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ค ำน ำ 
คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาและดูแลระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาและดูแลระบบ รวมไปถึงแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้อง 

กับโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ต้องจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยในการน าข้อมูลไปใช้ในด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ในคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต ค าจ ากัดความ หน้าที่

ความรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง กระบวนการในการด าเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด 

ครบทุกขั้นตอน โดยน าเสนอในลักษณะของแผนภูมิ  (Flowchart)  พร้อมทั้ งอธิบายรายละเ อียด 

ในแต่ละขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ ตลอดจนข้อปฏิบัติที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานฝ่ายฐานข้อมูล

และระบบสารสนเทศควรทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

ให้บุคลากรภายในฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายฐานข้อมูลและ

ระบบสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกันนี้ผู้จัดท าขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ

ร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการเขียนคู่มือครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ 

ระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดท าขึ้น

โดยฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา เพ่ือใช้ในการส ารวจสถานภาพ ติดตาม เกี่ยวกับ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน การมีงานท า และสาเหตุของการไม่ได้งานท า ปัญหา อุปสรรคและทัศนคติในการหางานท า 

ลักษณะงานและอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการหางาน สถานที่ท างาน  

การน าความรู้มาประยุกต์มาใช้กับงาน ความต้องการศึกษาต่อ ปัญหาในการศึกษาต่อ และข้อเสนอแนะ 

ต่อหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้นักศึกษา นอกจากนี้ 

ข้อมูลที่จัดเก็บได้จากระบบฐานข้อมูลนี้ยังน ามาใช้ในการจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แห่งชาติ (สกอ.) อีกด้วย 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานและข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องเข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมทั้งโครงสร้างของระบบ  

เพ่ือให้สามารถพัฒนาและดูแลระบบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของระบบนี้

มาก่อน หากมีการเปลี่ยนหน้าที่การท างานจะมีปัญหากับตัวบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนในการ 

ศึกษาข้ันตอนการในการท างานได้ 

จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือการ พัฒนาและดูแลระบบแบบสอบถาม 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานดังกล่าว

ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ท าให้การท างานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ 

การจัดท าคู่มือการพัฒนาโปรแกรมแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 

 เ พ่ือจัดเก็บข้อมูลความรู้  เป็นแนวทาง เทคนิค ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการ 
พัฒนาโปรแกรมแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ของบุคลากรในฝ่ายฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ  
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 เพ่ือให้หน่วยงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและแก้ไขโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการปฏิบัติงาน 

1.4 ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ 

การจัดท าคู่มือการพัฒนาโปรแกรมแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งนี้ ครอบคลุมขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่องทาง 

และวิธีการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 

1.5 นิยำมศัพท ์

เขตข้อมูล (Field) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากตัวอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป 

มารวมกันแล้วได้ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น 

ระเบียน (Record) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการน าเอาเขตข้อมูลหลายๆ เขตข้อมูล 

มารวมกัน เพ่ือเกิดเป็นข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ข้อมูลของนักศึกษา 1 ระเบียน (1คน) จะประกอบด้วย  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ที่อยู่ เป็นต้น 

ตำรำง (Table) คือ ที่จัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล มีชื่อเรียกอีกอย่างคือ รีเลชั่ น (Relation)  

ตารางจะประกอบด้วยหลายๆ เขตข้อมูล (Field) และ หลายๆ ระเบียน (Record) 

แฟ้มข้อมูล (File) หรือไฟล์ คือ หน่วยของข้อมูลซึ่งเกิดจากการน าข้อมูลหลายๆ ระเบียน (Record) 

ที่มีลักษณะของเขตข้อมูล (Field) เหมือนกันมาจัดเก็บรวมกัน  

ฐำนข้อมูล (Database)  คือ หน่วยของข้อมูลที่มีการน า แฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มข้อมูล 

ที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่น ฐานข้อมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา จะประกอบด้วยด้วยแฟ้มข้อมูล  

รายวิชา, นักศึกษา, การลงทะเบียน, ผลการเรียนประจ าเทอม, สาขาวิชา เป็นต้น 



 

3 

กำรดึงข้อมูล (Query) เป็นการเรียกค้นข้อมูลที่ต้องการ ส่วนใหญ่จะใช้ SQL เป็นภาษาหลัก 

เนื่องจาก ตาราง (Table) มีหน้าที่เก็บข้อมูล แต่ไม่มีเครื่องมือในการประมวลผล ดังนั้น การวิเคราะห์  

การค านวณ ต้องใช้คิวรี่ในการท างาน 

Encode เป็นกระบวนการวางล าดับของตัวอักษร ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย และสัญลักษณ์  

เข้าสู่ฟอร์แมตพิเศษส าหรับการส่งผ่านที่มีประสิทธิภาพหรือจัดเก็บ 

UTF-8 เป็นการเข้ารหัสชุดอักขระที่ใช้ชุดข้อมูล 1 ถึง 4 byte เพ่ือแทนตัวอักษรเกือบทั้งโลก  

โดยใช้หลักการใช้ชุดข้อมูลแบบความยาวไม่คงที่  แทนตัวอักขระเป็นชุดๆ ไป UTF-8 มีข้อดีตรงที่   

ใน 1 หน้าเว็บนั้น เราสามารถแสดงผลร่วมกันได้หลายภาษา เช่น ภายในหน้านั้นมีภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 

ซาอุ สวีเดน ฯลฯ ซึ่งจะแสดงผลร่วมกันเลยได้ 1 หน้า แต่ถ้าเราเลือกเป็น TIS-620 จะท าให้ภาษาอ่ืนๆ  

อ่านไม่ออก เพราะรหัสนี้มีแค่ภาษาไทย กับ อังกฤษ  
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บทที่ 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

2.1 โครงสร้ำง บริหำรจัดกำร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ผลิตครูอาชีวศึกษา 

ระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูง ท าการวิจัย

ส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  

ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ มีความพร้อมหลายๆ ด้าน 

จนกระทั้งในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531 

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542  

ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐ

ด าเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของสถาบัน ดังนั้น สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง  

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษา 

วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือรองรับการศึกษาต่อของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้ โอกาสแก่ผู้ เรียนจากวิทยาลัยชุมชน  

และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ทั้ง 9 แห่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 โดยการรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกันคือ สถาบันวิทยบริการ และ  

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย 5 กลุ่มงานได้แก่ 

 ส านักงานผู้อ านวยการ 

 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

 กลุ่มบริการสารสนเทศ 

 กลุ่มเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

 กลุ่มเผยแพร่สื่อการศึกษา 

 

ภาพที่  2-1 โครงสร้างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มอบหมายให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น  

หน่วยงานหลักที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  

                                           
1 อ้างอิงจาก https://www.arit.rmutt.ac.th/ความเปน็มา : เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
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ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจน

จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร และการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ภารกิจหลัก

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 การให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพ้ืนฐาน (e-Services) ที่ทันสมัยและเป็นสากล

ปั จ จุ บั น ส า นั ก ไ ด้ ริ เ ริ่ ม ที่ จ ะ จั ด ท า ม า ต ร ฐ า น  ITIL ( Information Technology 

Infrastructure Library) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล 

 ด าเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตามความต้องการ  

ของผู้ใช้บริการ 

 พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการ 

 น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด าเนิน งานเพ่ือส่งเสริมระบบการจัดการและเพ่ือให้

ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร สารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาค้นคว้า

การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

และบุคคลทั่วไป 

 ผลิตสื่อการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล 

 บริการระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุนด้านการเรียน

การสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 

 ก าหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รวมทั้งสื่อและซอฟต์แวร์เพ่ือใช้สนับสนุน

การเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 

 ให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ผู้บริหาร และ

บุคคลภายนอก 

 ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 สนับสนุนและสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่องานด้าน  

ระบบสารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรม 

ส านักฯ มีส่ วนในการสนับสนุนและผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ นโยบายหลัก (11C) 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ ให้บรรลุตามแผนงานของมหาวิทยาลัย 
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 ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การดูแลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบงานต่างๆ ดังนี้ 

2.1.3.1 ให้บริการระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการและให้ค าแนะน า 
การใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ และตอบปัญหา  
แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน ความถูกต้องสมบูรณ์และ
บริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

2.1.3.2 วิเคราะห์และจัดท าระบบฐานข้อมูลตามความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วม
ในการวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนแผนกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาถึงระดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน วิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน
และออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ  
ของระบบงานให้ทันสมัยอยู่ เสมอ และตอบสนองความต้องการใช้งานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.1.3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานรูปแบบของข้อมูลต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการน ามาวิเคราะห์
และจัดท ารายงานแบบบูรณาการเพ่ือการตัดสินใจ 

2.1.3.4 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การให้บริการด้ านฐานข้อมูลพร้อมทั้ งสรุปสถิติ 
การด าเนินงานที่ผ่านมาและจัดท าระบบจัดเก็บและรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.1.3.5 จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบปัญหาการใช้งานฐานข้อมูล  
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ 

