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ทั�งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุข 

ความสําเรจ็ในสิ� งอันพึงปรารถนาตลอดไป
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คณะผู้บรหิารและบุคลากร
สํานักวิทยบรกิารฯ
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สาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประมวลภาพกิจกรรมการดําเนินงาน

- บทความ/สาระน่ารู้ จากบุคลากร ARITC

- หลักสูตรอบรม NSRU Online

- การใช้งานระบบงานซ่อมบํารุงออนไลน์ (Helpdesk)

- แนะนําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ARITC

สแกน QR CODE
เพื� อเข้าสู่แบบประเมิน
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อบรมแนะนําการใช้งานระบบ
การจัดการข้อมูลเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยฯ
14 ตุลาคม 2564

     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้จัดอบรมแนะนําการใช้งานระบบการจัดการ
ข้อมูลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่ 
เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหน่วยงานคณะ และสํานัก 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอปพลิเคชัน Google
Meet โดยมีนายนภดล แข็งการนา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป�นวิทยากร

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ ครั�งที� 10/2564
21 ตุลาคม 2564

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป�นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสํานักฯ ครั�งที� 10/2564
ผ่านสื�อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
แอปพลิเคชัน Google Meet ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน เพื�อติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําเดือน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์



การประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนพัฒนาระบสารสนเทศ
4 พฤศจิกายน 2564

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป�นประธานการประชุมคณะ
กรรมการทบทวนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื�อรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ประจําป�งบประมาณ 2564
และพิจารณาระบบสารสนเทศที�ควรดําเนินการ
พัฒนาในป�งบประมาณ 2565 ผ่านสื�อการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน 
Google Meet ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ ครั�งที� 11/2564
18 พฤศจิกายน 2564

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป�นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสํานักฯ ครั�งที� 11/2564
ผ่านสื�อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
แอปพลิเคชัน Google Meet ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน เพื�อติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําเดือน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป�นประธานการประชุมทบทวน
แผนบริหารความเสี�ยง ประจําป�งบประมาณ
2564 เพื�อจัดทําแผนบริหารความเสี�ยงประจํา
ป�งบประมาณ 2565 ร่วมกับคณะผู้บริหาร
และบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี�ยง
ภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
สํานักวิทยบริการฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลงพื�นที�บริการวิชาการ
ณ โรงเรียนโกรกพระ

การประชุมทบทวน
แผนบริหารความเสี�ยง

24-25 พฤศจิกายน 2564
9 ธันวาคม 2564

     เจ้าหน้าที�ฝ�ายบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที�
บริหารงานทั�วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์วิทยบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื�นที�
ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุด เพื�อจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนให้เป�น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงให้คํา
แนะนําการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
(OpenBiblio) ให้กับครูผู้ดูแล ณ โรงเรียน
โกรกพระ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
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     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั�งที� 1/2565 
ผ่านสื�อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอป
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 ซึ�งได้
ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางาน
ที�เป�นประโยชน์ ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการของสํานักวิทย
บริการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ ครั�งที� 1/2565
16 ธันวาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ ครั�งที� 12/2564
23 ธันวาคม 2564

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป�นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสํานักฯ ครั�งที� 12/2564
ผ่านสื�อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
แอปพลิเคชัน Google Meet ร่วมกับ
คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน เพื�อติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําเดือน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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         สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ โดยให้คณะผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดําเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการในป�ที�ผ่านมา เพื�อนําข้อมูลไปพัฒนา
ปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณให้บรรลุเป�า
หมายในการบริหารงาน โดยได้ทําการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ทําการวิเคราะห์ผลสภาพ
แวดล้อม (SWOT Analysis) และวิเคราะห์สถานการณ์ของการ
พัฒนาหน่วยงานที�เปลี�ยนแปลง เพื�อหาทิศทางการดําเนินงานทาง
ยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ�
ให้ผู้ที�เกี�ยวข้องนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ดียิ�งขึ�น
โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงาน
ของป�ที�ผ่านมาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณถัดไป
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         การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณของหน่วย
งาน ถือเป�นเครื�องมือสําคัญที�ใช้ในการขับเคลื�อนระบบการ
บริหารจัดการขององค์กรและการดําเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานในแต่ละป�งบประมาณ โดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ของขั�นตอนระยะเวลาและงบประมาณที�จะต้องใช้ในการดําเนิน
การของแต่ละขั�นตอน เป�าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ�ของ
ภารกิจ และตัวชี�วัดความสําเร็จของโครงการกิจกรรม เพื�อให้
บุคลากรนําไปใช้เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการเมื�อสิ�นป�งบประมาณ 

