCnt * 100 / 
iFillQuestionnaire, 2) & "%)" 
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   End If 
   Response.Write "</td></tr>" 
   objRst.MoveNext() 
  Loop 
  objRst.Close() 
  Set objRst = Nothing 
  Response.Write "</table>" 
  %> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td><b><%=Msg("SUGGEST&COMMENT")%>:</b></td> 
  <td><a href="evaluateResult_comment.asp?<%=rndx & "&coid=" & 
iCourseId & "&acadyear=" & iAcadYear & "&semester=" & iSemester %>">Click 
here</a></td> 
 </tr> 
 </table> 
 <% 
 '-- Get question's name, mean and SD 
 
 if  sEvaluateType = "" then 
 
 SQL = "SELECT EQ.QUESTIONID, EQ.QUESTION" & Msg("SQL") & " QUES, 
Avg(EC.POINT) Mean, StDDev(EC.POINT) SD " & _ 
 "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATECOMMENT ECom, AVSREG.EVALUATEANSWER EA, 
AVSREG.EVALUATECHOICE EC, AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ " & _ 
 "WHERE " & _ 
 "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
 "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
 "CI.CLASSID = ECom.CLASSID AND " & _ 
 "CI.OFFICERID = ECom.OFFICERID AND " & _ 
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 "CI.EVALUATEID = ECom.EVALUATEID AND " & _ 
 "EA.CHOICEID = EC.CHOICEID AND " & _ 
 "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
 "EA.QUESTIONID = EC.QUESTIONID AND " & _ 
 "EA.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID AND " & _ 
 "EA.QUESTIONID = EQ.QUESTIONID AND " & _ 
 "ECom.CLASSID = EA.CLASSID AND " & _ 
 "ECom.OFFICERID = EA.OFFICERID AND " & _ 
 "ECom.EVALUATEID = EA.EVALUATEID AND " & _ 
 "ECom.STUDENTID = EA.STUDENTID AND " & _ 
 "EA.CHOICEID Is Not Null AND " & _ 
 "EA.CHOICEID <> 'NA' AND " & _ 
 "EA.CHOICEID <> 'MI' AND " & _ 
 "ECom.STUDYTIME >= 1 AND " & _ 
 "CI.OFFICERID = " & Session("officerid") & " AND " & _ 
 "C.ACADYEAR = " & iAcadYear & " AND " & _ 
 "C.SEMESTER = " & iSemester & " AND " & _ 
 "CO.COURSEID = " & iCourseId  & _ 
 " GROUP BY EQ.QUESTIONID, EQ.QUESTION" & Msg("SQL") & " " & _ 
 "ORDER BY EQ.QUESTIONID" 
 
 else 
 
 SQL = "SELECT EQ.QUESTIONID, EQ.QUESTION" & Msg("SQL") & " QUES, 
Avg(EC.POINT) Mean, StDDev(EC.POINT) SD " & _ 
 "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATECOMMENT ECom, AVSREG.EVALUATEANSWER EA, 
AVSREG.EVALUATECHOICE EC, AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ " & _ 
 "WHERE " & _ 
 "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
 "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
 "CI.CLASSID = ECom.CLASSID AND " & _ 
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 "CI.OFFICERID = ECom.OFFICERID AND " & _ 
 "CI.EVALUATEID = ECom.EVALUATEID AND " & _ 
 "EA.CHOICEID = EC.CHOICEID AND " & _ 
 "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
 "EA.QUESTIONID = EC.QUESTIONID AND " & _ 
 "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
 "EA.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID AND " & _ 
 "EA.QUESTIONID = EQ.QUESTIONID AND " & _ 
 "ECom.CLASSID = EA.CLASSID AND " & _ 
 "ECom.OFFICERID = EA.OFFICERID AND " & _ 
 "ECom.EVALUATEID = EA.EVALUATEID AND " & _ 
 "ECom.STUDENTID = EA.STUDENTID AND " & _ 
 "EA.CHOICEID Is Not Null AND " & _ 
 "EA.CHOICEID <> 'NA' AND " & _ 
 "EA.CHOICEID <> 'MI' AND " & _ 
 "ECom.STUDYTIME >= 1 AND " & _ 
 "CI.OFFICERID = " & Session("officerid") & " AND " & _ 
 "C.ACADYEAR = " & iAcadYear & " AND " & _ 
 "C.SEMESTER = " & iSemester & " AND " & _ 
 "CO.COURSEID = " & iCourseId & " AND " & _ 
 "EQ.EVALUATETYPE ='" & sEvaluateType & "' " & _ 
 "GROUP BY EQ.QUESTIONID, EQ.QUESTION" & Msg("SQL") & " " & _ 
 "ORDER BY EQ.QUESTIONID" 
 end if 
 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 'response.write sql 
' response.end 
 If Not objRst.EOF Then 
  '-- Open static recordset fot get answer frequency 
  Set objRstFreq = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
  objRstFreq.CursorType = 3 '//adOpenStatic=3 
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  objRstFreq.CursorLocation = 3 '//adUseClient=3 
  Call objRstFreq.Open(sSqlAnswer, objConn) 
  bFoundData = Not objRstFreq.EOF 
 
