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บทคัดย่อ 
 
  ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้การบริหารจัดการ 
เลือกวัน-เวลาคุมสอบสะดวกขึ้น และลดระยะเวลาการด าเนินการให้น้อยลง จากเดิมผู้รับผิดชอบ 
ในการส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบให้ศูนย์บริการการศึกษา ต้องท าฉลากจ านวนคาบที่ได้คุมสอบ 
ท าตารางรายละเอียดคุมสอบ แล้วเวียนให้กรรมการคุมสอบ จ านวน 43 คน จับฉลากจ านวนคาบ 
และเลือกวันคุมสอบทีละคน ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการถึง 3 วันท าการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ 
คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบขึ้นด้วย 
ภาษา PHP เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล MySQL เพ่ือให้กรรมการคุมสอบทั้ง 43 คน สามารถเลือกวัน- 
เวลาคุมสอบได้พร้อมในเวลาเดียวกัน ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการลงเหลือเพียง 
1 ชั่วโมง ขั้นตอนในการด าเนินการ ได้แก่ 1) กรอกข้อมูลลงระบบ (ชื่อการสอบ, วัน/ เวลาที่เริ่ม 
การเลือกคุมสอบ, วัน/ เวลาที่สิ้นสุดการเลือกคุมสอบ, วัน/ เวลาคุมสอบ จ านวนคนที่ต้องการ 
ในแต่ละวัน, รายชื่อกรรมการคุมสอบ) 2) ระบบส่ง e-mail แจ้งไปยังกรรมการคุมสอบเพ่ือให้ทราบ
ก าหนดวันเลือกวัน-เวลาคุมสอบสอบ 3) กรรมการคุมสอบเลือกวัน-เวลาคุมสอบผ่านระบบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อครบก าหนดเวลาในการเข้าเลือกวัน-เวลาคุมสอบ ระบบจะปิดและส่ง e-mail 
ไปยังกรรมการคุมสอบเพ่ือให้ทราบวันเวลาคุมสอบท่ีเลือกไว้ 4) ส่งรายละเอียดการคุมสอบให้
ศูนย์บริการการศึกษา 
 ผลจากการใช้โปรแกรมเลือกวัน-เวลาคุมสอบแทนการเดินเวียนเอกสาร ท าให้ช่วยลด 
ระยะเวลาในการด าเนินการลงได้อย่างมาก อีกท้ังกรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ยัง 
สามารถเลือกวัน-เวลาคุมสอบพร้อม ๆ กับผู้ที่นั่งอยู่ประจ าที่ด้วยการเลือกผ่าน Smart phone 
ไดด้้วย  
 
ค าส าคัญ:  
 ระบบบริหารจัดการเวลา 
 
 
  



บทน า 
 การคุมสอบถือเป็นภารกิจหนึ่งที่บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องช่วย 
ร่วมด าเนินการให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะท าการ 
เวียนหนังสือเพ่ือเลือกวัน-เวลาการคุมสอบไปยังบุคลากรศูนย์บรรณสาร ฯ ทุกคน  ซึ่งจากการ 
ด าเนินการประสบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการที่ใช้ระยะเวลานานจนกว่าบุคลากรทุกคน 
จะด าเนินการเลือกวัน-เวลาคุมสอบเสร็จสิ้น เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านเวียนหนังสือเพ่ือเลือก 
วัน-เวลาในการคุมสอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาลดระยะเวลาการด าเนินการ ผู้ดูแล 
การเวียนหนังสือเลือกวัน-เวลาคุมสอบจึงไดร้่วมกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯ 
ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบเลือกคุมสอบ- 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขึ้นด้วยภาษา PHP เชื่อมกับฐานข้อมูล MySQL และได้มีการน ามา 
ใช้งานและส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบดังกล่าว 
  
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบการเลือกวันและเวลาคุมสอบให้สะดวกขึ้นและลดระยะเวลา 
ด าเนินการ 
 2.  เพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บรรณสาร 
และสื่อการศึกษา 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  กรอกข้อมูลรายละเอียดลงระบบเลือกวัน-เวลาคุมสอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 
 
ภาพที่ 1  พิมพ์ข้อมูลการคุมสอบ 

 
 



 
 
ภาพที่ 2  พิมพ์รายละเอียดคุมสอบ 

 

 
 
ภาพที่ 3  เลือกชื่อกรรมการคุมสอบ 

 



 2.  เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะส่ง e-mail แจ้งไปยังกรรมการคุมสอบเพ่ือให้ทราบ 
ก าหนดวัน-เวลาเลือก คุมสอบ 
 

 
 

