จดหมายข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

- ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

ความพึ งพอใจ ARITC

- บทความ/สาระน่ารู้ จากบุคลากร ARITC
- หลักสูตรอบรม NSRU Online
- การใช้งานระบบงานซ่อมบำรุงออนไลน์ (Helpdesk)
- แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สแกน QR CODE
เพื่ อเข้าสู่แบบประเมิน

Happy New Year

2022

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุข
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

ความสำเร็จในสิ่ งอันพึงปรารถนาตลอดไป
คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักวิทยบริการฯ

อบรมแนะนำการใช้งานระบบ
การจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยฯ

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 10/2564
21 ตุลาคม 2564

14 ตุลาคม 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดอบรมแนะนำการใช้งานระบบการจัดการ
ข้อมูลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหน่วยงานคณะ และสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผ่านสื่อ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอปพลิเคชัน Google

สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะ

Meet โดยมีนายนภดล แข็งการนา นักวิชาการ

กรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 10/2564

คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เป็นวิทยากร

แอปพลิเคชัน Google Meet ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ประจำเดือน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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การประชุมคณะกรรมการ

ทบทวนแผนพัฒนาระบสารสนเทศ
4 พฤศจิกายน 2564

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 11/2564
18 พฤศจิกายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการทบทวนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
และพิจารณาระบบสารสนเทศที่ควรดำเนินการ
พัฒนาในปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่อการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน
Google Meet ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 11/2564
ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

N ALP

INFORMATION SYSTEM

แอปพลิเคชัน Google Meet ร่วมกับ

ประจำเดือน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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ลงพื้นที่บริการวิชาการ
ณ โรงเรียนโกรกพระ
24-25 พฤศจิกายน 2564

การประชุมทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยง
9 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่
ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุด เพื่อจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงให้คำ
แนะนำการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
(OpenBiblio) ให้กับครูผู้ดูแล ณ โรงเรียน
โกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
2564 เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำ
ปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับคณะผู้บริหาร
และบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
ภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565
16 ธันวาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 12/2564
23 ธันวาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 12/2564
ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
แอปพลิเคชัน Google Meet ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของแต่ละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ประจำเดือน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1

สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565
นครสวรรค์
ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอป
พลิเคชัน Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิทยบริการฯ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา และ ดร.อารี ธัญกิจจา
นุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศ ซึ่งได้
ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางาน
ที่เป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการของสำนักวิทย
บริการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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การจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปี

Action
Plan

น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ส่วนประกอบของการจัดทำแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน มีดังนี้

รายละเอียดทั่วไปของหน่วยงาน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของ
หน่วยงาน (SWOT)
การทบทวนปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
การทบทวนความเชื่อมโยง
ของโครงการ/กิจกรรม
ของปีงบประมาณ
การนำแผนปฏิบัติการไปสู่
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การควบคุม ติดตาม ประเมินผล
และกำกับให้เป็นไปตามแผน
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีกรอบและแนวทางใช้ในการ
บริหารจัดการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของหน่วย
งาน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบการ
บริหารจัดการขององค์กรและการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ โดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนิน
การของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการกิจกรรม เพื่อให้
บุคลากรนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยให้คณะผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา
ปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้บรรลุเป้า
หมายในการบริหารงาน โดยได้ทำการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ทำการวิเคราะห์ผลสภาพ
แวดล้อม (SWOT Analysis) และวิเคราะห์สถานการณ์ของการ
พัฒนาหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลง เพื่อหาทิศทางการดำเนินงานทาง
ยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ดียิ่งขึ้น
โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน
ของปีที่ผ่านมาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณถัดไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ
เกิดกระบวนการสื่อสาร การประสานงาน และสร้างความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน
เกิดการยอมรับแนวนโยบาย และร่วมพัฒนา ผลักดันให้สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ไปในทิศทางเดียวกัน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นการดำเนินการในลักษณะการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการได้ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ
เพื่อทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาหน่วยงานที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อทิศทางการดำเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานในแต่ละด้านของสำนักวิทย
บริการฯ ดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (S)
S1 บุคลากรมีรายละเอียดงานและเป้าหมายในการทำงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์
S2 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรมีความเข้าใจต่อ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ
S3 มีการกำหนดภาระรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานไว้
อย่างชัดเจน
S4 มีการสื่อสารความรับผิดชอบและภาระรับผิดชอบแก่ผู้
บริหารและบุคลากร
S5 บุคลากรมองเป้าหมายในการทำงานว่าเป็นเป้าหมายที่มี
ความเฉพาะเจาะจง (specific) วัดประเมินได้ (measurable)
บรรลุได้จริง (achievable) สอดคล้องกับบริบท (realistic) และมี
ระยะเวลาที่เหมาะสม (time related)
S6 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสม่ำเสมอและ
ยุติธรรม
S7 ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ของบุคลากรมีความ
สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของงานที่รับผิดชอบ