การจัดทํา 

Action
Plan

 สว่นประกอบของการจัดทําแผนปฏิบัติ

การของหนว่ยงาน มีดังน้ี

 วัตถุประสงค์

น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป

แผนปฏิบัติการประจําปีแผนปฏิบัติการประจําปี

รายละเอียดทั�วไปของหน่วยงาน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของ

การทบทวนปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
การทบทวนความเชื�อมโยง

การนําแผนปฏิบัติการไปสู่

การควบคุม ติดตาม ประเมินผล
และกํากับให้เป�นไปตามแผน
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

      หน่วยงาน (SWOT)

      ของโครงการ/กิจกรรม
      ของป�งบประมาณ

      การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

เกิดกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป�งบประมาณ
เกิดกระบวนการสื�อสาร การประสานงาน และสร้างความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน
เกิดการยอมรับแนวนโยบาย และร่วมพัฒนา ผลักดันให้สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

      ไปในทิศทางเดียวกัน

     เพื�อให้สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีกรอบและแนวทางใช้ในการ
บริหารจัดการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ที�สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ



       การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2565 เป�นการดําเนินการในลักษณะการพัฒนา
อย่างต่อเนื�อง โดยการดําเนินการได้ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ
เพื�อทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที�ผ่านมา และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาหน่วยงานที�
เปลี�ยนแปลง เพื�อทิศทางการดําเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ�เพื�อให้ผู้ที�เกี�ยวข้องนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� สํานักวิทยบริการฯ ได้วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื�อทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานในแต่ละด้านของสํานักวิทย
บริการฯ ดังต่อไปนี�

       S1 บุคลากรมีรายละเอียดงานและเป�าหมายในการทํางาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป�าประสงค์
       S2 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรมีความเข้าใจต่อ
ความเสี�ยงต่าง ๆ ที�ต้องเผชิญ
       S3  มีการกําหนดภาระรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงานไว้
อย่างชัดเจน
       S4  มีการสื�อสารความรับผิดชอบและภาระรับผิดชอบแก่ผู้
บริหารและบุคลากร
       S5 บุคลากรมองเป�าหมายในการทํางานว่าเป�นเป�าหมายที�มี
ความเฉพาะเจาะจง (specific) วัดประเมินได้ (measurable)
บรรลุได้จริง (achievable) สอดคล้องกับบริบท (realistic) และมี
ระยะเวลาที�เหมาะสม (time related)
      S6 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสมํ�าเสมอและ
ยุติธรรม
      S7 ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ของบุคลากรมีความ
สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของงานที�รับผิดชอบ

จุดแข็ง (S)

O1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
O2 เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
O3 การพัฒนานวัตกรรม
O4 การตระหนักรู้เทคโนโลยี
O5 การเปลี�ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

โอกาส (O)

T1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
T2 โรคระบาด
T3 ป�ญหามลพิษต่าง ๆ

อุปสรรค (T) 

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองคก์ร

จุดออ่น (W)

       W1 การจัดการความรู้ยังไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นที�เกี�ยวกับการจัดการป�ญหาต่าง ๆ การ
ทํางานของบุคลากรในองค์กร
       W2 องค์กรยังให้ความสําคัญน้อยกับการ
วิเคราะห์ป�ญหาต่าง ๆ ในการทํางานระดับ
บุคคลเพื�อนําปสู่การปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
       W3 องค์กรยังขาดกระบวนการสร้าง
เสริมวัฒนธรรมองค์กรที�สอดคล้องกับนโยบาย
ของฝ�ายบริหาร
       W4 องค์กรยังขาดช่องทางที�หลากหลาย
ในการนําเสนอป�ญหาระดับผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้
บริหาร
       W5 การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการส่ง
เสริมการทํางานเป�นทีมของบุคลากรยังไม่เพียง
พอให้เกิดประสิทธิผล



