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บทคัดย่อ
ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการเลือกวันเวลาคุมสอบสะดวกขึ้น และลดระยะเวลาการดาเนินการให้ น้ อยลง จากเดิม ผู้ รับ ผิดชอบในการส่ ง
รายชื่อ กรรมการคุ มสอบให้ ศู น ย์บ ริก ารการศึ ก ษา ต้ อ งท าฉลากจานวนคาบที่ ได้ คุ ม สอบท าตาราง
รายละเอียดคุมสอบ แล้วเวียนให้กรรมการคุมสอบ จานวน 43 คน จับฉลากจานวนคาบและเลือกวันคุม
สอบทีละคน ซึ่งใช้เวลาในการดาเนินการถึง 3 วันทาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบขึ้นด้วยภาษา PHP เชื่อมโยง
กับฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้กรรมการคุมสอบทั้ง 43 คน สามารถเลือกวัน -เวลาคุมสอบได้พร้อมใน
เวลาเดีย วกัน ท าให้ ส ามารถลดระยะเวลาในการดาเนิ นการลงเหลื อเพียง 1 ชั่ว โมง ขั้น ตอนในการ
ดาเนินการ ได้แก่ 1) กรอกข้อมูลลงระบบ (ชื่อการสอบ, วัน/ เวลาที่เริ่มการเลือกคุมสอบ, วัน / เวลาที่
สิ้นสุดการเลือกคุมสอบ, วัน / เวลาคุมสอบ จานวนคนที่ต้องการในแต่ละวัน, รายชื่อกรรมการคุมสอบ)
2) ระบบส่ง e-mail แจ้งไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบกาหนดวันเลือกวัน -เวลาคุมสอบสอบ 3)
กรรมการคุมสอบเลือกวัน -เวลาคุมสอบผ่านระบบตามระยะเวลาที่กาหนด เมื่อครบกาหนดเวลาในการ
เข้าเลือกวัน-เวลาคุมสอบ ระบบจะปิดและส่ง e-mail ไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบวันเวลาคุม
สอบที่เลือกไว้ 4) ส่งรายละเอียดการคุมสอบให้ศูนย์บริการการศึกษา
ผลจากการใช้โปรแกรมเลือกวัน -เวลาคุมสอบแทนการเดินเวียนเอกสาร ทาให้ช่วยลดระยะเวลา
ในการดาเนินการลงได้อย่างมาก อีกทั้งกรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ยัง สามารถเลือกวัน เวลาคุมสอบพร้อม ๆ กับผู้ที่นั่งอยู่ประจาที่ด้วยการเลือกผ่าน Smart phone ได้ด้วย
คาสาคัญ:
ระบบบริหารจัดการเวลา
บทนา
การคุมสอบถือเป็นภารกิจหนึ่งที่บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องช่วยร่วมดาเนินการให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะทาการเวียนหนังสือเพื่อเลือกวัน-เวลาการคุมสอบ
ไปยังบุคลากรศูนย์บรรณสาร ฯ ทุกคน ซึ่งจากการดาเนินการประสบปัญหาเรือ่ งระยะเวลาในการดาเนินการที่ใช้ระยะ
เวลานานจนกว่าบุคลากรทุก คนจะดาเนินการเลือกวัน-เวลาคุมสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านเวียน
หนังสือเพื่อเลือกวัน-เวลาในการคุมสอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาลดระยะเวลาการดาเนินการ ผู้ดูแลการ
เวียนหนังสือเลือกวัน-เวลาคุมสอบจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯให้มีการนาเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบเลือกคุมสอบ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขึ้นด้วยภาษา
PHP เชื่อมกับฐานข้อมูล MySQL และได้มีการนามาใช้งานและสารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบ
ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการเลือกวันและเวลาคุมสอบให้สะดวกขึ้นและลดระยะเวลาดาเนินการ
2. เพือ่ เป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กรอกข้อมูลรายละเอียดลงระบบเลือกวัน-เวลาคุมสอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ภาพที่ 1 พิมพ์ข้อมูลการคุมสอบ

