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ภาคผนวก ก 
คู่มือการตดิตัง้ 

 
 การติดตัง้ระบบวิเคราะห์เหตแุละผลส าหรับตวับง่ชีค้ณุภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือใช้งานจ าเป็นต้องมีการติดตัง้โดยมีขัน้ตอนในการติดตัง้ระบบมี
รายละเอียดดงันี ้ 

ก.1 วิธีการตดิตัง้โปรแกรมแอฟเซิร์ฟ (Appserv) 
1. ดบัเบิล้คลิกไฟล์ appserv-win32-x.x.x.exe เพ่ือท าการตดิตัง้จะปรากฏหน้าจอดงัรูป ก.1  

 

           
 รูป ก.1 ขัน้ตอนการตดิตัง้โปรแกรม AppServ 

 
2. เข้าสูข่ัน้ตอนเง่ือนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม  AppServ ได้แจกจ่ายในรูปแบบ 

GNU License หากผู้ตดิตัง้อา่นเง่ือนไขตา่งๆ เสร็จสิน้แล้ว หากยอมรับเง่ือนไขให้กด Next  
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เพ่ือเข้าสู่การติดตัง้ในขัน้ตอ่ไป แตห่ากว่าไม่ยอมรับเง่ือนไขให้กด Cancel เพ่ือออกจากการติดตัง้
โปรแกรม AppServ ดงัรูป ก.2 

 
รูป ก.2 แสดงรายละเอียดเง่ือนไขการ GNU License 

 
3. เข้าสูข่ัน้ตอนการเลือกปลายทางท่ีต้องการตดิตัง้ โดยคา่เร่ิมต้นปลายทางท่ีติดตัง้จะเป็น 

C:\AppServ หากต้องการเปล่ียนปลายทางท่ีติดตัง้ ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางท่ีต้องการ 
ตามรูป ก.3 เม่ือเลือกปลายทางเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ ม Next เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนการตดิตัง้ขัน้ตอ่ไป 
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รูป ก.3 เลือกปลายทางการติดตัง้โปรแกรม AppServ 

 
4. เลือก Package Components ท่ีต้องการตดิตัง้ โดยคา่เร่ิมต้นนัน้จะให้เลือกลงทกุ Package 

แตห่ากว่าผู้ ใช้งานต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อท่ีต้องการออก โดย
ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ต่ ล ะ  Package มี ดั ง นี ้
                 - Apache HTTP Server คือ โปรแกรมท่ีท าหน้าเป็น Web Server 
                 - MySQL Database คือ โปรแกรมท่ีท าหน้าเป็น  Database Server 
                 - PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมท่ีท าหน้าประมวลผลการท างานของภาษา 
PHP 
                 - phpMyAdmin คือ โปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารจดัการฐานข้อมลู MySQL ผ่านเว็บไซต์ 
           เม่ือท าการเลือก Package ตามรูป  ก.4 เรียบร้อยแล้ว ให้กด Next เพ่ือเข้าสู่ขัน้ตอนการติดตัง้
ตอ่ไป 
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รูป ก.4 เลือก Package Components ท่ีต้องการติดตัง้ 

 
5. ก าหนดคา่คอนฟิกของ Apache Web Server มีอยู่ด้วยกนัทัง้หมด 3 ส่วน ตามรูป ก.5 คือ 

Server Name   คือช่องส าหรับป้อนข้อมลูช่ือ Web Server ของท่านเช่น www.appservnetwork.com 
Admin Email    คื อ ช่ อ ง ส า ห รั บ ป้ อ น ข้ อ มู ล  อี เ ม ล์ ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ  เ ช่ น 
root@appservnetwork.com HTTP Port       คือช่องส าหรับระบ ุPort ท่ีจะเรียกใช้งาน Apache Web 
Server โดยทัว่ไปแล้ว Protocol HTTP นัน้จะมีคา่หลกัคือ 80 หากว่าท่านต้องการหลีกเล่ียงการใช้ 
Port 80 ก็สามารถแก้ไขได้ หากมีการเปล่ียนแปลง Port การเข้าใช้งาน Web Server แล้ว ทกุครัง้ท่ี
เรียกใช้งานเว็บไซต์ จ าเป็นท่ีต้องระบหุมายเลข Port ด้วย เช่น หากเลือกใช้ Port 99 ในการเข้า
เว็บไซต์ทกุครัง้ต้องใช้ http://www.appservnetwork.com:99 จงึจะสามารถเข้าใช้งานได้ 

http://www.appservnetwork.com/
http://www.appservnetwork.com:99/
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รูป ก.5 แสดงการก าหนดคา่คอนฟิกคา่ Apache Web Server 