2.1.3.6 วิเคราะห์จัดการความเสี่ยงของงานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยการจัดท า
ระบบส ารองข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และวิเคราะห์ระดับความส าคัญของของมูล 
เพ่ือก าหนดระยะเวลาและรูปแบบในการส ารองข้อมูลรักษา ตรวจสอบเนื้อที่ส าหรับจัดเก็บการส ารองข้อมูล 
ขั้นตอนการส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล ให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง จัดท าแผนรองรับการเพ่ิมขึ้น
ของข้อมูลที่จัดเก็บ ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมและก าหนดสิทธิ์ 
การเข้าถึงข้อมูลการจัดการข้อมูล 
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2.2  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูลและ

ระบบสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งดังนี้ 

 ให้บริการระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ 

 ดูแลและประสานงานระบบบุคลากร 

 ดูแลและประสานงานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 ดูแลและประสานงานระบบ Webmail ของมหาวิทยาลัยฯ 

 พัฒนาเว็บไซต์ MIS ของมหาวิทยาลัย 

 ดูแลและประสานงานการใช้ระบบ SMS 

 ดูแล Exchange Mail Server 

 ติดต่อประสานงานข่าวสารข้อมูลออนไลน์ (www.iqnewsclip.com) 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่ 

 ดูแลและประสานงานระบบบัญชี 3 มิติ 

 จัดท าและดูแลเว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานท า 

 ประสานงานการปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษา 

 ดูแลและประสานงานการใช้โปรแกรม ELLIS 

 จัดท าและดูแลเว็บไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

 วิเคราะห์และจัดท าเว็บฐานข้อมูลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 

 ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 สรุปสถิติและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี 

 วิเคราะห์จัดการความเสี่ยงของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.3 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติในปัจจุบันมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 ควบคุม ตรวจสอบ ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไขติดตาม ประเมินผล 
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด และมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้านฐานข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ  

 ให้บริการและให้ค าแนะน าการใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง  
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือการใช้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และตอบปัญหา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน 
ที่อยู่ในความดูแล  

 วิเคราะห์และจัดท าระบบฐานข้อมูลตามความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ 
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ 

และก าหนดมาตรฐานรูปแบบของข้อมูลต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์  
และจัดท ารายงานแบบบูรณาการเพ่ือการตัดสินใจ 

 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การให้บริการด้านฐานข้อมูลพร้อมทั้งสรุปสถิติการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาและจัดท าระบบจัดเก็บและรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น เป็นวิทยากร ฝึกอบรม ควบคุมและดูแลระบบสอบมาตรฐาน
ด้าน IT และภาษา จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
ในการท างาน 

 วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงของงานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยการจัดท าระบบ
ส ารองข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และวิเคราะห์ระดับความส าคัญของของมูลเพ่ือก าหนด
ระยะเวลาและรูปแบบในการส ารองข้อมูล ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ  
ระบบฐานข้อมูล  

 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำน 

3.1 กำรท ำงำนของระบบ  

ระบบนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สามารถส ารวจสภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกคน ทุกระดับการศึกษา ทั้งผู้ที่ ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและผู้ที่มีงานท าอยู่แล้ว

ก่อนเข้าศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาแจ้งผลการมีงานท าของตนเองหลังจาก 

ส าเร็จการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลภาวะ 

การมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ 

ในการจัดส่งเข้าศูนย์ข้อมูลกลางระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และใช้ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

ของมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร หัวข้อ C2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จบัณฑิตศึกษา 

โดยจะน าข้อมูลสถานภาพของบัณฑิตหลังจากการส าเร็จการศึกษา การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ลักษณะงานที่ท า 

ปัญหาในการท างาน ปัญหาในการหางาน การศึกษาต่อ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ไปใช้วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน และวางแผนการบริหารจัดการ  

การก าหนดนโยบาย/ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาต่อไป รวมทั้งเป็นข้อมูล 

ที่ใช้ในการหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศิษย์เก่าอีกด้วย  

 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา  

3.1.1.1 ภาษา ASP 
ASP ย่อมาจากค าว่า Active Server Page เป็นโปรแกรมที่ท างานแบบ Server Side 

Scripts หรือท างานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์  ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการพัฒนา

แอปพลิเคชันผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ส าหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ การใช้งาน ASP สามารถกระท าได้โดยเขียนค าสั่ง

หรือสคริปต์ต่างๆ ในรูปของเท็กซ์ไฟล์ธรรมดาทั่วๆ ไป แทรกเข้าไปในภาษา HTML แล้วน ามาเก็บไว้ 

ที่เซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการเรียกใช้งานจากเบราว์เซอร์ ไฟล์เอกสาร ASP ก็จะท างานและถูกแปลโดย Server 

Interpreter แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้กลับไปแสดงผลเป็นภาษา HTML ในเบราว์เซอร์ของผู้เรียกดังกล่าว เนื่องจาก 

ASP สามารถรองรับได้หลายภาษา เช่น VBScript, Jscript, Perl และภาษาสคริปต์อ่ืนๆ ดังนั้นนักพัฒนา

เว็บไซต์จึงไม่มีความจ าเป็นต้องมีความรู้หรือต้องศึกษาในทุกภาษาสามารถเลือกพัฒนาได้ตามความรู้หรือ  

ความถนัดของนักพัฒนาเว็บไซต์เอง โดยโครงสร้างภาษาของ ASP นั้นมีรากฐานมาจาก Virtual Basic ซึ่ง 

ง่ายต่อการเรียนรู้ 
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3.1.1.2 ภาษา HTML 
HTML ย่ อมาจากค า ว่ า  Hypertext Markup Language เ ป็ นภาษาหลั กที่ ใ ช้ 

ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ มีลักษณะเป็นภาษาในเชิงการบรรยายโดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ 

(Hypertext Document) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) 

โดย Tim Berners-Lee เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้พัฒนาเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจเผยแพร่บนระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีโครงสร้างการเขียนที่อาศัยตัวก ากับ เรียกว่า แท็ก (Tag) ควบคุมการแสดงผลของ

ข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอ่ืนๆ เรียกใช้เอกสารเหล่านี้โดยการใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 

เช่น Mozilla Firefox, Opera , Nescape navigator, Internet Explorer ฯลฯ เป็นต้น 

Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบค าสั่ง หรือการลงรหัส

ค าสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket (<) และ greater-than bracket (>) โดยที่ Tag HTML  

แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ  

 Tag เดี่ยว เป็น Tag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น <P>, <BR> เป็นต้น 

 Tag คู่ เป็น Tag ที่ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย 

Slash ( / ) น าหน้าค าสั่งใน Tag นั้นๆ เช่น <B>…</B>, <BLINK>…</BLINK> เป็นต้น 

3.1.1.3 ภาษา Javascript 
Javascript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต 

ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (Script) ซึ่งในการ

สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการ

ท างานในลักษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" ( Interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด 

(Object Oriented Programming) สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้โดยท างานร่วมกับ ภาษา HTML และ

ภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)  

JavaScript ถู ก พั ฒ น า ขึ้ น โ ด ย  เ น็ ต ส เ ค ป ค อ ม มิ ว นิ เ ค ชั น ส์  ( Netscape 

Communications Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพ่ือ

ใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิส

เต็มส์ปรับปรุงระบบของเบราว์เซอร์เพ่ือให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript 

ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript JavaScript สามารถท าให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ 

มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม 

เป็นต้น  
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เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผู้พัฒนา สามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการ 

และมีความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็นภาษาเปิด ที่ใครก็สามารถน าไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมเป็น

อย่างสูง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกก าหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การท างานของ 

JavaScript จะต้องมีการแปลความค าสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยเบราว์เซอร์ (เรียกว่าเป็น Client-Side 

Script) ดังนั้น JavaScript จึงสามารถท างานได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน นั้นคือหาก Browser ไม่

รองรับ Script นั้นๆ ก็จะท างานไม่ได้ 

3.1.1.4 ภาษา SQL 
SQL (ออกเสียงว่า "ess-que-el" หรือ "ซี-เคลว") ย่อมาจาก Structured Query 

Language เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพ่ือจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ มีรูปแบบค าสั่งเป็นภาษา

มาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ ที่ถูกก าหนดโดย ANSI (American National Standards 

Institute) หมายความว่าเราสามารถใช้ค าสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Access, 

SQL Server, MySQL, Oracle, DB2 และค าสั่งงานเดียวกัน เมื่อสั่งงานผ่านระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน  

จะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ท าให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูล

หนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นชื่อโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล 

ที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการท างานสูง สามารถท างานที่ซับซ้อนได้  

โดยใช้ค าสั่งเพียงไม่กี่ค าสั่ง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational 