 3.  กรรมการคุมสอบเลือกวัน-เวลาคุมสอบผ่านระบบ ฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมื่อครบก าหนดเวลาในการเลือกระบบ ฯ จะถูกปิดและจะส่ง e-mail 
ไปยังกรรมการคุมสอบเพ่ือให้ทราบวันเวลาคุมสอบท่ีได้เลือกไว้ 
 



 
 

 4.  ลงรายละเอียดข้อมูลตามที่กรรมการคุมสอบเลือกไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์บริการ 
การศึกษา และพิมพ์รายละเอียดข้อมูลเพ่ือติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษา  
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ไดเ้ริ่มใช้โปรแกรมเลือกวัน-เวลาคุมสอบ เมื่อภาค 
การศึกษา ที่ 1/2560 (กันยายน 2560) และพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการลงได้อย่างมาก 
จากที่ใช้เวลาด าเนนิการ 3 วันท าการ เหลือเพียง 1 ชัว่โมง อีกทั้งกรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติงานนอกสถานที ่
ยังสามารถเลือกวัน-เวลาคุมสอบพร้อม ๆ กับผู้ที่นั่งอยู่ประจ าที่ด้วยการเลือกผ่าน Smart phone ได้  
นอกจากนีบุ้คลากรผู้รับผิดชอบในการเดินเวียนเอกสารก็สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติภาระงานหลัก 
อ่ืน ๆ ของตนได้มากขึ้น 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเลือกคุมสอบ (แบบประเมิน 43 คน ตอบกลับ 
43 คน) ดังนี้ 
 

รายการ x  แปลผล 
1.  ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.54 มากที่สุด 
2.  ระบบมีความเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา 4.26 มาก 
3.  รูปแบบการแสดงผลมีความเหมาะสม 4.38 มาก 
4.  ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ 4.24 มาก 
5.  ระยะเวลาที่ก าหนดให้เข้าใช้ระบบมีความเหมาะสม 4.09 มาก 
6.  ความพึงพอใจในการใช้งาน 4.03 มาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.25 มาก 
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือ น้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลที่ได้คือ ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลที่ได้คือ มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลที่ได้คือ มากท่ีสุด 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีช่องทางเข้าถึงได้ทางอ่ืน เช่น ระบบ MIS ของศูนย์ ฯ หรือ แอพ ฯ มือถือ (3 คน) 
 2.  ควรพัฒนาระบบเพ่ือให้รองรับการใช้งานกับ Smart phone (ios) ได้ (1 คน) 
 3.  ตรวจสอบจ านวนต่อครั้ง ให้ระบบควบคุมไม่ให้มีการเลือกเกินจ านวนต่อครั้งได้ (1 คน) 
 อภิปรายผล/ ข้อเสนอแนะ 
  จากการประเมินผลผู้ใช้ระบบเลือกคุมสอบ-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีความพึงพอใจ 
โดยรวมในระดับมาก เนื่องด้วยระบบไม่มีความซับซ้อนในการใช้งานจึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
และหากเกิดข้อผิดพลาดในกรณีที่มีการเลือกลงวันและเวลาเดียวเกินกว่าจ านวนที่ต้องการ 
ระบบจะแสดงล าดับของผู้เลือก ท าให้ผู้รับผิดชอบสามารถให้สิทธิ์ผู้ที่ลงเลือกวันเวลานั้นก่อนได้  
 ส าหรับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมิน (ข้อ 1 และ ข้อ 3) ผู้พัฒนาระบบได้น ามา 
ปรับปรุงระบบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้เลือกวัน-เวลาคุมสอบ ในส่วนข้อเสนอแนะที่เหลือจะได ้
น ามาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 



 การน าไปใช้ประโยชน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  เนื่องด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยสนับสนุนตามนโยบายของ 
มหาวิทยาลัยรวมบริการประสานภารกิจ และในกิจกรรมคุมสอบของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งภารกิจ 
ที่ถูกก าหนดเป็นภาระงานหนึ่งของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารจัดการสะดวกข้ึน 
และลดระยะเวลาด าเนินการเวียนหนังสือเลือกคุมสอบแบบเดิม และท าให้บุคลากรมีความสะดวก 
ในการเลือกวัน-เวลาคุมสอบ นอกจากนีบุ้คลากรที่ดูแลการเลือกวัน-เวลาคุมสอบสามารถใช้เวลา 
ในการปฏิบัติภาระงานหลักอ่ืน ๆ ของตนได้มากข้ึน ระบบคุมสอบ-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
จึงถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งจากผลการใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเนื่องจาก สามารถลดระยะเวลา 
การด าเนินการได้จากเดิม 3 วันท าการ เป็น 1 ชั่วโมง ซึ่งระบบนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ 
การเลือกวัน-เวลาของการเข้าเวรห้องสมุดหรือการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได้ดีด้วย 