โอกาส (O)
O1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
O2 เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
O3 การพัฒนานวัตกรรม
O4 การตระหนักรู้เทคโนโลยี
O5 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

จุดอ่อน (W)
W1 การจัดการความรู้ยังไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการปั ญหาต่าง ๆ การ
ทำงานของบุคลากรในองค์กร
W2 องค์กรยังให้ความสำคัญน้อยกับการ
วิเคราะห์ปั ญหาต่าง ๆ ในการทำงานระดับ
บุคคลเพื่อนำปสู่การปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
W3 องค์กรยังขาดกระบวนการสร้าง
เสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของฝ่ายบริหาร
W4 องค์กรยังขาดช่องทางที่หลากหลาย
ในการนำเสนอปั ญหาระดับผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้
บริหาร
W5 การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการส่ง
เสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรยังไม่เพียง
พอให้เกิดประสิทธิผล

อุปสรรค (T)
T1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
T2 โรคระบาด
T3 ปั ญหามลพิษต่าง ๆ
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ระบบสร้างแบบสอบถามออนไลน์

e-Form
e-form.nsru.ac.th

นางสาวบุษรินทร์ งิ้วราย นักวิชาการคอมพิ วเตอร์

วัตถุประสงค์
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
ลดความผิดพลาด ลดระยะเวลา
ในการดำเนินการเก็บข้อมูล
ของแบบสอบถาม

การทำงานของระบบแบบสอบถาม
ออนไลน์
แบ่งการทำงานทั้งหมดออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนของแบบสอบถาม
ส่วนการตอบกลับ

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสำรวจ และเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบบสอบถามที่มีคุณภาพ จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ตรงกับความเป็ นจริง ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดซึ่ง
โดยทั่วไปแบบสอบถามจะจัดทำในรูปแบบของกระดาษเพื่อ
จัดเก็บข้อมูล ทำให้สิ้นเปลืองและเกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บ
และประมวลผล ซึ่งการพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์
เพื่อการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จะช่วยให้สามารถบันทึก
การตอบแบบสอบถาม จัดทำรายงานสรุป อีกทั้งสามารถนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อได้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อมุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถาม
และการจัดการข้อมูล ช่วยลดการใช้กระดาษจากการเก็บข้อมูล
และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีข้อดีแตกต่าง
จากแบบสอบถามออนไลน์อื่น ซึ่งได้รับความนิยมสำหรับคนทั่วไป
ที่แม้จะบริการฟรีแต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งาน การพัฒนาระบบ
แบบสอบถามออนไลน์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
แบบสอบถาม และส่วนการตอบกลับ จากผลการนำระบบที่พัฒนาขึ้น
มาช่วยดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในการสำรวจข้อมูล รวมถึง
ประเมินความคิดเห็นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สรุปได้ว่า
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษลง ช่วยให้สร้างแบบสอบถาม
โดยสามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ โดยการกำหนดวันเริ่มต้นและ
วันสิ้นสุดของการตอบ กำหนดสังกัดผู้ตอบ จำนวนครั้งของ
การตอบ เป็นต้น สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบ ทราบรายละเอียด
การตอบ และจัดทำสรุปรายงานรวมถึงช่วยลดความผิดพลาด
ในด้านกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการและการกรอกข้อมูล นอกจากนี้
เป็นการเสริมภาพลักษณ์ของอาจารย์ บุคลากรภายใน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
ของการทำแบบสอบถาม
ออนไลน์ (NSRU Form)

เข้าสู่ระบบ

ส่วนของแบบสอบถาม
เป็ นการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม การตั้งค่า คำถาม
และตัวเลือก ประกอบด้วยฟั งก์ชันต่าง ๆ ดังนี้
ฟั งก์ชันจัดการแบบสอบถาม เป็ นส่วนการสร้าง
แบบสอบถาม กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการเก็บ
ข้อมูล สังกัดหน่วยงานผู้ตอบ จำนวนการตอบของผู้ตอบ
รวมไปถึงการแก้ไข และลบแบบสอบถามด้วย