  '-- Output question and values 
  Response.Write "<table border=""1"" cellspacing=""1"" style=""font-size: 
10pt"" width=""600"">" 
  iQuestionCount = 0 
  Do Until objRst.EOF 
   If iQuestionCount Mod 3 = 0 Then 
    Response.Write "<tr bgcolor=""#CDCDCD"">" 
    Response.Write "<th width=""50"">" & Msg("QUESTION") & "</th>" 
    Response.Write "<th>" & Msg("LIST") & "</th>" 
    Response.Write "<th width=""50"">Mean</th><th 
width=""50"">SD</th>" 
    Response.Write "</tr>" 
   End If 
   iQuestionCount = iQuestionCount + 1 
 
   Response.Write "<tr>" 
   Response.Write "<td align=""center"" valign=""top"" rowspan=""2"" 
style=""font:bold 14pt Trebuchet MS;"">" & objRst("QUESTIONID").Value & "</td>" 
   Response.Write "<td>" & objRst("QUES").Value & "</td>" 
   Response.Write "<td align=""right"" valign=""top"">" & 
LocalRounding(objRst("MEAN").Value) & "</td>" 
   Response.Write "<td align=""right"" valign=""top"">" & 
LocalRounding(objRst("SD").Value) & "</td>" 
   Response.Write "</tr>" 
   Response.Write "<tr><td colspan=""3"">" 
 
   '-- Write answers 
   objRstFreq.Filter = "QUESTIONID='" & objRst("QUESTIONID").Value & "'" 
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   If objRstFreq.EOF Then 
    Response.Write "<font color=""red"">" & Msg("RECORDNOTFOUND") & 
"</font>" 
   Else 
    Call PrintAnswers(objRstFreq) 
   End If 
   Response.Write "</td></tr>" 
   objRst.MoveNext() 
  Loop 
  Response.Write "<tr bgcolor=""#505070"" style=""color:white;""><td 
colspan=""2"">&nbsp;</td><td align=""right"">" & sMean & "</td><td align=""right"">" & 
sSD & "</td></tr></table>" 
 End If 
 objRst.Close() 
 Set objRst = Nothing 
End Sub 
 
'================================================================
============== 
' Additional Functions 
'================================================================
============== 
 
Function LocalRounding(ByVal N) 
 N = FormatNumber(N, 3) 
 If Left(N, 1) = "." Then 
  N = "0" & N 
 End If 
 LocalRounding = N 
End Function 
'------------------------------------------------------------------------------ 
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Sub PrintAnswers(objRst) 
 Dim idx, iTotal, iRealTotal, iMaxCnt 
 Dim iCnt 
 
 idx = 0 
 iTotal = 0 
 iRealTotal = 0 
 iMaxCnt = -1 
 
 '-- get value for prepare calculate ratio and show most frequent choice. 
 Do Until objRst.EOF 
  If IsNull(objRst("CNT").Value) Then 
   iCnt = 0 
  Else 
   iCnt = CLng(objRst("CNT").Value) 
  End If 
  If CInt(objRst("ODR").Value) <= 2 Then '-- Selected Choice Or NA 
   iTotal = iTotal + iCnt 
  End If 
  iRealTotal = iRealTotal + iCnt 
  If iMaxCnt < iCnt Then 
   iMaxCnt = iCnt 
  End If 
  objRst.MoveNext() 
 Loop 
 