Database) แม้ว่า SQL เป็นมาตรฐานแต่ก็ยังมีหลายเวอร์ชั่น ซึ่งแต่ละเวอร์ชั่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป 

ในแต่ละผลิตภัณฑ์อีกด้วย แต่โครงสร้างหลักในการ SELECT, INSERT INTO, UPDATE หรือ DELETE  

ก็จะมีโครงสร้างเดียวกัน 

 ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Server 

SQL Server หรือ Microsoft SQL Server คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 

Database Management System หรือ RDBMS) ผลิตโดยบริษัท Microsoft เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ 

Client/Server ซึ่งใช้ภาษา T-SQL (Transact -SQL) ในการดึงเรียกข้อมูล 
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ภาพที่ 3-1 Microsoft SQL Server Management Studio 

3.2 กำรเข้ำใช้งำนระบบของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับแจ้งการขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

ผ่านเว็บไซต์ผ่านทางข้อความ SMS ในช่วงที่มีการประชาสัมพันธ์ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

 ค้นหารายช่ือบัณฑิต  

- เปิดหน้าเว็บ RMUTT ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt  

- เลือกตัวเลือกในการค้นหาข้อมูล ค้นหาด้วย ชื่อบัณฑิต หรือ นามสกุลบัณฑิต 

- กรอก ชื่อ หรือ นามสกุล ของบัณฑิตในช่องค้นหาโดยไม่ต้องพิมพ์ค าน าหน้าชื่อ 

- กดปุ่ม Search 
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ภาพที่ 3-2 เว็บ RMUTT ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต หน้าค้นหารายชื่อบัณฑิต 

 เข้าสู่ระบบ 

- ในหน้าแสดงผลการค้นหารายชื่อบัณฑิต คลิกที่ ชื่อ หรือ นามสกุล ของตนเองเพ่ือเข้าสู่ 

หน้า เข้ำสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 3-3 หน้าแสดงผลการค้นหารายชื่อบัณฑิต 

- กรอกรหัสนักศึกษาแบบมีเครื่องหมาย – เช่น 014850908047-2 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 

Submit 
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ภาพที่ 3-4 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 ตอบแบบสอบถาม 

- แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์

ตามความเป็นจริง ตามล าดับที่ระบบก าหนด โดยระบบจะใช้ข้อมูลสถานะการมีงานท า และ

สถานะการศึกษาต่อเป็นตัวก าหนดเส้นทางการตอบแบบสอบถาม 

- เมื่อตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงใบแสดงผลการส่งข้อมูลภาวะการมีงานท า

ของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถพิมพ์หน้านี้ออกทางเครื่องพิมพ์ 

แล้วน าไปยื่นที่คณะในวันซ้อมย่อยเพื่อใช้ในการยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

 
ภาพที่ 3-5 ใบแสดงผลการส่งข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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- ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้งานท าแล้ว ให้คลิกที่ลิงค์เพ่ือแบบดาว์นโหลดแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าไปให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน 

- หากผู้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม

สามารถติดต่อผ่านอีเมล์ piyanoot_j@rmutt.ac.th หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-549-3084 

3.3 ผู้ใช้งำนระบบ 

 กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการ 

จัดสวัสดิการแก่นักศึกษา แนะแนวการศึกษา และประสานงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

โดยมีฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รับผิดชอบด้านการให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมและสร้างทักษะความรู้

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ การจ้างงานหรืออาชีพอิสระที่สนใจ  

เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  และติดตามติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จ

การศึกษา รวมไปถึงท าหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ คณะและวิทยาเขต 

ในสังกัด เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้จัดท ารูปเล่มรายงาน 

สรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิตจ าแนกตามคณะประจ าปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์  

http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/ ประกอบกับฐานข้อมูลทั้งหมดที่ Export ออกจากระบบ ในการจัดท า 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน

และรวบรวมความต้องการจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการปรับปรุงระบบแบบสอบถาม

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ให้มากที่สุด โดยข้อมูลที่จะได้รับจากกองพัฒนานักศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) แบบฟอร์มแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 

2) รูปแบบรายงานที่ต้องการปรับปรุง หรือ เพิ่มเติม 

3) แบบฟอร์มแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ส าหรับให้ผู้มีงานท าดาว์นโหลด) 

ติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3024-5 

 คณะและวิทยาเขตในสังกัด 

ใช้ในการติดตามสถานะการกรอกข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในคณะ หรือ ภายใน

สาขาวิชา 
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ภาพที่ 3-6 รายชื่อบัณฑิตและสถานะการกรอกข้อมูล 

ใช้ในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) งานประกันคุณภาพของหลักสูตร  

 
ภาพที่ 3-7 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 1 

หมำยเหตุ 

(1) จ านวน บัณฑิต ท้ังหมด 
(2) จ านวน บัณฑิต ท่ีตอบแบบสอบถาม 
(3) จ านวน บัณฑิต ท่ีได้งานหลังจากส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
(4) จ านวน บัณฑิต ท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
(5) จ านวน บัณฑิต ท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
(6) จ านวน บัณฑิต ท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
(7) จ านวน บัณฑิต ท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
(8) จ านวน บัณฑิต ท่ีอุปสมบท 
(9) จ านวน บัณฑิต ท่ีเกณฑ์ทหาร 
(10) จ านวน บัณฑิต ท่ีท างานตรงกับสาขาที่ท่านได้ส าเร็จการศึกษา 
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต 
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โดยสามารถเปิดหน้ารายงานประกันคุณภาพของแต่ละคณะ (report_pqa.asp) ได้จากการ 

คลิกท่ีชื่อคณะ เพ่ือดูรายงานแยกตามหลักสูตร 

 
ภาพที่ 3-8 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 1 ระดับคณะ 

 
ภาพที่ 3-9 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 2 

หมำยเหตุ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า / มีงานท าและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
             ไม่นับรวม ผู้มีงานท าก่อนส าเร็จการศึกษา / ได้งานระหว่างศึกษา / ได้งานท าหลังจบการศึกษามากว่า 1 ปี 
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ภาพที่ 3-10 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 2 ระดับคณะ 

 
ภาพที่ 3-11 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 3 

หมำยเหตุ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า / มีงานท าและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด 
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ภาพที่ 3-12 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 3 ระดับคณะ 

3.4 ผู้ดูแลระบบ 

 การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบน าส่งข้อมูล สกอ. 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ส าหรับเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลของ  สกอ.  

ให้ส่งข้อมูลของเจ้าหน้าที่เพ่ือขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปทาง อีเมล์ info@mua.go.th โดยต้องแจ้งรายละเอียด

ดังนี้ 

3.4.1.1 รหัสประจ าตัวประชาชน 
3.4.1.2 ชื่อ-นามสกุล 
3.4.1.3 E-Mail Address 
3.4.1.4 เบอร์โทรศัพท์ 
3.4.1.5 รายการฐานข้อมูลที่ต้องการน าส่งข้อมูล 
จากนั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษาจะท าการตรวจสอบข้อมูลและตอบกลับ 

เพ่ือแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทางอีเมล์หากไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับภายใน 3 วันท าการสามารถติดต่อสอบถาม

ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-039-5676 

ผู้ส่งข้อมูลหนึ่งคน สามารถมีได้หลายชื่อผู้ใช้ ซ่ึงแต่ละชือ่ผู้ใช้จะใช้ได้เฉพาะกับแต่ละฐานข้อมูล 

ที่ผู้ส่งรับผิดชอบในการน าส่ง โดยรายการฐานข้อมูลของ สกอ. ที่ต้องน าส่งประกอบไปด้วย 

 ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา 

 ข้อมูลรายบุคคลของบุคลากร 



 

21 

 ข้อมูลรายบุคคลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ข้อมูลการเงินอุดมศึกษา 

 ข้อมูลรายบุคคลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ทั้งนี้ ชื่อผู้ใช้ ส าหรับเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลของ สกอ.จะมีอายุการใช้งาน 1 ปี เมื่อหมดอายุ

ให้ส่งอีเมล์ไปแจ้งขอต่ออายุชื่อผู้ใช้ได้ที่ info@mua.go.th 
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บทที่ 4 
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 

 การปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ในกระบวนการปรับปรุงและดูแลระบบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้จัดท าคู่มือได้ก าหนดกิจกรรม 
และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้องตามข้ันตอนอันก่อให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

4.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ตารางที่ 4-1 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ 

 

 
รวมรวมข้อมูลความต้องการในการใช้
ข้อมูลจากระบบจาก สกอ. และ
มหาวิทยาลัย 
 

วิเคราะห์ข้อมูลว่าต้องมีการปรับปรุง
ระบบในส่วนใดบ้าง 
 

หากเกิดการเปลี่ ยนแปลงท าการ
ปรับปรุงระบบตามความต้องการ 
 

ดาว์นโหลดข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา
จากเว็บของ สกอ. 
 

