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Abstract  

This objective of research is to develop the academic position database 

system of Maejo University. It was web application platform and information system 

for applying information technology to manage the academic position requests of 

academic staffs. It could provide information query services, preparing self-made 

requests, follow up on the application process by the division of personnel in 

university office. It was developed by using ASP.NET programming language and 

Microsoft SQL Server database management, It was analyzed and designed by using 

the system development cycle (System Development Life Circle: SDLC). 

The result of this system development was as follows. The web application 

consists of 2 parts as follows: 1) The front-end section for the academic staff to study 

the condition, regulation, and procedures for the academic position request 

preparation including query involved information, process for academic position 

requirement, list of experts for evaluation, committee board about academic position 

management, meeting schedule, progress monitoring, follow up process of requests 
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etc., and 2) the back-end for data management for staffs. They manage setup data 

into database and website structure that URL access https://apds.mju.ac.th. It was 

evaluated the satisfaction for usage this system by using questionnaires. The data 

was collected from 12 executives, 60 staffs of Maejo University, 8 external academic 

staffs, total of 80. There was average score of 3.70 and standard deviation of 0.51 It 

can be shown that the implementation of this developed system in the operation of 

the division of personnel can increase the efficiency of the management of academic 

position requests efficiently. 
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บทคัดยอ 

 ระบบงานนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยแมโจในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศ โดยการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาในการบริหารจัดการการขอตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ระบบ

สามารถใหบริการสืบคนขอมูลการเตรียมตัวจัดทําคําขอดวยตนเอง ติดตามข้ันตอนการยื่นขอผานกอง

การเจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย ระบบงานพัฒนาข้ึนเขียนโปรแกรมดวยภาษา ASP.NET โดยใช

ฐานขอมูล Microsoft SQL Server วิเคราะหและออกแบบเพ่ือหารูปแบบเก่ียวกับสารสนเทศ ใหตรง

กับความตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Circle: SDLC)  

ผลของการพัฒนาระบบงาน พบวา ไดเว็บแอพลิเคชั่นประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 1) สวน

แสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Front End) เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการท่ีสนใจเขามาศึกษาหลักเกณฑ 

กฎระเบียบข้ันตอน วิธีการจัดทําคําขอตําแหนงทางวิชาการ ไดแก การตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง 

วิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน คณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และกําหนดการประชุมของคณะกรรมการ ติดตามความกาวหนาการ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน  และ 2) สวนการจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ (Back 

End) เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล จัดการขอมูลลงในฐานขอมูลและโครงสราง

เว็บไซต การเขาถึงเว็บไซต https://apds.mju.ac.th  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใช

เว็บไซต โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 12 คน บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 60 คน บุคลากรสายวิชาการภายนอก จํานวน 8 คน รวมท้ังสิ้น 80 คน มี

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยรวม 3.70 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51 แสดงไดวาการนําระบบงานท่ีพัฒนานี้มาใชในการดําเนินงานของกองการเจาหนาท่ี
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สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ 

 

1. บทนํา 

ระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ   (Academic 

Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป นระบบงาน ท่ีทางกองการเจ าหน า ท่ี 

สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ   ไดมีโครงการท่ีจะดําเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิด ท่ีจะนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ จัดทําระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ กับภาระงานดังกลาว 

เพ่ือลดระยะเวลาการใหบริการในการสืบคน ติดตาม ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ   ประกอบกับไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในการ

ประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2558  มีมติใหจัดทําระบบฐานขอมูลดังกลาว 

ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาว ทางกองการเจาหนาท่ีฯ  ไดจัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบ

ข้ึนมา ประกอบไปดวยนายสมวงค ทิพยประจักษ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  นางสาวอารัทรา 

พิเชษฐพันธ บุคลากร ปฏิบัติการ นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากรปฏิบัติการ และนางสาวละออศิริ 

พรหมศร ในฐานะ นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ ท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบฐานขอมูลบุคลากรของ

กองการเจาหนาท่ี เพ่ือใหระบบฐานขอมูลดังกลาวมีความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  โดยไดมีสวน

รวมในการออกแบบ field ขอมูล การแสดงผล การคํานวณ และการออกรายงาน และไดรับความ 

อนุเคราะหจากกองเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมอบหมายใหนายสมชาย อารยพิทยา ตําแหนงนักวิชาการ

คอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สังกัดงานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล เปนผูรวมในการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว ซ่ึงทางทีมงานไดมีการจัดประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการ

พัฒนาระบบรวมกัน และทางทีมงาน ไดดําเนินการพัฒนาระบบแลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยได

ทํ า ก า ร ติ ด ตั้ ง  banner ไ ว ท่ี ห น า homepage ข อ ง ก อ ง ก า ร เจ า ห น า ท่ี ต า ม เว็ บ ไซ ต 

https://apds.mju.ac.th  (สมวงค ทิพยประจกัษ, 2558) 

ประกอบกับการปรับเกณฑใหมสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาโดย ก.พ.อ. ไดจัดทําประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลบังคับต้ังแต

วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 และตอมา ก.พ.อ. ไดมีการประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2563 ซ่ึงในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกลาว ประกาศ ก.พ.อ. ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 15 ของ

 

https://apds.mju.ac.th/


85 
 

ประกาศ ก .พ .อ . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 และใหใชความตอไปนี้แทน 

"การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่อง 

ไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการอยูในวันกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ  ใหพิจารณา

กําหนดตําแหนงตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  ตอไปจนแลวเสร็จ  

ในวาระเริ่มแรก อาจนําประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให

ตํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกโข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 หรือหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ฉบับนี้ มาใชบังคับแกการยื่นเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการท่ียื่นขอระหวางวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ได แลวแตความ

ประสงคของผูยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ และเม่ือพนกําหนดดังกลาวแลว ใหถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวตามประกาศ ก.พ.อ. นี้" 

          ในการนี้ จึงขอนําเสนอหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑป 

2563 โดยมีสาระสําคัญสรุป ดังนี้ 

1) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับปริญญาตรี 6 ป ปริญญาโท 

4 ป และปริญญาเอก 1 ป และพนระยะทดลองการปฏิบัติงาน สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย ตอง

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป และ

ตําแหนงศาสตราจารย ตองดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาว

มาแลว ไมนอยกวา 2 ป  

2) การประเมินผลการสอน ผูขอมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบคาไดนอยกวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค โดยผูขอตองจัดทําเอกสารแบบท่ี 

1 (เอกสารประกอบการสอน) และเอกสารแบบท่ี 2 (เอกสารคําสอน) ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบคาไดรวมกับชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งเดิมแลวไมนอยกวาสาม 

หนวยกิตระบบทวิภาค โดยการประเมินผลการสอนของตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองมีความ

ชํานาญในการสอน และการประเมินผลการสอนของตําแหนงรองศาสตราจารย ตองมีความ

ชํานาญพิเศษในการสอน การประเมินผลการสอนของตําแหนงศาสตราจารย ผูขอตองมีช่ัวโมง

สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

3) วิธีในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ศาตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช, 

2563 ไดนําเสนอหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในแตละตําแหนงมีดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ระดับผูชวยศาสตราจารย 

 

ภาพท่ี 2 แสดงหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ระดับรองศาสตราจารย 
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4) การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การแตงตั้งโดยวิธีปกติ ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ

ตําแหนงรองศาสตราจารย โดยแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ จํานวน 3-5 คน โดยการตัดสินของท่ี

ประชุมใหถือเสียงขางมาก และการแตงตั้งโดยวิธีปกติ ในตําแหนงศาสตราจารย โดยแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิฯ จํานวน 3-5 คน โดยการตัดสินของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก แตตองจัดใหมีการ

ประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด 

และการแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ  ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใหเสนอผลงานและใหดําเนินการ

ตามวิธีการเชนเดียวกับวิธีปกติโดยอนุโลม และตําแหนงรองศาสตราจารยใหเสนอผลงานเฉพาะวิธีท่ี 1 

ภาพท่ี 3 แสดงหลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ระดับศาสตราจารย 
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เทานั้น และตําแหนงศาสตราจารยใหเสนอผลงานเฉพาะวิธีท่ี 1 เทานั้น โดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไม

นอยกวา 3 คน โดยการตัดสินของท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

5) ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ใหยกเลิกการระบุสัดสวนการมีสวนรวม

เปนรอยละ โดยกําหนดใหผูขอตองเปนผูประพันธอันดับแรก (First author) หรือผูมีสวนสําคัญทาง

ปญญา (Essentially Intellectual contributor)  หรือผูประพันธบรรณ กิจ  (Corresponding 

author) และกําหนดเพ่ือรองรับบทบาทหนาท่ี การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการสรางสรรค

ผลงานของผูรวมงานทุกคนวาทําในสวนไหนอยางไร 

 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

3. วิธีดําเนินการ 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการทํางานจากกองการเจาหนาท่ี สํานักงาน

มหาวิทยาลัย และขอมูลการขอกําหนดตําแหนงวิชาการ จากบุคลากรสายวิชาการของหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ  อาทิเชน บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมินผลงาน  ขอมูล

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย 

ประกาศ ก.พ.อ/ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ขอหารือ ภาะงานข้ันต่ําของสายวิชาการ เงินประจํา

ตําแหนงและคาตอบแทนของบุคลากร บทความเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ

เว็บไซตการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีเก่ียวของ เปนตน 

3.2 ปรับปรุงขอมูลและอัพโหลดรูปภาพตาง ๆ ของระบบ เชน รูปภาพของบุคลากรสาย

วิชาการ 

3.3 สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ ไดแกผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาท่ีจากกองการเจาหนาท่ี 

สํานักงานมหาวิทยาลัยและทําการรวบรวมขอมูลในข้ันตอนตาง ๆ  

3.4 เรียบเรียง และจัดพิมพขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได 

3.5 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ  โดยทําการศึกษา รวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและออกแบบเพ่ือหารูปแบบเก่ียวกับสารสนเทศ ใหตรงกับความ

ตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Circle: 

SDLC)  ทําการออกแบบระบบฐานขอมูลใหมีความเหมาะสมกับระบบงานท่ีจะพัฒนา 
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3.6  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  โดย

นําระบบท่ีได  วิเคราะหและออกแบบมาทําการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่น (Web 

Application) เพ่ือใชเผยแพรขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต  โดยจะแบงการทํางานออกเปนสวนหลัก ๆ   

 ได 2 สวน ดังนี้ 

3.6.1 Front End เปนสวนท่ีแสดงผลขอมูลท่ีเก่ียวกับบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีทํา

หนาท่ีประเมินผลงาน, ขอมูลคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ขาว/บทความ และเว็บไซต

ท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหกับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจและ

ผูเยี่ยมชมเว็บไซตท่ัว ๆ ไป 

3.6.2 Back End เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูลและโครงสราง 

เว็บไซต ซ่ึงสวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) 

3.7  ทําการติดตั้งระบบในเครื่องแมขายท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.8  ทําการทดสอบระบบโดยมีการนําเขาขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ เชน 

รายละเอียดเก่ียวกับบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมินผลงาน  ขอมูลคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย ขาว/บทความ 

หรือเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีเปนขอมูลเบื้องตนในการทดสอบ

ระบบและการสืบคนฐานขอมูล 

3.9  ทําการเผยแพรขอมูลและระบบสารสนเทศผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมโจและ 

 ระบบ search engine ของโลก เชน Google Search 

การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูล

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ เก็บตัวอยางขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 12 

คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 60 คน บุคลากรภายนอกสายวิชาการ จํานวน 8 คน 

รวมท้ังสิ้น 80 คน การใหคะแนนเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในการใช ตามมาตรวัดของลิเคิรท 

(Likert Rating Scale) ของ Likert (1932 อางถึง ใน บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) ใหคะแนน

ตามลําดับท่ีเลือกตอบตามรายขอ ดังนี้ 

5 = มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 = มีความพึงพอใจมาก 

3 = มีความพึงพอใจปานกลาง  

2 = มีความพึงพอใจนอย 

1 = มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

การวิเคราะหสรุปผลการประเมินดวยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใช

บริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ ใชสถิติคาเฉลี่ย 

(Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉลี่ย
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ความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีใชคาเฉลี่ยกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2535: 100) โดยกําหนดคาเฉลี่ยกลางไว ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

4. ขอบเขตของโครงการ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยศึกษาเฉพาะใน 

มหาวิทยาลัยแมโจ เทานั้น   มีการสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยมีการนําเขาขอมูลบุคลากร

สายวิชาการจริงท่ีเปนขอมูลเบื้องตนในการทดสอบระบบการสืบคนฐานขอมูล  โดยทําการติดตั้ง

ระบบใหม อัพโหลดไฟลเว็บตาง ๆ พรอมขอมูลและรูปภาพของบุคลากรสายวิชาการไปเก็บไวท่ี  

Web Hosting ท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแมโจ  เพ่ือเผยแพรผาน