 '-- Display answer 
 Response.Write "<table border=""0"" style=""font-size: 10pt"" width=""100%"">" 
 Response.Write "<tr bgcolor=""#F0F0E0"">" 
 Response.Write "<td align=""center"" width=""50"">Choice</td>" 
 Response.Write "<td align=""center"">" & Msg("DESCRIPTION") & "</td>" 
 Response.Write "<td align=""center"" width=""50"">" & Msg("POINT") & "</td>" 
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 Response.Write "<td align=""center"" width=""50"">" & Msg("FREQUENCY") & 
"</td>" 
 Response.Write "<td align=""center"" width=""50"">N</td>" 
 Response.Write "</tr>" 
 
 objRst.MoveFirst 
 Do Until objRst.EOF 
  If IsNull(objRst("CNT").Value) Then 
   iCnt = 0 
  Else 
   iCnt = CLng(objRst("CNT").Value) 
  End If 
  If objRst("CHOICEID").Value = "MI" Then 
   Response.Write "<tr><td colspan=""5"" style=""font:normal 2pt arial;"" 
bgcolor=""#F0F0E0"">&nbsp;</td></tr>" 
  End IF 
  If iCnt = iMaxCnt Then 
   Response.Write "<tr style=""font-weight:bold;"">" 
  Else 
   Response.Write "<tr>" 
  End If 
  Response.Write "<td align=""center"">" & objRst("CHOICEID").Value & "</td>" 
  Response.Write "<td>" & objRst("DESCRIPTION").Value & "</td>" 
  If CInt(objRst("ODR").Value) > 1 Then 
   Response.Write "<td align=""center"">-</td>" 
  Else 
   Response.Write "<td align=""center"">" & objRst("POINT").Value & "</td>" 
  End If 
 
  If iCnt = 0 Then 
   Response.Write "<td align=""right"">-</td><td align=""right"">-</td>" 
  Else 
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   If objRst("CHOICEID").Value = "MI" Then 
    Response.Write "<td align=""right"">" & FormatNumber(iCnt * 100 / 
iRealTotal, 2) & "%</td>" 
   Else 
    Response.Write "<td align=""right"">" & FormatNumber(iCnt * 100 / 
iTotal, 2) & "%</td>" 
   End If 
   Response.Write "<td align=""right"">" & iCnt & "</td>" 
  End If 
 
  Response.Write "</tr>" 
  objRst.MoveNext() 
 Loop 
 Response.Write "</table>" 
End Sub 
%> 
<!--#include file=func.inc --> 
<!--#include file=ShowUsername.inc --> 
<!--#include file=syswebmsg.inc --> 
<!--#include file=randomlink.inc --> 
 
evaluateResult_e.asp 
<%@ LANGUAGE=VBScript %> 
<% 
Option Explicit 
Response.Expires = 0  'Expire Cache 
Response.Buffer = True  'Page might be redirectd 
Response.Charset = "windows-874" 
Dim objConn 
 
'================================================================
============== 
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' Standard security checking 
'================================================================
============== 
%><!--#include file=teach_auth.inc --><% 
 
'================================================================
============== 
' Get user type 
'================================================================
============== 
Dim usertype, isImp 
 
isImp = False 
If Not IsEmpty(Session("usertype")) Then 
 'impersonating 
 If (Not IsEmpty(Session("officerid")) And Not IsEmpty(Session("studentid")))  And 
_ 
    (Not IsNull(Session("officerid")) And Not IsNull(Session("studentid"))) Then 
  usertype = 0 
  isImp = True 
 Else 
  usertype = CVNum(Session("usertype")) 
 End If 
Else 
 usertype = -1 
End If 
 