จัดรูปแบบข้อมูลตาม Template ของ
ฐานข้อมูลปัจจุบันเพื่อน าเข้า 

 
ส่ง SMS แจ้งเตือนผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้เข้ามากรอกข้อมูลใน Website 
 
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
ของข้อมูลตามเงื่อนไขของ สกอ. 

 
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็น
จริง 
 

Export ข้อมูลตามรูปแบบท่ี สกอ. 
ก าหนดเพื่อน าส่ง สกอ. ผ่านเว็บไซต ์
 

 
มิถุนายน – กรกฎาคม 

 
 
 

กรกฎาคม 
 
 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
 

 

สิงหาคม – กันยายน 
 
 

สิงหาคม – กันยายน 
 

 
สิงหาคม – กันยายน 

 
 

มกราคม 
 

 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 

 
 

ภายใน 15 มีนาคม 
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 เก็บความต้องการในการปรับปรุงระบบ 

ตารางที่ 4-2 ขั้นตอนการเก็บความต้องการในการปรับปรุงระบบ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 
1. ดาว์นโหลดตารางข้อมูลรายบุคคลผู้ส าเร็จ

การศึกษา (UOC_GRADUATE) และตาราง
อ้ า ง อิ ง ป ร ะ จ า ปี จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://www.employ.mua.go.th  

2. ดาว์นโหลดค าชี้แจงเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ 
http://www.data3.mua.go.th 

 
ดาว์นโหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ 
http://www.employ.mua.go.th 
3. ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงาน

ท าของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) 
และตารางอ้างอิง  

4. ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

5. ตารางแสดงเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล
การตอบแบบสอบถาม 

 
ข อ ข้ อ มู ล ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยจากกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

 
 
สกอ. 
 
 
 
 
 
 
สกอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองพัฒนานักศึกษา 
 

4.1.1.1 ดาว์นโหลดตารางข้อมูลรายบุคคลผู้ส าเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) และตาราง
อ้างอิงเพ่ือใช้ในการจัดท าข้อมูลประจ าปีจากเว็บไซต์ http://www.employ.mua.go.th  
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ภาพที่ 4-1 ดาว์นโหลดตารางข้อมูลรายบุคคลผู้ส าเร็จการศึกษา 

4.1.1.2 ดาว์นโหลดค าชี้แจงเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://www.data3.mua.go.th 

 
ภาพที่ 4-2 ดาว์นโหลดค าชี้แจงเพิ่มเติมจากเว็บไซต์คลังข้อมูลอุดมศึกษา 

4.1.1.3 ดา ว์ น โ หลดตา ร า งข้ อมู ล แบบสอบถามภ าว ะกา รมี ง านท า ขอ ง บั ณ ฑิ ต 
(UOC_QUESTIONNAIRE) และตารางอ้างอิงเว็บไซต์ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพ่ือใช้ในการจัดท า
ข้อมูลประจ าปีจากเว็บไซต ์http://www.employ.mua.go.th 

 
ภาพที่ 4-3 ดาว์นโหลดตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

http://www.data3.mua.go.th/
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4.1.1.4 ดาว์นโหลดตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปี  จากเว็บไซต์ 
http://www.employ.mua.go.th 

 
ภาพที่ 4-4 ดาว์นโหลดตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจ าปี 

4.1.1.5 ดาว์นโหลดตารางแสดงเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลการตอบแบบสอบถามจาก
เว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.employ.mua.go.th  

 คลิกท่ีเมนู ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ  

 กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ  

 
ภาพที่ 4-5 เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 เลือกเมนู Import/Export ข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำม 

 เลือกเมนู Import ข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำม  

 ที่ส่วนของ หมำยเหตุ เอกสารประกอบการ Import ข้อมูลแบบสอบถาม คลิกที่ลิ้ง >> 

Click ที่นี่ << 
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ภาพที่ 4-6 ดาว์นโหลดตารางแสดงเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 
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 วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของระบบ 

ตารางที่ 4-3 ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของระบบ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

- วิเคราะหค์วามเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายการ
ข้อมูลในตาราง UOC_QUESTIONNAIRE 

- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในตาราง
อ้างอิง 

- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (สกอ.) 

- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของความต้องการใน
การใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
 
วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงตารางแสดงเงื่อนไขการ
ตรวจสอบข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องของโครงสร้าง
รายการข้อมูล ของตาราง UOC_GRADUATE กับ
ตาราง UOC_QUESTIONNAIRE 

 
 

ภาคผนวก ก. 
 

ภาคผนวก ข. 
 

ภาคผนวก ค. 
 

ภาคผนวก ง., ข้อมูล 
กพน. 

 
ภาคผนวก จ., 
ภาคผนวก ฉ. 

 
 
 

ภาคผนวก ซ., 
ภาคผนวก ก. 
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 ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ตารางที่ 4-4 ขั้นตอนการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
ตรวจสอบความต้องการในการปรับปรุงระบบ
จากข้อมูลท่ีรวบรวมมา 
 
กรณีต้องปรับปรุงระบบ 
1. ปรับแก้โครงสร้างฐานข้อมูลตามรายการท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง 
 
2. อัพเดทข้อมูลในตารางอ้างอิงให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

3. แก้ไขเว็บไซต์หน้าแบบฟอร์มแบบสอบถาม
ของระบบตามรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 

4. ตรวจสอบการท างานของระบบ 
 
 

5. แก้ไขเว็บไซต์หน้ารายงานของระบบตาม
รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 
 
 

ภาคผนวก ก., 
ภาคผนวก ค., 
ภาคผนวก ง. 

 

ภาคผนวก จ., 
ภาคผนวก ฉ. 

 

ข้อมูลจาก กพน.. 
 

4.1.3.1 ปรับแก้โครงสร้างฐานข้อมูลตามรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
4.1.3.2 อัพเดทข้อมูลในตารางอ้างอิงให้เป็นปัจจุบัน 
4.1.3.3 แก้ไขเว็บไซต์หน้าแบบฟอร์มแบบสอบถามของระบบตามรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง 

โดยแบบฟอร์มแบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ตอน ซึ่งแต่ละตอนจะยึดตามตัวอย่างของ สกอ. เป็นหลัก 
จากนั้นจึงให้กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบและปรับแก้เพ่ิมข้อมูลที่มหาวิทยาลัยต้องการใช้เข้ามาในแบบฟอร์ม
หลังจากนั้นผู้พัฒนาจึงจะน ามาเป็นต้นแบบในการปรับแก้หน้าเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ 



 

29 

- หน้าแรกของระบบ (index.asp) 

 
ภาพที่ 4-7 หน้าแรกระบบ RMUTT แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

- หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูล (results.asp) 

 
ภาพที่ 4-8 หน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูลบัณฑิตของระบบ 

- หน้าเข้าสู่ระบบ (login.asp) 

 
ภาพที่ 4-9 หน้าเข้าสู่ระบบ 
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- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (form1.asp) 

 
ภาพที่ 4-10 หน้าแบบฟอร์มตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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- ตอนที่ 2 การสมัครงานและการท างาน (ส าหรับผู้มีงานท าแล้ว) (form2.asp) 

 
ภาพที่ 4-11 ตอนที่ 2 การสมัครงานและการท างาน (ส าหรับผู้มีงานท าแล้ว) 
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ภาพที่ 4-12 ตอนที่ 2 การสมัครงานและการท างาน (ส าหรับผู้มีงานท าแล้ว) (ต่อ) 

- ตอนที่ 3 การสมัครงานและการท างาน (ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ท างาน) (form3.asp) 

 
ภาพที่ 4-13 ตอนที่ 3 การสมัครงานและการท างาน (ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ท างาน) 
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ภาพที่ 4-14 ตอนที่ 3 การสมัครงานและการท างาน (ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ท างาน) (ต่อ) 

- ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ (form4.asp) 

 
ภาพที่ 4-15 ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ 
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- ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ (form5.asp) 

 
ภาพที่ 4-16 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
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เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าใบแสดงผลการ

ส่งข้อมูล (printsb.asp) เป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 
ภาพที่ 4-17 หน้าใบแสดงผลการส่งข้อมูล 

4.1.3.4 ตรวจสอบการท างานของระบบ ว่าปรับปรุงครบตามความต้องการหรือไม่   
และตรวจสอบการท างานของโค้ดว่าสามารถป้องกันการกรอกข้อมูลที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล
การตอบแบบสอบถามตามรายละเอียดในภาคผนวก จ. และ ภาคผนวก ฉ. ได้หรือไม ่

4.1.3.5 แก้ ไข เ ว็ บ ไซต์ หน้ า ร ายง านของระบบตามรายการที่ มี ก าร เปลี่ ยนแปลง  
โดยหน้ารายงานภายในระบบมีหน้ารายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 7 หน้า ดังนี้ 