ทางระบบอินเทอรเน็ตตอไป 

 

5. ผลการดําเนนิงาน 

5.1 ดานการออกแบบระบบการทํางาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการ

ทํางาน  โดยทําการศึกษาความตองการตาง ๆ ของระบบ ปญหาขอบเขตความตองการของผูใชจาก

ข้ันตอนการทํางานและเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการทํางาน โดยนํา

เครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการออกแบบระบบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4 แสดงโครงสรางระบบฐานขอมูลการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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5.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด  เปนแผนภาพท่ีแสดงถึงขอบเขตของ

สารสนเทศนั้น  โดยจะเปนมุมมองในระดับสูงจะแสดงใหเห็นวามีหนวยงานหรือกลุมบุคคลใด

เก่ียวของ/ติดตอกับระบบ  มีการรับและสงขอมูลใดกับระบบบาง   ซ่ึงแผนภาพระดับนี้จะยังไม

กลาวถึง สัญลักษณการเก็บขอมูล(Data Store Symbol) (ภาพท่ี 5) (ศิริรัตน ตรงวัฒนาวุฒิ.(.ม.ป.ป.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Data Flow Diagram 

แผนภาพกระแสขอมูล(Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา แผนภาพการไหลของขอมูล   เปนเครื่องมือท่ีใชเพ่ือแสดงการไหลของขอมูลและการ

ประมวลผลตาง ๆในระบบสัมพันธกับแหลงเก็บขอมูลท่ีใชเปนสื่อ ท่ีชวยใหการวิเคราะหเปนไปได

โดยงาย  และมีความเขาใจตรงกันระหวางผูวิเคราะหระบบเอง หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับ

โปรแกรมเมอร หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ (ภาพท่ี 6) (ศิริรัตน ตรงวัฒนาวุฒิ .          

(.ม.ป.ป.).)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 6  แสดง แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) 

 

ภาพท่ี 5  แสดง Context Diagram ระบบฐานขอมูลกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5.2 ดานการออกแบบระบบฐานขอมูล 

การออกแบบระบบฐานขอมูล แบงออกไดเปน 

1. Entity-Relationship Model 

E-R โมเดล (Entity-Relationship Model) ใชในการออกแบบฐานขอมล

ในระดับแนวคิด (High-Level Conceptual Data Model) เพ่ืออธิบายถึงเคารางของฐานขอมูล 

(Conceptual Database Schema) ท่ีประกอบดวยความหมายของเอนทิตี้ (Entity) คุณลักษณะของ

เอนทิตี้ (Entity) หรือแอททริบิวตและความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ (Relationship) โดยการออกแบบ

โมเดลขอมูลดวย E-R โมเดลท่ีชวยในการออกแบบในระดับแนวคิดจะไมคํานึงวาโมเดลของระบบ

จัดการฐานขอมูลท่ีจะเลือกใชหรือโครงสรางการจัดเก็บขอมูลจริงเปนอยางไร (ภาพท่ี 7) (ศิริลักษณ 

โรจนกิจอํานวย.(2549).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 7  แสดง Entity Relationship Diagram ระบบฐานขอมูลกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

http://std.bus.tu.ac.th/web04/index.php
http://std.bus.tu.ac.th/web04/index.php
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2. Data Dictionary 

Data Dictionary หรือ พจนานุกรมขอมูล เปนตัวบอกคุณลักษณะของ

ขอมูลท่ีใชในองคกร และเปนตัวสําคัญสําหรับนักวิเคราะหระบบในการพัฒนาระบบ เพราะจะเปนตัว

ชวยใหทีมงาน และผูใชระบบทุกคนพูดถึงขอมูลตัวเดียวกัน เม่ือขอมูลนั้นอยูในสถานการณท่ีตางกัน 

เชนอยูคนละแผนกแตใชขอมูลตัวเดียวกัน เปนตน (ตารางท่ี 1 - ตารางท่ี 8) (ชัยรัตน จุสปาโล  และ

คณะ.(2555). พจนานุกรมขอมูล. สงขลา : โครงการสงเสริมการผลิตเอกสารชุดวิชาและสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ . สืบคนเม่ือ 25 มกราคม 2562, จาก: 

http://classroom.hu.ac.th/courseware/SA/ppt/ch10.ppt)  

 

ตารางท่ี 1 รายช่ือตารางในสวนการจัดเก็บขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