'================================================================
============== 
' Addtional security checking 
'================================================================
============== 
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'================================================================
============== 
' Page layout 
'================================================================
============== 
%> 
<!--#include file=header.inc --> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr valign="top" bgcolor="#515151"> 
 <td> 
  <!-- Begin Menu --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
   <tr><td><!-- #include file=title.inc --></td></tr> 
   <tr><td height="8"><font size="1">&nbsp;</font></td></tr> 
   <!-- รายการเมนูด้านซ้ายมือของจอภาพ --> 
   <tr valign="middle"> 
    <td height="25" align="middle"><a 
href="officerbrowse.asp?<%=randomLink%>"><img 
src="<%=imgtag("menu/goback_1.gif")%>" width="152" height="22" 
border="0"></a></td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td height="153">&nbsp;</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <!-- End Menu --> 
 </td> 
 <td width="3" bgcolor="#FFFFA0">&nbsp;</td> 
 <td bgcolor="#FFFFFF"> 
  <!-- แบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย --> 
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  <img src="<%=ImgTag("banner/welcome_0.jpg")%>" width="576" 
height="105"><br/> 
  <% 
  If usertype = 0 Or isImp Then 
   call ShowUsername() 
  Else 
  '-- Officer -- 
  %> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="10"></td> 
   <td> 
    <font face="MS Sans Serif" size="3"><%=Session("officercode") & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERPREFIXNAME")) & Session(Msg("SQLOFFICERNAME")) & " " & 
Session(Msg("SQLOFFICERSURNAME")) %></font> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
  <img src="<%=ImgTagCom("line/horz_1.gif")%>" width="437" height="7"> 
  <%End If%> 
 
  <!-- หัวเรื่อง --> 
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td width="20">&nbsp;</td> 
   <td><font face="CordiaUPC" color="#000080" size="6"><b><%= 
Msg("EVALUATERESULT_TITLE")%></b></font></td> 
  </tr> 
  </table> 
 
  <!-- Body --> 
  <table border="0" cellspacing=2 cellpadding="0" width="100%"> 
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  <tr> 
   <td width="10">&nbsp;</td> 
   <td> 
   <% 
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
    objConn.Open Application("DSN") 
    Call Main() 
    objConn.Close 
    Set objConn = Nothing 
   %> 
   </td> 
  </tr> 
  </table> 
<!--#include file=footer.inc --> 
<% 
'================================================================
============== 
' Global Variables 
'================================================================
============== 
 
Dim rndx 
 
'================================================================
============== 
' Main Function 
'================================================================
============== 
Sub Main() 
 Dim SQL, objRst 
 Dim sSdFiled 
 Dim dicEvaluateType 
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 Dim sAcadyearBuffer, sResultBuffer, sResultCount 
 Dim sMean, sSD 
 Dim officerid 
  
 
 rndx = randomlink() 
 officerid = Request("officerid") 
 
 Set dicEvaluateType = CreateObject("Scripting.Dictionary") 
  
  SQL = "select prefixname , officername , officersurname from 
avsreg.viewofficer WHERE officerid = " & request("officerid") 
  'response.write sql 
  Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
  Do Until objRst.EOF 
   session("xofficername") = objRst("prefixname") &""& objRst("officername") 
&"  "&  objRst("officersurname") 
  objRst.MoveNext() 
  Loop 
  objRst.Close() 
  Set objRst = Nothing 
  
 response.write "ผลประเมินอาจารย์  " & session("xofficername") 
  
 SQL = "SELECT BYTECODE, BYTEDES" & Msg("SQL") & " BYTEDES FROM 
AVSREG.SYSBYTEDES WHERE TABLENAME='EVALUATE' AND 
COLUMNNAME='EVALUATETYPE'" 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 Do Until objRst.EOF 
  dicEvaluateType.Add objRst("BYTECODE").Value, objRst("BYTEDES").Value 
  objRst.MoveNext() 
 Loop 
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 objRst.Close() 
 Set objRst = Nothing 
 
 sSdFiled = "SQRT( ( SUM(POWER(POINT, 2)*WEIGHT) - 
(SUM(WEIGHT)*POWER(SUM(POINT*WEIGHT)/SUM(WEIGHT), 2)) ) / (SUM(WEIGHT)-1) ) SD" 
 