- รายงาน หน้า 1 (report_1.asp) เป็นหน้ารายงานหลักของระบบ โดยภายในหน้า

ประกอบด้วยตารางรายงานดังต่อไปนี้  
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ตำรำงท่ี 1-1 ตารางสถานะการกรอกข้อมูล  

ภายในตารางแสดงข้อมูลจ านวนบัณฑิต จ านวนผู้กรอกข้อมูล เปอร์เซ็นต์ผู้กรอกข้อมูล 

แยกตามคณะและระดับการศึกษา  

 
ภาพที่ 4-18 ตารางที่ 1-1 ตารางสถานะการกรอกข้อมูล 

โดยสามารถเปิดหน้ารายงานของแต่ละคณะ (report_p1.asp) ได้จากการคลิก 

ที่ชื่อคณะ หรือ คลิกที่ คลิกดูรำยงำน เพ่ือดูรายงาน แยกตามสาขา 

 
ภาพที่ 4-19 ตารางที่ 1-1 ตารางสถานะการกรอกข้อมูลแยกตามคณะ 
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สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและสถานะการกรอกข้อมูลแล้วของแต่ละคณะ 

(namelist.asp) ได้โดยการคลิกท่ี คลิกดูรำยช่ือ 

 
ภาพที่ 4-20 รายชื่อบัณฑิตและสถานะการกรอกข้อมูล 

ตำรำงท่ี 1-2 ตารางสถานะการมีงานท า  

จากสถานภาพการท างานที่ผู้ตอบแบบสอบถามท าโดยให้กรอกตัวเลือกตามตาราง

อ้างอิง REF_QN_WORK_STATUS ภายในตารางแสดงข้อมูลสถิติแยกตามสถานะ งานใหม่ , งานเดิม,  

ยังไม่เคยท างาน และก าลังศึกษาต่อ โดยคิดเปอร์เซ็นต์จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
ภาพที่ 4-21 ตารางที่ 1-2 ตารางสถานะการมีงานท า 
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ตำรำงท่ี 1-3 ตารางระยะเวลาที่ได้งานท า 

 จากการตอบแบบสอบถามระยะเวลาการหางานท าของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม  

โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_TIME_FINDWORK ภายในตารางแสดงข้อมูลสถิติระยะเวลา

ที่บัณฑิตได้งานท า โดยจ าแนกเป็น งานเดิมก่อนเข้าศึกษา, ได้งานก่อนจบการศึกษาหรือได้งานทันที  

และระยะเวลาที่ได้งานหลังส าเร็จการศึกษา 

 
ภาพที่ 4-22 ตารางที่ 1-3 ตารางระยะเวลาที่ได้งานท า 

ตำรำงท่ี 1-4 ตารางประเภทของงาน 

จากการตอบแบบสอบถามประเภทของต าแหน่งงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามท า  

โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_OCCUP_TYPE  

 
ภาพที่ 4-23 ตารางที่ 1-4 ตารางประเภทของงาน 
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ตำรำงท่ี 1-5 ตารางลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขาที่ส าเร็จ 

จากการตอบแบบสอบถามงานที่ท าเป็นกลุ่มสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาหรือไม่ โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_MATCH_EDU  

 
ภาพที่ 4-24 ตารางที่ 1-5 ตารางลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขาท่ีส าเร็จ 

ตำรำงท่ี 1-6 ตารางการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

จากการตอบแบบสอบถามการน าความรู้ที่เรียนมาในวิชาการ ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์

ในการท างาน โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_APPLY_EDU 

 
ภาพที่ 4-25 ตารางที่ 1-6 ตารางการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

- รายงาน หน้า 2 (report_2.asp) แสดงตารางสถิติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการได้งาน 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยตารางรายงานดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 2-1 ตารางอัตราเงินเดือน 

จากการตอบแบบสอบถามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้รับ 

เป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ภายในตารางแสดงข้อมูลแบ่งเป็นช่วงของอัตราเงินเดือน 

 
ภาพที่ 4-26 ตารางที่ 2-1 ตารางอัตราเงินเดือน 

ตำรำงท่ี 2-2 ตารางแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน 

 จากการตอบแบบสอบถามแหล่งที่ ใช้ ในการหาข้อมูลการรับสมัครงานของ 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม โดย ภายในตารางแสดงข้อมูล แบ่งกลุ่มเป็นแหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย  

และ แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

 
ภาพที่ 4-27 ตารางที่ 2-2 ตารางแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน 
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ตำรำงท่ี 2-3 ตารางความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานท า 

จากการตอบแบบสอบถามประเภทของความสามารถพิเศษของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

ที่ช่วยให้ได้งานท า โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_TALENT  

 
ภาพที่ 4-28 ตารางที่ 2-3 ตารางความรู้ความสามารถท่ีช่วยให้ได้งานท า 

ตำรำงท่ี 2-4 ตารางบัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ท า มีสาเหตุเนื่องจาก 

จากการตอบแบบสอบถามสาเหตุที่ท าให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความไม่พึงพอใจ 

ต่องานที่ท า โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_WORK_SATISFY  

 
ภาพที่ 4-29 ตารางที่ 2-4 ตารางบัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ท า มีสาเหตุเนื่องจาก 

- รายงาน หน้า 3 (report_3.asp) แสดงตารางสถิติต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับการยังไมไ่ด้ท างาน

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยตารางรายงานดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 3-1 ตารางสาเหตุที่ยังมิได้งาน 

จากการตอบแบบสอบถามเหตุผลที่ยั งไม่ท างานของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม  

โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_CAUSE_NOWORK ภายในตารางแสดงข้อมูล 

 
ภาพที่ 4-30 ตารางที่ 3-1 ตารางสาเหตุที่ยังมิได้งาน 

ตำรำงท่ี 3-2 ตารางสรุปสถานะผู้ยังไม่เคยท างาน 

จากการตอบแบบสอบถามของที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง 

REF_QN_WORK_STATUS มีสถานะภาพยังไม่เคยท างาน ภายในตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดในกรณี 

ที่ยังไม่เคยท างานเนื่องจากอยู่ระหว่างการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง 

REF_QN_MILITARY_STATUS หรื ออยู่ ระหว่ า งการบวช  โดยให้กรอกตั ว เลื อกตามตาราง อ้ า ง อิ ง 

REF_QN_ORDINATE_STATUS 

 
ภาพที่ 4-31 ตารางที่ 3-2 ตารางสรุปสถานะผู้ยังไม่เคยท างาน 
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ตำรำงท่ี 3-3 ตารางปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

จากการตอบแบบสอบถามปัญหาที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามพบในการหางาน  

โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_PROB_FINDWORK  

 
ภาพที่ 4-32 ตารางที่ 3-3 ตารางปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

ตำรำงท่ี 3-4 ตารางปัจจัยส าคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ 

จากการตอบแบบสอบถาม ปั จ จั ย ส า คัญ ในการ พิจ า รณา เลื อ ก ง าน ข อง 

ผู้ ที่ ตอบแบบสอบถาม โดย ให้ กรอกตั ว เลื อกตาม ที่ มหาวิทยาลั ยก าหนดโดยใช้ ตาราง อ้ าง อิง 

Ref_Cause_Choose_Work  

 
ภาพที่ 4-33 ตารางที่ 3-4 ตารางปัจจัยส าคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ 
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ตำรำงท่ี 3-5 ตารางจ านวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์ 

จากการตอบแบบสอบถามจ านวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์งานของ 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม โดยให้กรอกตัวเลือกเป็นช่วงของจ านวนครั้งตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 1-3 ครั้ง,  

4-6 ครั้ง, 7-10 ครั้ง, มากกว่า 10 ครั้ง และ ไม่เคยสมัครงาน 

 
ภาพที่ 4-34 ตารางที่ 3-5 ตารางจ านวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์ 

ตำรำงท่ี 3-6 ตารางปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์ 

จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาหรือความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์

งานที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมี โดยให้กรอกตัวเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยใช้ตารางอ้างอิง 

REF_Worry_Find_Work 

 
ภาพที่ 4-35 ตารางที่ 3-6 ตารางปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์ 

- รายงาน หน้า 4 (report_4.asp) แสดงตารางสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ 

รวมไปถึงข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วยตารางรายงานดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 4-1 ตารางการศึกษาต่อ 

จากการตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ หรือก าลังศึกษา 

และจะศึกษาต่อในสาขาเดิมหรือไม่ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_LEV 

และ REF_QN_PROGRAM_EDU_ID 

 
ภาพที่ 4-36 ตารางที่ 4-1 ตารางการศึกษาต่อ 

ตำรำงท่ี 4-2 ตารางประเภทของสถาบันการศึกษา 

จากการตอบแบบสอบถามประเภทของสถาบันที่ผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาต่อ  

โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_TYPE_UNIV  

 
ภาพที่ 4-37 ตารางที่ 4-2 ตารางประเภทของสถาบันการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 4-3 ตารางเหตุผลในการศึกษาต่อ 