สร้างแบบสอบถาม

ฟั งก์ชันจัดการเนื้อหาภายในแบบสอบถาม เป็ นส่วนในการ
เพิ่ม แก้ไข ลบ เนื้อหาภายในแบบสอบถาม เช่น โครงสร้าง
คำถาม ตัวเลือก เป็ นต้น
ฟั งก์ชันตรวจสอบการแสดงแบบสอบถามตามวันที่กำหนด
เป็ นฟั งก์ชันที่ตรวจสอบการแสดงหน้าหลักของเว็บไซต์
โดยเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สามารถทำได้ในเวลา
ปั จจุบัน

ประชาสัมพันธ์

ฟั งก์ชันตรวจสอบสิทธิ์การตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ นฟั งก์ชันที่ช่วยกรองผู้ตอบแบบสอบถาม
ฟั งก์ชันการเตรียมเนื้อหาแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบ
สิทธิ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับที่ผู้สร้าง
แบบสอบถามกำหนดไว้ เป็ นฟั งก์ชันที่รวบรวมชุดคำถาม
ของแบบสอบถามนั้น ที่เรียงลำดับอย่างถูกต้อง

สรุปผล
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ส่วนการตอบกลับ
เป็ นการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถาม และประมวลผล
ประกอบด้วยฟั งก์ชัน ดังนี้
ฟั งก์ชันบันทึกการตอบแบบสอบถาม
ฟั งก์ชันแสดงรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม ในกรณีที่ผู้สร้าง
ได้กำหนดให้เป็ นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จะมีหน้าแสดงรายชื่อผู้ตอบ
ฟั งก์ชันแสดงรายละเอียดการตอบ ในกรณีที่ผู้สร้าง
แบบสอบถามต้องการทราบการตอบของแต่ละชุด แต่ละ
คำถาม สามารถดูได้ และนำข้อมูลออกเป็ น excel ได้
ฟั งก์ชันสรุปแบบสอบถาม เป็ นการแสดง จำนวนการตอบ
ของแต่ละคำถาม แต่ละตัวเลือก เป็ นจำนวนเต็มและร้อยละ
ในกรณีที่เป็ นชุดคำถาม แบบตารางวัดความพึงพอใจจะ
แสดงเพิ่ม เป็ นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมค่า
แปรผลด้วย

- กำหนดผู้ตอบแบบสอบถามได้ทั้งบุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไป
- กำหนดระยะเวลาการทำแบบสอบถาม
- กำหนดรูปแบบได้ทั้งข้อความ ตัวเลือก และตาราง
- Export แบบสอบถามได้ทั้ง QR Code และ LINK URL
- ลงชื่อเข้าใช้ได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษา หรือแบบไม่ระบุ
ผู้ใช้งาน
- สแกน QR Code เพื่อทำแบบสอบถาม
- คลิก Link URL เพื่อทำแบบสอบถาม

- ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ทำ
แบบสอบถาม)
- สรุปรายงานจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- สรุปรายงานในรูปแบบกราฟ
- รายละเอียดการทำแบบสอบถามรายบุคคล หรือรายครั้ง
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http://training.nsru.ac.th

ขอเชิญร่วม

อบรมออนไลน์
NSRU ONLINE

14 ม.ค. 65
เวลา 15.15 น.

28 ม.ค. 65
เวลา 15.15 น.

สร้างสื่อการสอน
ออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Canva
Adobe Express ออกแบบกราฟิก
ออนไลน์

11 ก.พ. 65

โชว์พอร์ต แบบไหนให้ได้งาน

25 ก.พ.65

สร้างสื่อการสอนด้วย PowerPoint

11 มี.ค.65

ประเมินผลชั้นเรียนด้วย Plickers

เวลา 15.15 น.

เวลา 15.15

เวลา 15.15

25 มี.ค.65
เวลา 15.15

สร้างใบงานออนไลน์ด้วย
Liveworksheets

รายละเอียดเพิ่ มเติม

http://training.nsru.ac.th
https://sites.google.com/nsru.ac.th/nsruonline
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จัดทำโดย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1501
http://aritc.nsru.ac.th
@NSRUARITC