 
6. ก าหนดค่าคอนฟิกของ MySQL Database มีอยู่ด้วยกันทัง้หมด 3 ส่วน ตามรูป ก.6 

คือ Root Password        คือชอ่งส าหรับป้อน รหสัผ่านการเข้าใช้งานฐานข้อมลูของ Root หรือผู้ดแูล
ระบบทกุครัง้ท่ีเข้าใช้งานฐานข้อมลูในลกัษณะท่ีเป็นผู้ดแูลระบบ ให้ระบ ุuser คือ root  Character 
Sets  ใช้ในการก าหนดค่าระบบภาษาท่ีใช้ในการจดัเก็บฐานข้อมูล , เรียงล าดบัฐานข้อมูล,Import 
ฐานข้อมลู, Export ฐานข้อมลู, ติดตอ่ฐานข้อมลู Old Password  หากท่านมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้
งาน PHP กับ MySQL API เวอร์ชัน่เก่า โดยเจอ Error Client does not support authentication 
protocol requested by server;   consider upgrading MySQL client ให้เลือกในส่วนของ Old 
Password เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหานี  ้Enable InnoDB        หากท่านต้องการใช้งานฐานข้อมูลใน
รูปแบบ InnoDB ให้เลือกในสว่นนีด้้วย 
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รูป ก.6 แสดงการก าหนดคา่คอนฟิกของ MySQL Database 

 
       7. สิน้สดุขัน้ตอนการตดิตัง้โปรแกรม AppServ ส าหรับขัน้ตอนสดุท้ายนีจ้ะมีให้เลือกว่าต้องการ
สัง่ให้มีการรัน Apache และ MySQL ทันทีหรือไม่ จากนัน้กดปุ่ ม Finish เพ่ือเสร็จสิน้การติดตัง้
โปรแกรม AppServ 
 



112 

 

           
รูป ก.7 แสดงหน้าจอขัน้ตอนสิน้สดุการติดตัง้โปรแกรม AppServ เพ็คเกจท่ีน าเข้าเสร็จสิน้ 
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ก.2 วิธีการตดิตัง้ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศึกษาฯ 
 1. ท่ี Folder Setup เลือก Folder Application จากนัน้ท าการ Copy Folder KPI ลงในเคร่ือง 
Server เชน่ ในคูมื่อนีจ้ะท าการการเก็บ WEB Application ไว้ท่ี C:\AppServ\www โดย Copy Folder 
KPI ไปไว้ท่ี C:\AppServ\www  
 

 
รูป ก.8 แสดง Directory ท่ีใช้เก็บ Web Application 
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ก.3 วิธีการตดิตัง้ฐานข้อมูล 

1. ท่ี Folder Setup เลือก Folder Database จากนัน้ท าการ Copy Folder KPI ลงในเคร่ือง 
Server เช่น ในคูมื่อนีจ้ะท าการการเก็บ Database ไว้ท่ี C:\AppServ\MySql\data โดย Copy Folder 
KPI ไปไว้ท่ี C:\AppServ\MySql\data 
 

 
รูป ก.9 แสดง Directory ท่ีใช้เก็บ Database File 

 
 

 
 
 



 

 

ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้งานระบบ 

 
คูมื่อการใช้งานระบบวิเคราะห์เหตแุละผลส าหรับตวับง่ชีค้ณุภาพการศกึษา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พฒันาขึน้ในรูปแบบของ Web Application โดยใช้งาน
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ อินทราเน็ต โดยใช้โปรแกรม Web Browser ในท่ีนีแ้นะน าให้ใช้ Internet 
Explorer คู่มือการใช้งานได้อธิบายรายละเอียดการใช้งานโปรแกรมย่อยส่วนต่างๆ โดยแบ่งเป็น
เนือ้หาได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่วนผูดู้แลระบบ 
2. ส่วนผูรั้บผดิชอบผลการด าเนินงาน 
3. ส่วนผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั 
4. ส่วนเจา้หนา้ประกนัคุณภาพ 
5. ส่วนผูบ้ริการ 
 

 โดยมีหน้าจอเข้าใช้งานระบบ คือ หน้าจอเข้าใช้งานระบบ เป็นการป้อนช่ือผู้ ใช้ระบบและ
รหสัผา่น เพ่ือเข้าใช้งานระบบ ตามสิทธ์ิของผู้ใช้งาน ดงัรูป ข.1 
 