ภาพที่ 2 พิมพ์รายละเอียดคุมสอบ
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ภาพที่ 3 เลือกชื่อกรรมการคุมสอบ
2. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะส่ง e-mail แจ้งไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบกาหนดวัน-เวลาเลือก คุมสอบ
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3. กรรมการคุมสอบเลือกวัน-เวลาคุมสอบผ่านระบบ ฯ ตามระยะเวลาที่กาหนด(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
เมื่อครบกาหนดเวลาในการเลือกระบบ ฯ จะถูกปิดและจะส่ง e-mail ไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบวันเวลาคุม
สอบที่ได้เลือกไว้
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4. ลงรายละเอีย ดข้อมู ลตามที่กรรมการคุ มสอบเลือกไว้บนเว็บ ไซต์ของศูน ย์บ ริก ารการศึก ษา และพิ ม พ์
รายละเอียดข้อมูลเพื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
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ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา
ศูนย์บ รรณสารและสื่อ การศึก ษา ได้เริ่มใช้โปรแกรมเลือกวัน -เวลาคุ มสอบ เมื่ อภาคการศึกษา ที่ 1/2560
(กันยายน 2560) และพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการดาเนินการลงได้อย่างมากจากที่ใช้เวลาดาเนินการ 3 วันทาการ
เหลือเพียง 1 ชั่วโมง อีกทั้งกรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ยังสามารถเลือกวัน-เวลาคุมสอบพร้อม ๆ กับผู้ที่นั่ง
อยู่ประจาที่ด้วยการเลือกผ่าน Smart phone ได้ นอกจากนี้บุคลากรผู้รับผิดชอบในการเดินเวียนเอกสารก็สามารถใช้
เวลาในการปฏิบัติภาระงานหลักอื่น ๆ ของตนได้มากขึ้น
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเลือกคุมสอบ (แบบประเมิน 43 คน ตอบกลับ 43 คน) ดังนี้
รายการ
ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
ระบบมีความเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา
รูปแบบการแสดงผลมีความเหมาะสม
ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ
ระยะเวลาที่กาหนดให้เข้าใช้ระบบมีความเหมาะสม
ความพึงพอใจในการใช้งาน
ผลการประเมินโดยรวม
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล
ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือ น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลที่ได้คือ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลที่ได้คือ มากที่สุด

x

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.54
4.26
4.38
4.24
4.09
4.03
4.25

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลที่ได้คือ มาก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีช่องทางเข้าถึงได้ทางอื่น เช่น ระบบ MIS ของศูนย์ ฯ หรือ แอพ ฯ มือถือ (3 คน)
2. ควรพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการใช้งานกับ Smart phone (ios) ได้ (1 คน)
3. ตรวจสอบจานวนต่อครั้ง ให้ระบบควบคุมไม่ให้มีการเลือกเกินจานวนต่อครั้งได้ (1 คน)
อภิปรายผล/ ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลผู้ใช้ระบบเลือกคุมสอบ-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก
เนื่องด้วยระบบไม่มีความซับซ้อนในการใช้งานจึงมีความพึงพอใจมากที่สุด และหากเกิดข้อผิดพลาดในกรณี ที่มีการ
เลือกลงวันและเวลาเดียวเกินกว่าจานวนที่ต้องการระบบจะแสดงลาดับของผู้เลือก ทาให้ผู้รับผิดชอบสามารถให้สิทธิ์ผู้
ที่ลงเลือกวันเวลานั้นก่อนได้
สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมิน (ข้อ 1 และ ข้อ 3) ผู้พัฒนาระบบได้นามาปรับปรุงระบบเพื่อ
อานวยความสะดวกต่อผู้ เลือกวัน-เวลาคุมสอบ ในส่วนข้อเสนอแนะที่เหลือจะได้นามาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป
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การนาไปใช้ประโยชน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื่องด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยสนั บสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรวมบริการ
ประสานภารกิจ และในกิจกรรมคุมสอบของมหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งภารกิจที่ถูกกาหนดเป็นภาระงานหนึ่งของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการสะดวกขึ้นและลดระยะเวลาดาเนินการเวียนหนังสือเลือกคุมสอบแบบเดิม
และทาให้บุคลากรมีความสะดวกในการเลือกวัน-เวลาคุมสอบ นอกจากนี้บุคลากรที่ดูแลการเลือกวัน -เวลาคุมสอบ
สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติภาระงานหลักอื่น ๆ ของตนได้มากขึ้น ระบบคุมสอบ-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จึงถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งจากผลการใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเนื่องจาก สามารถลดระยะเวลาการดาเนินการได้จาก
เดิม 3 วันทาการ เป็น 1 ชั่วโมง ซึ่งระบบนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเลือกวัน-เวลาของการเข้าเวรห้องสมุดหรือ
การปฏิบัติงานนอกเวลาทาการปกติของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดีด้วย
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