          แบบสอบถามเป�นเครื�องมอืที�สําคญัในการสํารวจ และเกบ็
รวบรวมข้อมูล แบบสอบถามที�มีคุณภาพ จะช่วยใหไ้ด้ข้อมูลที�
ถูกต้อง ตรงกับความเป� นจริง ตรงกับสิ�งที�ต้องการวัดซึ�ง
โดยทั�วไปแบบสอบถามจะจัดทําในรูปแบบของกระดาษเพื�อ
จดัเกบ็ขอ้มลู ทําใหสิ้�นเปลอืงและเกดิความยุง่ยากในการจดัเกบ็
และประมวลผล ซึ�งการพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์ 
เพื�อการสํารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลู จะชว่ยใหส้ามารถบนัทกึ
การตอบแบบสอบถาม จดัทํารายงานสรุป อีกทั�งสามารถนําขอ้มลู
มาวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อได้ มีวัตถุประสงค์เพื�อมุ่งเน้น
การเพิ�มประสิทธิภาพการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของแบบสอบถาม
และการจดัการขอ้มลู ชว่ยลดการใชก้ระดาษจากการเกบ็ข้อมลู 
และลดระยะเวลาในการดําเนนิงาน นอกจากนี�ยงัมขีอ้ดแีตกตา่ง
จากแบบสอบถามออนไลนอื์�น ซึ�งไดร้บัความนยิมสําหรบัคนทั�วไป
ที�แมจ้ะบรกิารฟรแีตก่ม็ขีอ้จาํกดัในการใชง้าน การพัฒนาระบบ
แบบสอบถามออนไลน์ แบ่งออกเป� น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
แบบสอบถาม และส่วนการตอบกลบั จากผลการนําระบบที�พัฒนาขึ�น
มาช่วยดําเนินงานด้านต่าง ๆ ในการสํารวจข้อมูล รวมถึง
ประเมนิความคดิเหน็ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์สรุปไดว่้า 
ชว่ยลดปรมิาณการใชก้ระดาษลง ชว่ยใหส้รา้งแบบสอบถาม
โดยสามารถตั�งค่าต่าง ๆ ได้ โดยการกําหนดวันเริ�มต้นและ
วันสิ�นสุดของการตอบ กําหนดสังกัดผู้ตอบ จาํนวนครั�งของ
การตอบ เป�นตน้ สามารถตรวจสอบรายชื�อผูต้อบ ทราบรายละเอียด
การตอบ และจดัทําสรุปรายงานรวมถงึชว่ยลดความผดิพลาด
ในดา้นกลุม่ตวัอยา่งที�ตอ้งการและการกรอกขอ้มลู นอกจากนี�
เป�นการเสรมิภาพลกัษณข์องอาจารย ์บคุลากรภายใน และนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาชว่ยสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอ้มูล
 

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

ระบบสร้างแบบสอบถามออนไลน์

วัตถุประสงค์
เพื�อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ 
ลดความผิดพลาด ลดระยะเวลา
ในการดาํเนนิการเกบ็ข้อมลู
ของแบบสอบถาม

การทาํงานของระบบแบบสอบถาม
ออนไลน ์

ส่วนของแบบสอบถาม 
ส่วนการตอบกลบั 

แบง่การทาํงานทั�งหมดออกเป� น 2 ส่วน 

นางสาวบุษรินทร์ งิ�วราย นักวิชาการคอมพิวเตอร์

page 07



        ส่วนของแบบสอบถาม

ฟ�งก์ชนัจัดการแบบสอบถาม เป� นส่วนการสร้าง
แบบสอบถาม กาํหนดวันที�เริ�มต้นและสิ�นสุดในการเกบ็
ขอ้มูล สังกดัหน่วยงานผูต้อบ จํานวนการตอบของผูต้อบ
รวมไปถงึการแก้ไข และลบแบบสอบถามด้วย
ฟ�งก์ชนัจัดการเนื�อหาภายในแบบสอบถาม เป� นส่วนในการ
เพิ�ม แก้ไข ลบ เนื�อหาภายในแบบสอบถาม เช่น โครงสร้าง
คาํถาม ตัวเลอืก เป� นต้น
ฟ�งก์ชนัตรวจสอบการแสดงแบบสอบถามตามวันที�กาํหนด
เป� นฟ�งก์ชนัที�ตรวจสอบการแสดงหน้าหลกัของเว็บไซต์
โดยเลอืกเฉพาะแบบสอบถามที�สามารถทําได้ในเวลา
ป� จจุบนั
ฟ�งก์ชนัตรวจสอบสิทธิ�การตอบของผูต้อบแบบสอบถาม
เป� นฟ�งก์ชนัที�ชว่ยกรองผูต้อบแบบสอบถาม 
ฟ�งก์ชนัการเตรียมเนื�อหาแบบสอบถาม เพื�อตรวจสอบ
สิทธิ�ของผูต้อบแบบสอบถาม ใหส้อดคลอ้งกบัที�ผูส้ร้าง
แบบสอบถามกาํหนดไว้ เป� นฟ�งก์ชนัที�รวบรวมชุดคาํถาม
ของแบบสอบถามนั�น ที�เรียงลาํดับอยา่งถกูต้อง