 SQL = _ 
 "SELECT C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, CO.COURSEID, 
CO.COURSENAME" & Msg("SQL") & " COURSENAME, EQ.EVALUATETYPE, C.ENROLLSEAT, 
Sum(POINT*WEIGHT) / Sum(WEIGHT) MEAN, " & sSdFiled & " " & vbCrLf & _ 
 "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATECOMMENT ECom, AVSREG.EVALUATEANSWER EA, 
AVSREG.EVALUATECHOICE EC, AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ " & vbCrLf & _ 
 "WHERE " & vbCrLf & _ 
 "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & vbCrLf & _ 
 "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & vbCrLf & _ 
 "CI.EVALUATEID = ECom.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "CI.OFFICERID = ECom.OFFICERID AND " & vbCrLf & _ 
 "CI.CLASSID = ECom.CLASSID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.QUESTIONID = EC.QUESTIONID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.CHOICEID = EC.CHOICEID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.QUESTIONID = EQ.QUESTIONID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "ECom.STUDENTID = EA.STUDENTID AND " & vbCrLf & _ 
 "ECom.EVALUATEID = EA.EVALUATEID AND " & vbCrLf & _ 
 "ECom.OFFICERID = EA.OFFICERID AND " & vbCrLf & _ 
 "ECom.CLASSID = EA.CLASSID AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.CHOICEID Is Not Null AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.CHOICEID <>'NA' AND " & vbCrLf & _ 
 "EA.CHOICEID <>'MI' AND " & vbCrLf & _ 
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 "ECom.STUDYTIME >= 1 AND " & vbCrLf & _ 
 "CI.OFFICERID=" & officerid & vbCrLf & _ 
 " GROUP BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, CO.COURSEID, 
CO.COURSENAME, CO.COURSENAMEENG, EQ.EVALUATETYPE , C.ENROLLSEAT" & vbCrLf 
& _ 
 "ORDER BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, EQ.EVALUATETYPE " 
 
 'response.write sql 
 Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
 
 'Response.Write SQL 
 If objRst.EOF Then 
  Call ShowNotFound(Msg("RECORDNOTFOUND")) 
 Else 
  Response.Write "<table border=""0"" style=""font-size: 10pt"" width=""600"">" 
  Response.Write "<tr bgcolor=""#CDCDCD""" 
  If Msg("SQL") = "ENG" Then 
   Response.Write " style=""font:bold 8pt tahoma;""" 
  End If 
  Response.Write ">" 
  Response.Write "<th width=""50"">" & Msg("SEMESTER") & "</th>" 
  Response.Write "<th width=""50"">" & Msg("COURSECODE") & "</th>" 
  Response.Write "<th>" & Msg("COURSE") & "</th>" 
  Response.Write "<th width=""70"">" & Msg("TYPE") & "</th>" 
  Response.Write "<th width=""70"">จ านวนนิสิตลงทะเบียน</th>" 
  Response.Write "<th width=""50"">Mean</th><th width=""50"">SD</th><th 
width=""90"">" & Msg("INDETAIL") & "</th>" 
  Response.Write "</tr>" 
 
  sAcadyearBuffer = "" 
  sResultBuffer = "" 
  sResultCount = 0 
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  Do Until objRst.EOF 
   If sAcadyearBuffer <> objRst("SEMESTER").Value & "/" & 
objRst("ACADYEAR").Value Then 
    If sAcadyearBuffer <> "" Then 
     Response.Write "<tr bgcolor=""#F0F0E0"">" & "<td rowspan=""" & 
sResultCount & """ align=""center"">" &  sAcadyearBuffer & "</td>" & sResultBuffer 
     sResultBuffer = "" 
     sResultCount = 0 
    End If 
    sAcadyearBuffer = objRst("SEMESTER").Value & "/" & 
objRst("ACADYEAR").Value 
   End If 
   If sResultCount > 0 Then 
    sResultBuffer = sResultBuffer & "<tr bgcolor=""#F0F0E0"">" 
   End IF 
    