 
รูป ข.1 หน้าจอเข้าใช้งานระบบ 
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1. ขั้นตอนการการเข้าสู่ระบบ 
1.1 การเขา้สู่ระบบ 

1.1.1 โดยเปิด โปรแกรม Internet Explorer แลว้พิมพ ์URL ไปช่อง Address วา่ 
http://www.med.cmu.ac.th/eiu/eis/kpi 

1.1.2 พิมพร์หสัผูใ้ชง้านและรหสัผา่นในช่อง username และ password จากนั้นคลิก 
ปุ่ ม “Login” หลงัจากเข้าสูร่ะบบแล้วระบบจะแสดงข้อมลูผู้ใช้งานและเมนตูามสิทธ์ิการใช้งาน
ระบบ ดงัรูป ข.3 
    

 
รูป ข.2 หน้าจอการเข้าสูร่ะบบ 
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รูป ข.3 แสดงหน้าจอข้อมลูผู้ ใช้ระบบและเมนกูารใช้งาน 

 
2. ขั้นตอนการใช้งานระบบส่วนผู้รับผดิชอบผลการด าเนินงาน 

2.1 การกรอกผลการด าเนินงาน 
2.1.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนูกรอกผลการด าเนินงาน จากนั้นเลือกตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการกรอก 

ผลการด าเนินงานตามสิทธ์ิท่ีก าหนดไว้ ดงัรูป ข.4 

 
รูป ข.4 แสดงเมนกูรอกผลการด าเนินงาน 
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2.1.2 กรอกผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัเชิงบรรยาย จากนั้นกดปุ่ม “ส่งขอ้มูลตวับ่งช้ี 
X.X.X” เพ่ือสง่ข้อมลูให้ผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ดัตรวจสอบ ดงัรูป ข.5 

 
รูป ข.5 แสดงหน้าจอกรอกผลการด าเนินงานตวัชีว้ดัเชิงบรรยาย 

2.1.3 กรอกผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ สามารถกดปุ่ม “ดึงจาก 
ฐานข้อมลู” ซึง่ระบบจะแสดงผลการด าเนินงานโดยอตัโนมตัิจากฐานข้อมลู และสามารถกดปุ่ ม 
“ค านวณ” ซึง่ระบบจะค านวณผลการด าเนินงานโดยอตัโนมตัิสตูรตวัชีว้ดันัน้ จากนัน้กดปุ่ ม 
“บนัทกึ” เพ่ือสง่ข้อมลูให้ผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ดัตรวจสอบ ดงัรูป ข.6 

 
รูป ข.6 แสดงหน้าจอกรอกผลการด าเนินงานตวัชีว้ดัเชิงปริมาณ 
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3. ข้ันตอนการใช้งานระบบส่วนผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดั 

3.1 การตรวจสอบยนืยนัผลการด าเนินงาน 
3.1.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนูผลการด าเนินงาน จากนั้นเลือกตวัช้ีวดัท่ีตอ้งตรวจสอบ 

ยืนยนัการกรอกผลการด าเนินงานตามสิทธ์ิท่ีก าหนดไว้ ดงัรูป ข.7 

 
รูป ข.7 แสดงเมนผูลการด าเนินงาน 

3.1.2 ตรวจสอบยนืยนัผลการด าเนินงาน สามารถแกไ้ขขอ้มูลและกดปุ่ม “แกไ้ข 
และบนัทกึข้อมลู” เพ่ือบนัทึกข้อมลูท่ีแก้ไขและสามารถส่งข้อมลูให้กบังานประกนัคณุภาพโดยการ
กดปุ่ ม “สง่ข้อมลู QA” เม่ือมีการสง่เรียบร้อยแล้วจะแสดงความ “สง่ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” ดงัรูป ข.
8 

 
รูป ข.8 แสดงหน้าจอผลการด าเนินงาน แก้ไขข้อมลูและสง่ข้อมลู QA 
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3.1.3 แสดงรายการผลการด าเนินงานท่ีส่ง QA เรียบร้อย ดงัรูป ข.9 

 
รูป ข.9 แสดงรายการผลการด าเนินงานท่ีสง่ QA เรียบร้อยแล้ว 

 
4. ข้ันตอนการใช้งานระบบส่วนเจ้าหน้าประกนัคุณภาพ 

4.1 การบริหารจดัการตวัช้ีวดั 
4.1.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนูจดัการขอ้มูลตวับ่งช้ี ดงัรูป ข.10 