จากการตอบแบบสอบถามเหตุผลในการศึกษาต่อของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม  

โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_CAUSE_EDU  

 
ภาพที่ 4-38 ตารางที่ 4-3 ตารางเหตุผลในการศึกษาต่อ 

ตำรำงท่ี 4-4 ตารางปัญหาในการศึกษาต่อ 

จากการตอบแบบสอบถามปัญหาในการศึกษาต่อของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม  

โดยให้กรอกตัวเลือกตามตารางอ้างอิง REF_QN_PROB_EDU 

 
ภาพที่ 4-39 ตารางที่ 4-4 ตารางปัญหาในการศึกษาต่อ 
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ตำรำงท่ี 4-5 ตารางความรู้ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

จากการตอบแบบสอบถามความรู้เพ่ิมเติมที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม โดยให้เลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ 

 
ภาพที่ 4-40 ตารางที่ 4-5 ตารางความรู้ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

ตำรำงท่ี 4-6 ตารางสถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ 

จากการตอบแบบสอบถามการ ได้ รั บการรั บรองจากสมาคมวิช าชี พ ของ 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม โดยให้กรอกตัวเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายในตารางแสดงข้อมูลแยกเป็นได้รับ

การรับรองแล้ว และ ยังไม่ได้รับการรับรอง 

 
ภาพที่ 4-41 ตารางที่ 4-6 ตารางสถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ 
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ตำรำงที่ 4-7 ตารางความคิดเหน็เกี่ยวกับกิจกรรม/บริการที่มหาวิทยาลยัควรจัดให้ศิษย์เก่า 

จากการตอบแบบสอบถาม ความคิ ด เห็ น เ กี่ ย วกั บกิ จกร รม  หรื อบริ ก า ร 
ที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดให้ศิษย์เก่า โดยให้เลือกตัวเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ 

 
ภาพที่ 4-42 ตารางที่ 4-7 ตารางความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า 

- รายงานประกันคุณภาพ หน้า 1 (report_qa.asp) จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการตรวจประกันคุณภาพ (SAR) ของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ 

 
ภาพที่ 4-43 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 1 

หมำยเหต ุ
(1) จ านวน บัณฑิต ท้ังหมด 
(2) จ านวน บัณฑิต ท่ีตอบแบบสอบถาม 
(3) จ านวน บัณฑิต ท่ีได้งานหลังจากส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
(4) จ านวน บัณฑิต ท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
(5) จ านวน บัณฑิต ท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
(6) จ านวน บัณฑิต ท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
(7) จ านวน บัณฑิต ท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
(8) จ านวน บัณฑิต ท่ีอุปสมบท 
(9) จ านวน บัณฑิต ท่ีเกณฑ์ทหาร 
(10) จ านวน บัณฑิต ท่ีท างานตรงกับสาขาท่ีท่านได้ส าเร็จการศึกษา 
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต 
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โดยสามารถเปิดหน้ารายงานประกันคุณภาพของแต่ละคณะ (report_pqa.asp) ได้

จากการคลิกที่ชื่อคณะ เพ่ือดูรายงานแยกตามหลักสูตร 

 
ภาพที่ 4-44 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 1 ระดับคณะ 

- รายงานประกันคุณภาพ หน้า 2 (report_kpi.asp) แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี โดยแยกตาม
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ 

 
ภาพที่ 4-45 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 2 

หมำยเหต ุผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า / มีงานท าและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
             ไม่นับรวม ผู้มีงานท าก่อนส าเร็จการศึกษา / ได้งานระหว่างศึกษา / ได้งานท าหลังจบการศึกษามากว่า 1 ปี 

สามารถเปิดหน้ารายงานประกันคุณภาพ หน้า 2 ของแต่ละคณะ (report_pkpi.asp) 

ได้จากการคลิกที่ชื่อคณะ เพ่ือดูรายงานแยกตามหลักสูตร 
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ภาพที่ 4-46 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 2 ระดับคณะ 

- รายงานประกันคุณภาพ หน้า 3 (report_kpi2.asp) ผู้แสดงข้อมูลส าเร็จการศึกษา ที่มี

งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด โดยแยกตามหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ 

 
ภาพที่ 4-47 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 3 

หมำยเหตุ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า / มีงานท าและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระท้ังหมด 

สามารถเปิดหน้ารายงานประกันคุณภาพ หน้า 3 ของแต่ละคณะ (report_pkpi2.asp) 

ได้จากการคลิกที่ชื่อคณะ เพ่ือดูรายงานแยกตามหลักสูตร 
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ภาพที่ 4-48 รายงานประกันคุณภาพ หน้า 3 ระดับคณะ 

4.1.3.6 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฎในรายงานที่มีการปรับปรุง
แก้ไขว่าท างานถูกต้องหรือไม่ โดยอาจทวนสอบความถูกต้องได้จากการ Query ข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูล
โดยตรง 

 ดาว์นโหลดข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

เนื่องจากการส่งข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระบบจะตรวจสอบกับฐานข้อมูลผู้ส าเร็จ

การศึกษาว่ามีข้อมูลดังกลาวหรือไม่ หากไม่มีระบบจะแจ้งว่าข้อมูลผิดพลาด เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระบบ ฉะนั้นจึงควรใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยใช้ในการส่งข้อมูลรายบุคคลผู้ส าเร็จ

การศึกษาให ้สกอ. ประจ าปีการศึกษานั้นเป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับการท างาน ก าหนดการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล

ผู้ส าเร็จการศึกษาของแต่ละปีจะต้องจัดส่งภายในเดือนสิงหาคม โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งมีโครงสร้างรายการข้อมูลดังรายละเอียดในภาคผนวก ซ. ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องใช้

ข้อมูลก่อนก าหนดส่งข้อมูล สามารถท าบันทึกข้อความเพ่ือขอข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้โดยตรง 

1. http://www.employ.mua.go.th เลือกเมนู ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ 

2. กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 
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ภาพที่ 4-49 เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

3. เลือกเมนู Import/Export ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 

4. เลือกเมนู Export ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
ภาพที่ 4-50 เข้าสู่หน้า Export ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. เลือก ข้อมูลจำกปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

6. เลือกสถาบันอุดมศึกษา เป็น ทั้งหมด 

7. เลือกปีที่ส าเร็จการศึกษา เป็นปีกำรศึกษำล่ำสุด 

8. คลิกปุ่ม Export ข้อมูล 

1 

2 

3 

4 
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ภาพที่ 4-51 Export ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

9. คลิก OK เพ่ือยืนยันต้องการ Export ข้อมูล 

10. คลิกปุ่ม Save ไฟล ์

 
ภาพที่ 4-52 Save ไฟล์ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

11. ไฟล์ที่ได้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ .csv 

 น าข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าระบบ 

เพ่ือให้ง่ายต่อการน าข้อมูลเข้า ให้จัดเตรียมข้อมูลโดยการน าข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษามา

จัดรูปแบบตามรายการข้อมูลของตาราง (questionaire_all) ซึ่งเป็นตารางเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถาม

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโครงสร้างรายการข้อมูลดังรายละเอียดในภาคผนวก ฌ. 

จากนั้นบันทึกให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ .csv แล้วจึงท าการ Import เข้าฐานข้อมูล 

  

5 

6 

7 

8 

10 
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ตารางที่ 4-5 ขั้นตอนการน าข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าระบบ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
จัดรูปแบบตามรายการข้อมูลของตาราง 
(questionaire_all) 
 
 
บันทึกเป็น .csv 
 
 
 
ส ารองข้อมูลของฐานข้อมูลปัจจุบัน 
 
 
Import ไฟล์ .csv เข้าฐานข้อมูล 
 

กรณีเกิดความเสียหายกับฐานข้อมูล ให้
กู้คืนจากไฟล์ท่ีส ารองไว้ 

 
ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฌ. 