   sMean = LocalRounding(objRst("MEAN").Value) 
   sSD = LocalRounding(objRst("SD").Value) 
   sResultCount = sResultCount + 1 
   sResultBuffer = sResultBuffer & "<td align=""center"">" & 
objRst("COURSECODE").Value & "</td><td>&nbsp;" & objRst("COURSENAME").Value & 
"</td><td>" & dicEvaluateType(objRst("EVALUATETYPE").Value) & "</td><td>" & 
objRst("ENROLLSEAT") & "</td><td align=""right"">" & sMean & "</td><td align=""right"">" 
& sSD & "</td><td width=""90"" align=""center""><a href=""evaluateResult_detail_e.asp?" 
& rndx & "&coid=" & objRst("COURSEID").Value & "&coc=" & objRst("COURSECODE").Value 
& "&con=" & Server.URLEncode(objRst("COURSENAME").Value) & "&acadyear=" & 
objRst("ACADYEAR").Value & "&semester=" & objRst("SEMESTER").Value & 
"&evaluatetype=" & objRst("EVALUATETYPE").Value & "&officerid=" & officerid & 
"&mean=" & sMean & "&sd=" & sSD & """>" & Msg("INDETAIL") & "</a></td></tr>" 
   objRst.MoveNext() 
  Loop 
  If sAcadyearBuffer <> "" Then 
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   Response.Write "<tr bgcolor=""#F0F0E0"">" & "<td rowspan=""" & 
sResultCount & """ align=""center"">" &  sAcadyearBuffer & "</td>" 
  End If 
  Response.Write sResultBuffer 
  objRst.Close() 
  Set objRst = Nothing 
 
  SQL = _ 
  "SELECT CO.CREDITTOTAL WEIGHT, Sum(POINT*WEIGHT) / Sum(WEIGHT) 
POINT " & _ 
  "FROM AVSREG.CLASS C, AVSREG.COURSE CO, AVSREG.CLASSINSTRUCTOR CI, 
AVSREG.EVALUATECOMMENT ECom, AVSREG.EVALUATEANSWER EA, 
AVSREG.EVALUATECHOICE EC, AVSREG.EVALUATEQUESTION EQ " & _ 
  "WHERE " & _ 
  "C.COURSEID = CO.COURSEID AND " & _ 
  "C.CLASSID = CI.CLASSID AND " & _ 
  "CI.EVALUATEID = ECom.EVALUATEID AND " & _ 
  "CI.OFFICERID = ECom.OFFICERID AND " & _ 
  "CI.CLASSID = ECom.CLASSID AND " & _ 
  "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
  "EA.QUESTIONID = EC.QUESTIONID AND " & _ 
  "EA.EVALUATEID = EC.EVALUATEID AND " & _ 
  "EA.CHOICEID = EC.CHOICEID AND " & _ 
  "EA.QUESTIONID = EQ.QUESTIONID AND " & _ 
  "EA.EVALUATEID = EQ.EVALUATEID AND " & _ 
  "ECom.STUDENTID = EA.STUDENTID AND " & _ 
  "ECom.EVALUATEID = EA.EVALUATEID AND " & _ 
  "ECom.OFFICERID = EA.OFFICERID AND " & _ 
  "ECom.CLASSID = EA.CLASSID AND " & _ 
  "EA.CHOICEID Is Not Null AND " & _ 
  "EA.CHOICEID <>'NA' AND " & _ 
  "EA.CHOICEID <>'MI' AND " & _ 
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  "ECom.STUDYTIME >= 1 AND " & _ 
  "CI.OFFICERID=" & officerid & _ 
  " GROUP BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, CO.COURSEID, 
CO.COURSENAME, CO.COURSENAMEENG, EQ.EVALUATETYPE, CO.CREDITTOTAL " & _ 
  "ORDER BY C.ACADYEAR, C.SEMESTER, CO.COURSECODE, EQ.EVALUATETYPE" 
 
  SQL = "SELECT Sum(POINT*WEIGHT) / Sum(WEIGHT) MEAN, " & sSdFiled & " 
FROM (" & SQL & ")" 
 