      เป� นการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม การตั�งคา่ คาํถาม 
และตัวเลอืก ประกอบด้วยฟ�งก์ชนัต่าง ๆ ดังนี�

ขั�นตอนการเกบ็ขอ้มูล
ของการทําแบบสอบถาม
ออนไลน์ (NSRU Form)

 

เขา้สู่ระบบ

สรา้งแบบสอบถาม

ประชาสัมพันธ์

สรุปผล
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       ส่วนการตอบกลบั

ฟ�งก์ชนับนัทึกการตอบแบบสอบถาม 
ฟ�งก์ชนัแสดงรายชื�อผูต้อบแบบสอบถาม ในกรณทีี�ผูส้ร้าง
ได้กาํหนดใหเ้ป� นบคุคลภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์จะมีหน้าแสดงรายชื�อผูต้อบ
ฟ�งก์ชนัแสดงรายละเอียดการตอบ ในกรณีที�ผูส้ร้าง
แบบสอบถามต้องการทราบการตอบของแต่ละชดุ แตล่ะ
คาํถาม สามารถดูได้ และนําขอ้มูลออกเป� น excel ได้
ฟ� งก์ชนัสรุปแบบสอบถาม เป� นการแสดง จํานวนการตอบ
ของแต่ละคาํถาม แตล่ะตัวเลอืก เป� นจํานวนเตม็และร้อยละ
ในกรณทีี�เป� นชดุคาํถาม แบบตารางวัดความพึงพอใจจะ
แสดงเพิ�ม เป� นคา่เฉลี�ย คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน พร้อมคา่
แปรผลด้วย

       เป� นการเกบ็ขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม และประมวลผล
ประกอบด้วยฟ�งก์ชนั ดังนี�

p a g e  1 0

- กําหนดผู้ตอบแบบสอบถามได้ทั�งบุคลากร ภายใน
   มหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั�วไป
- กําหนดระยะเวลาการทําแบบสอบถาม
- กําหนดรูปแบบได้ทั�งข้อความ ตัวเลือก และตาราง
- Export แบบสอบถามได้ทั�ง QR Code และ LINK URL

- ลงชื�อเข้าใช้ได้ทั�งบุคลากรและนักศึกษา หรือแบบไม่ระบุ
   ผู้ใช้งาน
- สแกน QR Code เพื�อทําแบบสอบถาม 
- คลิก Link URL เพื�อทําแบบสอบถาม

- ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (สําหรับบันทึกข้อมูลผู้ทํา
  แบบสอบถาม)
- สรุปรายงานจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
- สรุปรายงานในรูปแบบกราฟ
- รายละเอียดการทําแบบสอบถามรายบุคคล หรือรายครั�ง
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http://training.nsru.ac.th

อบรมออนไลน์
NSRU ONLINE

ขอเชญิรว่ม

http://training.nsru.ac.th

อบรมออนไลน์
ขอเชญิรว่ม

http://training.nsru.ac.th

อบรมออนไลน์
ขอเชญิรว่ม

สรา้งสื�อการสอนดว้ย PowerPoint

สรา้งใบงานออนไลนด์ว้ย 
Liveworksheets

Adobe Express ออกแบบกราฟ�ก
ออนไลน์

สร้างสื�อการสอน
ออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Canva

14 ม.ค. 65 
เวลา 15.15 น. 

28 ม.ค. 65 
เวลา 15.15 น. 

โชวพ์อรต์ แบบไหนใหไ้ดง้าน11 ก.พ. 65 
เวลา 15.15 น. 

25 ก.พ.65 
เวลา 15.15

ประเมนิผลชั�นเรยีนดว้ย Plickers11 มี.ค.65 
เวลา 15.15 

25 มี.ค.65 
เวลา 15.15

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

รายละเอียดเพิ� มเติม
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0-5621-9100 ต่อ 1501

จัดทําโดย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

http://aritc.nsru.ac.th

@NSRUARITC