ลําดับ ช่ือตาราง คําอธิบาย ประเภท 

1 User เปนตารางหลักในการจัดเก็บขอมูลผูยื่น

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ตารางหลัก 

2 SUBMITT_MJU เปนตารางขอมูลการขอกําหนดตําแหนง ตารางอางอิง 

3 WORK_HISTORY เปนตารางขอมูลขอมูลประวัติการทํางาน ตารางหลัก 

4 

 

6 

 

7 

8 

 

SERVICE_HISTORY 

 

ADMIN_HISTORY 

 

EDUCATION_HISTORY 

ACADEMIC_HISTORY 

เปนตารางขอมูลภาระงานยอนหลังงานบ

ริการิชาการ (HISTORY_OF_SERVICE) 

เปนตารางขอมูลขอมูลภาระงานยอนหลัง

งานบริหาร 

เปนตารางขอมูลขอมูลประวัติการศึกษา 

เปนตารางขอมูลขอมูลผลงานทางวิชาการ 

 

ตารางหลัก 

 

ตารางหลัก 

 

ตารางหลัก 

ตารางหลัก 

 

 

5.3 ดานการออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

เปนการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร   ซ่ึงมี

กระบวนการท่ีเริ่มจากการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอดจนภูมิความรูของนักจิตวิทยา นัก

การศึกษา นักออกแบบกราฟก ชางเทคนิค ผูเชี่ยวชาญดานมนุษยวิทยา นักออกแบบสถาปตยกรรม

ขอมูล และนักสังคมศาสตร เพ่ือมารวมกันพัฒนากระบวนการออกแบบพัฒนาสวนตอประสานใหใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิชิต เทพประสิทธิ์, 2552) 

โดยมีการออกแบบใน 2 สวน ดังนี้ 

5.3.1 การออกแบบหนาจอหลักของระบบ 

5.3.2 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

http://classroom.hu.ac.th/courseware/SA/ppt/ch10.ppt
http://www.gotoknow.org/profiles/users/ideaasset
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ภาพท่ี 3 การออกแบบหนาจอหลักของระบบฐานขอมูลสมุนไพร 

 

5.3.1 การออกแบบหนาจอหลักของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 การออกแบบสวนการแสดงผล 

ในการออกแบบสวนการแสดงผล ผูวิจัยไดแบงการออกแบบออกเปน 2 สวนหลัก 

ไดแก  สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage) และสวนการจัดการขอมูลผูดูแลระบบ 

(Administrator)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.4.1 สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage)   

เปนสวนท่ีแสดงขอมูลหนาแรกของเว็บไซต สําหรับบุคคลากรสายวิชาการภายใน

มหาวิทยาลัยแมโจท่ีสนใจในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน,  บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี

ทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ,  การตรวจสอบคุณสมบัติขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และรายงาน

ความก าวหน าการขอ กําหนดตํ าแหน งท างวิ ช าการ  เป นต น    การเข า ถึ งด วย เว็บ ไซต 

https://apds.mju.ac.th ดังภาพท่ี 10 

ภาพท่ี 9    การออกแบบโครงสรางเมนูของระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ภาพโลโก   ชื่อเรื่อง (Title) 

 
 
ลิงคภายในสําคัญอ่ืน ๆ  

 
 
เน้ือหา (Content) และภาพกราฟก 

ภาพท่ี 8   การออกแบบโครงสรางหลักของระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

https://apds.mju.ac.th/NamePeerReviewMJU.aspx
https://apds.mju.ac.th/NamePeerReviewMJU.aspx
https://apds.mju.ac.th/Login_Academic_NEW.aspx
https://apds.mju.ac.th/Login_Check_Academic.aspx
https://apds.mju.ac.th/Login_Check_Academic.aspx
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5.4.2 สวนการจัดการขอมูลผูดูแลระบบ (Administrator) 

หนาจอสําหรับผูดูแลระบบ  เปนหนาจอสําหรับใหผูท่ีดูแลระบบเขาไปบริหารจัดการ

ขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยใชรหัสผานระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงหนาจอหลักของระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ภาพท่ี 11 แสดงสวนการจัดการ ขอมูลรายงานความกาวหนาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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ภาพท่ี 13 แสดงสวนรายงานจํานวนบุคลากรท่ีขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ภาพท่ี 12 แสดงสวนการจัดการขอมูลการตรวจสอบคุณสมบัติการขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 
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6. สรุปผล 