 แจ้งผู้ส าเร็จการศึกษาให้เข้ามากรอกข้อมูลผ่านระบบ SMS 

4.1.6.1 Export ข้อมูลเบอรโ์ทรศัพท์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากระบบ 
4.1.6.2 จัดเตรียมไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ ดังนี้ 

- คอลัมน์ A ใส่เบอร์โทรศัพท์ 

- คอลัมน์ B ใส่ข้อความที่ต้องการส่ง 



 

55 

 
ภาพที่ 4-53 รูปแบบไฟล์เบอร์โทรศัพท์ส าหรับส่ง SMS 

4.1.6.3 เ ปิ ด ร ะ บ บ  SMS ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี  
http://rmutt.smsmkt.com  

4.1.6.4 กรอก Username และ Password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Login 

 
ภาพที่ 4-54 เข้าสู่ระบบส่ง SMS 

4.1.6.5 ในส่วนที่ 1 เบอร์โทรศัพท ์ให้คลิกทีปุ่่ม เพิ่มไฟล์  

 
ภาพที่ 4-55 เพ่ิมไฟล์เบอร์โทรศัพท์ 
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4.1.6.6 คลิกปุ่ม Choose File เพ่ือเลือกไฟล์เบอร์โทรศัพท์ที่ เตรียมไว้ เรียบร้อยแล้ว 
คลิกท่ีปุ่ม Upload 

 
ภาพที่ 4-56 เลือกไฟล์เบอร์โทรศัพท์ 

4.1.6.7 ในส่วนที่ 2 ข้อความ ให้คลิกที่ปุ่ม ชื่อ-นำมสกุล เพ่ือเพ่ิมข้อมูลจาก Tag จากในไฟล์ 
ที่เตรียมไว้ (คอลัมน์ B) 

4.1.6.8 ในส่วนที่ 3 เลือกชื่อผู้ส่งข้อควำม เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม ส่งข้อควำม 

 
ภาพที่ 4-57 การเลือกข้อความจากในไฟล์ที่เตรียมไว้ 

4.1.6.9 ระบบจะแสดงข้อมูลการส่งข้อความในครั้งนี้ให้ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม ยืนยัน 
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ภาพที่ 4-58 ตรวจสอบและยืนยันการส่ง SMS 

 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล  

เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์มีหลากหลายรูปแบบ และบางครั้งบางเครื่อง

อาจมีการตั้งค่าที่ท าให้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลที่เขียนไว้ในระบบไม่ท างาน ฉะนั้นผู้ดูแลต้องตรวจสอบข้อมูล

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกเข้ามาในฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องบ้างหรือไม่ หากตรวจสอบ

พบข้อผิดพลาดให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลที่  สกอ. ก าหนด 

ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ. และ ภาคผนวก ฉ. โดยเราจะแบ่งแนวทางการแก้ไขเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

4.1.7.1 กรณทีี่ผู้ดูแลสามารถแก้ไขเองได้ ได้แก่ ข้อมูลทีก่รอกมาขัดแย้งกันแต่มีข้อมูลแวดล้อม
ที่ผู้ดูแลสามารถน ามาพิจารณาตัดสินได้ เช่น ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกชื่อหน่วยงาน (QN_WORK_NAME) 
เป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แต่เลือกรหัสประเภทงานที่ท า (QN_OCCUP_TYPE) เป็น 03 (พนักงาน
บริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน) ซึ่งไม่ถูกต้องไว้ ให้ท าการแก้ไขให้เป็น 02 (รัฐวิสาหกิจ)  

หรือกรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลมาเป็นค่าว่างในค าถามท่ีจะตอบหรือไม่ก็ได้ 

และในรายการตัวเลือกมีรหัสรายการ ไม่ระบุ ให้เลือกไดใ้ห้ผู้ดูแลเติมรหัสรายการเป็น ไม่ระบุ 

4.1.7.2 กรณีที่ผู้ดูแลไม่สามารถแก้ไขเองได้ ได้แก่กรณีที่เป็นข้อมูลที่ผู้ดูแลไม่ทราบข้อมูลจริง 
เช่น  ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาเกินความเป็นจริง เช่น ผู้ตอบแบบสอบถามจบวุฒิ
ปริญญาตรี (LEV_ID = 40) ท างานเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ (QN_OCCUP_TYPE = 01) แต่กรอก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (QN_SALARY) มา 100000 ซึ่งไม่น่าจะเป็นจริง  
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 หรือกรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลมาไม่สมบูรณ์และเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถปล่อย

เป็นค่าว่างได้ ให้ติดต่อผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือท าการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

 น าส่งข้อมูล 

กระบวนการในการ Import ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเข้าระบบภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4-6 ขั้นตอนการน าส่งข้อมูลเข้าระบบของสกอ. 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
1. จัดเตรียมข้อมูลตามรายการข้อมูลตาราง 
UOC_QUESTIONNAIRE ที่ สกอ. ก าหนด 
 
2. บันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ CSV และท าการ 
Encoding ให้เป็น UTF-8 
 
 
3. อัพโหลดไฟล์ 
 
4. น าข้อมูลเข้าสู่ตาราง 
 
 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 
6. ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก. 

- ส่งข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  

- ให้ท าการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถามถึงวันที่ 30 ธันวาคม  

- จัดส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม  

- ต้องด าเนินการจัดส่งข้อมูลเข้าที่ระบบ http://www.employ.mua.go.th/ เท่านั้น 
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4.1.8.1 จัดเตรียมข้อมูลตามรายการข้อมูลตาราง UOC_QUESTIONNAIRE ตามรายละเอียด 
ในภาคผนวก ก. ตามที่ สกอ. ก าหนด โดยการสร้าง View (VIEW_UOC_QUESTIONNAIRE) ในฐานข้อมูล 
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยในการก าหนดรูปแบบของตารางข้อมูล และช่วยในการคู่รายการรหัสต่างๆ ในตาราง
อ้างอิงที่มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนมา ให้ตรงกันกับรายการรหัสของ สกอ. 

4.1.8.2 บันทึกหรือ Export ไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ CSV และท าการตรวจสอบให้มั่นใจว่า 
Encoding ของไฟล์เป็น UTF-8 หากไม่ใช้ให้แก้ไขให้เป็น UTF-8 ก่อน 

4.1.8.3 อัพโหลดไฟล์ 

- เลือกเมนู Import ข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำม 

 
ภาพที่ 4-59 Import ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 

- เลือกปีที่ต้องการส่งข้อมูล และคลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ 

- คลิกเลือกไฟล์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม อัพโหลด  

เพ่ือท าการอัพโหลดไฟล์ ทั้งนี้ไฟล์ที่จะท าการอัพโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 60MB 

 
ภาพที่ 4-60 เลือกไฟล์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามที่จะท าการอัพโหลด 
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4.1.8.4 น าข้อมูลเข้าสู่ตาราง 

- ระบบจะแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ที่อัพโหลด 5 แถวแรก ให้ท าการตรวจสอบข้อมูล

อีกครั้ง ก่อนที่จะน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่มีข้อมูลผิดพลาด สามารถกลับไปแก้ไขไฟล์ให้ถูกต้อง 

และคลิกปุ่มกลับไปยังขั้นตอนที่ 1 เพ่ืออัพโหลดไฟล์อีกครั้ง 

 
ภาพที่ 4-61 ระบบแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ที่อัพโหลด 5 แถวแรกเพ่ือตรวจสอบ 

- เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม น ำเข้ำข้อมูล  

เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

4.1.8.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

- ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้ผู้ ใช้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 

แต่ละรายการ โดยแบ่งหน้าจอออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่แสดงข้อมูลในฐานข้อมูล และส่วนที่เป็นรายการ 

ที่ต้องท าการตรวจสอบ 

 
ภาพที่ 4-62 ส่วนแสดงตัวอย่างข้อมูลของระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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ภาพที่ 4-63 ส่วนแสดงรายการที่ต้องท าการตรวจสอบของระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

- ให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบ 3 แถวแรก ในกรณี 

ที่มีข้อมูลผิดพลาด สามารถกลับไปแก้ไขไฟล์ให้ถูกต้องและคลิกปุ่มกลับไปยังขั้นตอนที่ 1 เพ่ืออัพโหลดไฟล์ 

อีกครั้ง 

- เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบ 3 แถวแรกแล้ว ให้ผู้ใช้

คลิกท่ีปุ่ม ตรวจสอบ ในตารางรายการข้อมูล 

- ระบบจะแสดงเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูล และจ านวนแถวของข้อมูลที่มีค่าว่าง 

และตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดได้จากตารางสรุปแต่ละเงื่อนไข ให้ท าการบันทึกข้อผิดพลาดที่ระบบแจ้งไว้ก่อน

เพ่ือรวบรวมไว้แก้ไขในคราวเดียว 

 
ภาพที่ 4-64 หน้าสรุปความถูกต้องของข้อมูลแต่ละรายการ 
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- จากนั้นให้ท าการตรวจสอบข้อมูลรายการถัดไป โดยสามารถคลิกท่ีปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

ถัดไป (CITIZEN_ID) >> เพ่ือให้ระบบเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบรายการข้อมูลถัดไปทันที หรือคลิกที่ปุ่ม  

<< ย้อนกลับ เพ่ือกลับไปดูความถูกต้องของข้อมูลรวมทั้งหมดในหน้าตรวจสอบข้อมูลหลักก่อนก็ได้ 

- ให้ท าการตรวจสอบข้อมูลจนครบทุกรายการ และท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 100% 

ทุกรายการ  

4.1.8.6 ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

- หากความถูกต้องของข้อมูลรวมทั้งหมดเป็น 100 % ระบบจะแสดงปุ่มยืนยัน 

ความถูกต้องของข้อมูล ให้คลิกท่ีปุ่ม ยืนยันควำมถูกต้อง เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

 
ภาพที่ 4-65 หน้าจอยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

- เมื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด 

การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 4-66 หน้าจอแสดงรายละเอียดการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