  Set objRst = objConn.Execute(SQL) 
  If Not objRst.EOF Then 
   Response.Write "<tr bgcolor=""#505070"" style=""color:white;"">" 
   Response.Write "<td colspan=""5"">&nbsp;</td><td align=""right"">" & 
LocalRounding(objRst("MEAN").Value) & "</td><td align=""right"">" & 
LocalRounding(objRst("SD").Value) & "</td><td align=""center"">-</td>" 
   Response.Write "</tr>" 
  End If 
  Response.Write "</table>" 
 End If 
 objRst.Close() 
 Set objRst = Nothing 
End Sub 
 
'================================================================
============== 
' Additional Functions 
'================================================================
============== 
 
Function LocalRounding(ByVal N) 
 N = FormatNumber(N, 3) 
 If Left(N, 1) = "." Then 
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  N = "0" & N 
 End If 
 LocalRounding = N 
End Function 
'------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sub ShowNotFound(ByRef errmsg) 
 Response.Write "<BR><BR>" 
 Response.Write "<DIV ALIGN=CENTER>" 
 Response.Write "<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1>" 
 Response.Write "<TR BGCOLOR=#800000>" 
 Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" 
 Response.Write "<FONT FACE=""MS Sans Serif"" SIZE=3 
COLOR=#FFFFFF><B>"&Msg("PLEASEKNOWLEDGE") 
 Response.Write "</TD>" 
 Response.Write "</TR>" 
 Response.Write "<TR BGCOLOR=#800000>" 
 Response.Write "<TD>" 
 Response.Write "<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 
WIDTH=500>" 
 Response.Write "<TR BGCOLOR=#FFF6F6>" 
 Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>&nbsp;<BR>" 
 Response.Write "<FONT FACE=""MS Sans Serif"" SIZE=3>* " & errmsg & " *<BR>" 
 Response.Write "<BR>&nbsp;</TD>" 
 Response.Write "</TR>" 
 Response.Write "</TABLE>" 
 Response.Write "</TD>" 
 Response.Write "</TR>" 
 Response.Write "</TABLE>" 
 Response.Write "</DIV>" 
End Sub 
%> 
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<!--#include file=printRecordset.inc --> 
<!--#include file=func.inc --> 
<!--#include file=ShowUsername.inc --> 
<!--#include file=syswebmsg.inc --> 
<!--#include file=randomlink.inc --> 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - นามสกุล     นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา 
วัน  เดือน  ปีเกิด    วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2522 
จังหวัด  และประเทศที่เกิด จังหวัดมหาสารคาม  ประเทศไทย 
ประวัติการศึกษา    พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  แผนกอิเล็กทรอนิกส์   
             เทคนิคมหาสารคาม 
       พ.ศ. 2543  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) แผนก  
          เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคมหาสารคาม 
       พ.ศ. 2546  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
          แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
            ปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) แขนงวิชา   
             คอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 
        พ.ศ. 2556  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)  
           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต าแหน่ง  สถานที่ท างาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กองทะเบียนและประมวลผล   
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
       อาจารย์พิเศษ ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   บ้านเลขท่ี  50  ถนนวรบุตร  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง   
        จังหวัดมหาสารคาม  44000  
ผลงานตีพิมพ์ 
 อภิชัย  ชาญศิริรัตนา และ จิรัฎฐา  ภูบุญอบ. (2556). การพัฒนาระบบการขอเอกสาร 
ทางการศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ  ครั้งที่ 6 เรื่อง “ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ  ตะวันออก – ตะวันตก : ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
สู่ประชาคมอาเซียน” The Sixth SNRU International Conference on Cooperation for 
Development on the East – West  Economic Corridor : Strategic Development for 
ASEAN Community. วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ และอาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสากลนคร.  สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสากลนคร. 
 
 



409 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลงาน 
1. พัฒนาระบบการส่ง  sms  ร่วมกับ  บริษัท  Truemove   
2. พัฒนาการตัดเงินออนไลน์  ร่วมกับ  ธนาคารทหารไทย 
3. การพัฒนาระบบจองของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