6.1 ประโยชนท่ีไดรับ 

1. สามารถนําความรูท่ีไดจากการดําเนินการนี้ไปเปนแนวทางในการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาเพ่ิมเติมในอนาคตได 

2. สามารถท่ีจะคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สาย

วิชาการไดสะดวก รวดเร็ว 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ไดนํากระบวนการประเมินท่ีเรียกวา Affective Test or Acceptance Test มา

ประเมินเพ่ือหาความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซต โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดงนี้  

 1. การประเมินเพ่ือหาความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซต โดยขอความอนุเคราะหใหผูบริหาร จํานวน 12 

คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 60 คน บุคลากรภายนอกสายวิชาการ จํานวน 8 คน 

รวมท้ังสิ้น 80 คน ทําการประเมินกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 

รายการ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 3.70 0.51 มาก 

1.  เขาสูเว็บไซตไดรวดเร็ว ตอบสนองไดเร็ว 3.96 0.66 มาก 

2.  หัวขอมีความสะดุดตา หางาย และ 

     สวยงาม สืบคนขอมูลได 
3.55 0.69 มาก 

3.  มีรายละเอียดท่ีตองการครบถวน 3.63 0.62 มาก 

4.  มีคําอธิบายแตละข้ันตอนท่ีชัดเจน เขาใจ 

    งาย  
3.68 0.63 มาก 

5.  การนําเสนอเนื้อหาเปนระบบ เรียง 

     ตามลําดับ ข้ันตอน ไดรับความสะดวก 

3.66 0.65 มาก 

6.  ขอมูลท่ีไดมีความถูกตองและทันสมัย 3.69 0.65 มาก 

7.  ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูใน 

    การนําเสนอเนื้อหา 

3.73 0.66 มาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจการใชเว็บไซต พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ผูใชบริการใหคะแนนการ

ประเมินทุกขอในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) เขาสู

เว็บไซตไดรวดเร็ว ตอบสนองไดเร็ว 2) ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูในการนําเสนอเนื้อหา 

และ 3) ขอมูลท่ีไดมีความถูกตองและทันสมัย  โดยมีคาเฉลี่ย 3.96, 3.73 และ 3.69 ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการดําเนนิงาน 

จากการทดสอบโดยใชแบบประเมินจากกลุมตัวอยาง   ทําใหสามารถสรุปไดวา  ระบบ

ฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ  ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมานี้สามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับมาก  และสามารถนําไปใชงานจริงไดตอไป 

 

1. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ 

1.1 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการท่ีนํามาจัดเก็บและรวบรวม นํามาจาก

หลาย ๆ แหลงขอมูล และตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ

ตอไป 

1.2 ขอมูลรูปภาพบุคลากรท่ีสํารวจและถายภาพบางรายชื่อมีไมครบ   จําเปนท่ี

จะตองอางอิงรูปภาพตาง ๆ เพ่ิมเติม  เชน จากเว็บไซตหรือแหลงอางอิงท่ีเก่ียวของ เปนตน 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.1 สรางเครือขายชุมชนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระหวางหนวยงาน 

องคกรตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู การดําเนินงานรวมกัน  

2.2 ควรพัฒนาระบบใหคําปรึกษาท้ัง online และ offile หรือ FAQ กรณีผูยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการขอคําปรึกษาในการแกไขปญหา 

2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหใชงานไดหลากหลายรูปแบบแพลตฟอรมมากข้ึน 

เชน ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแลคซ่ี(Samsung Galaxy : Androids)  

2.4 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถสืบคนขอมูลไดหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

เชน การประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยี QR CODE เปนตน 

2.5 ควรพัฒนาตอยอดไปสูระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Dicision support 

system) ท่ีสามารถสรุปขอมูลทางสถิติ เชน แสดงจํานวนผูขอผานในแตละรอบก่ีคน ไมผานก่ีคน แบง

ตามปการศึกษา คณะ เปนตน 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยแมโจท่ีใหขอมูลเพ่ือประกอบการ

ดําเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดี และ   

 

http://www.e-manage.mju.ac.th/person_detail.aspx?pid=MzMzMDgwMDE4NTQ5MA==
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คุณวุฒิพล  คลายทิพย ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ขอขอบคุณ บุคลากรจากกองการ

เจาหนาท่ี สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีใหขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินงานในครั้งนี้ 
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