4.2 จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ก าหนดจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร  

ของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 มาตรา 46 แห่งประราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17(2) แห่งประราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่  

24 มิถุนายน 2551 ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2552  

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ออกข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

4.2.1.1 มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
4.2.1.2 มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเ พ่ิมพูนความรู้

ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
4.2.1.3 ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นป็นของตนโดยมิชอบ 
4.2.1.4 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

4.2.2.1 ใช้วิชาขีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
4.2.2.2 ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพที่ก าหนดไว้ 

 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 

4.2.3.1 ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากผู้อ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระท า
การใดอันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 



 

64 

4.2.3.2 ปฏิบัตหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
4.2.3.3 ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเอง

หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ 

 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

4.2.4.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง 
สมเหตุ สมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

4.2.4.2 ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ 
ต่อราชการอย่างเต็มที ่

4.2.4.3 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชากรอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวัง  
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง 

4.2.4.4 รักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยโดยไม่กระท าการใดอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
และภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย 

 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

4.2.5.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา ทั้งในด้าน
การให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.2.5.2 ข้าราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้าน 
การปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนบริหารด้วย
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

4.2.5.3 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจกับบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

4.2.5.4 พึงปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษย์
สัมพันธ์อันด ี

4.2.5.5 ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

 จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 

4.2.6.1 ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาและผู้รับบริการ 
เพ่ือท ากระท าการหรือไม่กระท าการใด 

4.2.6.2 ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาและผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ 
จากความไว้วางใจ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาและผู้รับบริการ 

4.2.6.3 ไม่สอนหรืออบรมนักศึกษาให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฏหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

4.2.6.4 ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ซึ่งมิใช้คู่สมรสของตน 
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4.3 จรรยำบรรณของนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

 จรรยาบรรณต่อตนเอง  

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่และด ารงชีวิตเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล 

4.3.1.1 ประกอบวิชาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม  
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาตน และงานที่รับผิดชอบ อันจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ตนเองและ
หน่วยงานที่สังกัด 

4.3.1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์จะมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จของงานสูงสุด 

 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 

ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง มีเหตุผล และรู้รักสามัคคี 

4.3.2.1 ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิเดิม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.3.2.2 ให้ความยกย่องและนับถือผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพทุกระดับที่มีความรู้ความสามารถ
และความประพฤติด ี

4.3.2.3 รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ 

 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน 

4.3.3.1 ใช้ความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช้ในทางท าลายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อ่ืน
ได้รับความเสียหาย 

4.3.3.2 ไม่แอบอ้าง อวดอ้าง ดูหมิ่นต่อบุคคลอ่ืนๆหรือกลุ่มวิชาชีพอ่ืน 
4.3.3.3 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ ผู้ร่วมอาชีพและ

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

 จรรยาบรรณต่อสังคม 

ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ในวิชาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ดี เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

4.3.4.1 ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎ ระเบียบ และหลักคุณธรรม จริยธรรม 

4.3.4.2 ไม่ใช้อ านวยหน้าที่โดยไม่ชอบธรรมในการเอ้ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์ 
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4.3.4.3 ไม่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็นเหตุให้เกิดผลเสีย  
ต่อผู้อื่น 

 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

เคารพในสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

4.3.5.1 รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

4.3.5.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
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บทที่ 5  
ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

5.1 ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

 โครงสร้างข้อมูลของ สกอ. และของมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 การก าหนดตัวเลือกของค าถามของ สกอ. และของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกัน 
 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมักมีข้อมูลซ้ าซ้อนและ

ข้อมูลอาจตกหล่น 
 เบอร์โทรศัพท์ของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ครบและข้อมูลผิดพลาดเยอะท าให้ไม่สามารถส่ง

ข้อความให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
 รูปแบบรายงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตัวเลขที่ได้จากระบบไม่ตรงตามความต้องการ

ของกองพัฒนานักศึกษา 
 ระบบส่งข้อมูล (สกอ.) มักมีปัญหาระบบล่มหรือเกิดข้อผิดพลาด 

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 

 แจ้งช่วงเวลาในการประกาศโครงสร้างข้อมูลของ  สกอ. ให้กองพัฒนานักศึกษาทราบ  
เมื่อ สกอ. มีการประกาศโครงสร้างฐานข้อมูลประจ าปี ให้ส่งรายละเอียดให้กองพัฒนานักศึกษาน าไปใช้
ประกอบการออกแบบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดความขัดแย้ง แต่หากยังไม่ตรงกันให้พิจารณาเพ่ือ
แก้ปัญหาเป็นกรณีไปดังนี้ 

5.2.1.1 ในกรณีข้อค าถามที่มหาวิทยาลัยต้องการไม่มีอยู่ในรายการข้อมูลของ สกอ. ให้ท าการ
เพ่ิมรายการเข้าไปในตารางหลัก โดยตั้งชื่อรายการข้อมูลและตารางอ้างอิงโดยไม่มี QN_น าหน้าเพ่ือเป็น
ข้อสังเกต 

5.2.1.2 ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการข้อมูลของมหาวิทยาลัย ให้ยึดตามโครงสร้างรายการ
ข้อมูลของ สกอ. เป็นหลัก หาก สกอ. ไม่ยกเลิกให้คงรายการข้อมูลในฐานข้อมูลไว้ แต่ให้ลบรายการออกจาก 
View ที่สร้างไว้ส าหรับ Export ข้อมูลให้กองพัฒนานักศึกษาแทน 

 ส่งตัวอย่างแบบฟอร์มแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของ สกอ. ให้กองพัฒนา
นักศึกษาใช้ประกอบการออกแบบแบบฟอร์มแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด  
ความขัดแย้ง หากรายการตัว เลือกของค าถามของ  สกอ. และมหาวิทยาลัยยัง ไม่สอดคล้องกัน 
ให้เพ่ิมรายการแล้วท าเป็นตารางเปรียบเทียบเลขรหัสรายการตัวเลือกของมหาวิทยาลัยกับเลขรหัสรายการ
ตัวเลือกของ สกอ. เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าและสะดวกต่อการ Export ส่ง สกอ. 
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 เนื่องจากการส่งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษามี 2 ครั้งต่อปี รวมทั้งบางปีส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนจะแบ่งรอบการส่งข้อมูลมาให้เป็นหลายรอบจึงท าให้มีโอกาสที่ข้อมูลอาจจะซ้ าซ้อนหรือตกหล่นได้
หากเป็นไปได้ให้รอให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูล
ของ สกอ. ครบทั้ง 2 รอบก่อนแล้วจึงค่อยดาว์นโหลดข้อมูลทั้งหมดจากระบบของ สกอ. แต่หากเลี่ยงไม่ได้หรือ
มีความจ าเป็นต้องรีบน าข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าระบบและข้อมูลถูกแบบออกเป็นหลายชุด ก่อนการน าเข้า
ทุกครั้งให้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลก่อนและเมื่อน าข้อมูลเข้าระบบเสร็จแล้วให้ Export ข้อมูลทั้งหมด
กลับไปให้สวท. ตรวจสอบว่ามีจ านวนตรงกันหรือไม่เพ่ือป้องกันข้อมูลตกหล่น 

 ควรให้นักศึกษาปัจจุบันอัพเดทข้อมูลการติดต่อของตนเองในระบบเบียนอย่างสม่ าเสมอ 
ในขณะเรียน  จนถึงการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเ พ่ือให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการติดต่อกับนักศึ กษา 
รวมไปถึงผู้ ส า เร็ จการศึกษาที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  นอกจากนี้ ให้ขอความร่วมมือจากคณะ  
ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ามาตอบแบบสอบถามเนื่องจากบางคนมีการตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์
ของตนเองให้ปฏิเสธการรับ SMS ที่ส่งจากระบบอัตโนมัติต่างๆ ไว้ 

 รูปแบบรายงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตัวเลขที่ได้จากระบบไม่ตรงตามความต้องการ 
ของกองพัฒนานักศึกษา เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมรูปแบบรายงานในระบบ ให้ทางกองพัฒนานักศึกษา
ก าหนดสูตรการกรองข้อมูลมาให้ด้วยทุกครั้งว่าต้องการให้ใช้รายการหรือตัวเลือกใดในการกรองข้อมูลเพ่ือ
จัดท ารายงานใดบ้าง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

 หากส่งข้อมูลเข้าระบบในช่วงเวลาที่ใกล้จะหมดเขตให้ส่งข้อมูลได้ จะมีผู้เข้าใช้งานระบบ  
เป็นจ านวนมาก รวมทั้ งการส่ งข้อมูลผ่ านระบบมีขั้ นตอนค่อนข้ างมากให้พยายามเคลีย ร์ และ  
ส่งข้อมูลเข้าระบบตั้งแต่ช่วงที ่สกอ. เริ่มเปิดระบบให้ส่งข้อมูลได ้
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