 
รูป ข.10 แสดงเมนจูดัการข้อมลูตวัชีว้ดั 

4.1.2 เลือกปีประเมิน จากนั้นเลือกองคป์ระกอบคุณภาพ ดงัรูป ข.10 

 
รูป ข.10 แสดงหน้าจอเลือกองค์ประกอบคณุภาพ 
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4.1.3 เลือกตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข กรอกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆของ 
ตวัชีว้ดั จากนัน้กดปุ่ ม “บนัทึก” เพ่ือบนัทึกข้อมลู ดงัรูป ข.11 

 

 
รูป ข.11 แสดงหน้าจอจดัการข้อมลูรายระเอียดตวัชีว้ดั 

4.2 การใส่สูตรค านวณ 
4.2.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนูสูตรค านวณตวัช้ีวดั จากนั้นเลือกตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการกรอก 

ข้อมลูสตูรค านวณตวัชีว้ดั ดงัรูป ข.12 

 
รูป ข.12 เมนสูตูรค านวณตวัชีว้ดั 
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4.2.2 กรอกสูตรค านวณโดยการเลือกตวัช้ีวดัยอ่ยท่ีตอ้งการใส่สูตร จากนั้นสร้าง 
สตูรโดยการเพิ่ม ตวัด าเนินการโดยเลือกตวัน าเนินการแล้วกดปุ่ ม “ADD Operator” ตวัแปรโดยการ
เลือกตวัแปรแล้วกดปุ่ ม “ADD Parameter” และกรอกคา่คงท่ีแล้วกดปุ่ ม “ADD Constants” ดงัรูป 
ข.13 

 
รูป ข.13 แสดงหน้าจอสร้างสตูรค านวณตวัชีว้ดั 

4.3 การสร้างชุดค าสั่ง SQL 
4.3.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนูสร้างชุดค าสั่ง SQL จากนั้นเลือกตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการสร้าง 

ชดุค าสัง่ SQL ดงัรูป ข.14 

 
รูป ข.14 แสดงเมนสูร้างชดุค าสัง่ SQL 

4.3.2 เลือกตวัช้ีวดัยอ่ยจากนั้นท าการกรอกชุดค าสั่ง SQL ตามช่องท่ีก าหนดไว ้และ 
สมารถกดปุ่ ม “Run” เพ่ือดผูลความถกูต้องของชดุค าสัง่ ของจากนัน้กดปุ่ ม “ADD Query” เพ่ือ
บนัทกึข้อมลูดงัรูป ข.15 
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รูป ข.15 แสดงหน้าจอกรอกชดุค าสัง่ SQL 

4.4 สร้างการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัยอ่ย 
4.4.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนูสร้างการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัยอ่ย ดงัรูป ข.16 

 
รูป ข.16 เมนสูร้างการเช่ือมโยงตวัชีว้ดัย่อย 

4.4.2 กรอกช่ือการเช่ือมโยง จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” เพื่อบนัทึกขอ้มูล จากนั้น 
เลือกช่ือการเช่ือมโยงท่ีได้ท าการเพิ่มก่อนหน้านัน้ ตอ่มาเลือกองค์ประกอบคณุภาพ เลือกตวัชีว้ดั 

และเลือกตวัชีว้ดัยอ่ยท่ีต้องการเช่ือมโยงตามล าดบั จากนัน้กดปุ่ ม “เพิ่มข้อมลู” เพ่ือบนัทกึข้อมลู 
ดงัรูป ข.17 

 
รูป ข.17 แสดงหน้าจอสร้างการเช่ือมโยงตวัชีว้ดั 
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4.5 การก าหนดเกณฑต์วัช้ีวดั 
4.5.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนูก าหนดเกณฑต์วัช้ีวดัดงัรูป ข.18 

 
รูป ข.18 แสดงเมนกู าหนดเกณฑ์ตวัชีว้ดั 

4.5.2 เลือกองคป์ระกอบคุณภาพ จากนั้นกรอกค่าเกณฑ ์ไดแ้ก่ ค่าเป้าหมาย  
และคา่ท่ียอมรับได้ จากนัน้กดปุ่ ม “บนัทึก” เพ่ือบนัทกึข้อมลู ดงัรูป ข.19  

 
รูป ข.19 แสดงหน้าจอก าหนดเกณฑ์ตวัชีว้ดั 

4.6 รายงานประเมินตนเอง 
4.6.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนูรายงานประเมินตนเอง เลือกองคป์ระกอบคุณภาพ จากนั้น 

เลือกตวัชีว้ดัท่ีต้องการดงัรูป ข.20 

 
รูป ข.20 แสดงเมนรูายงานประเมินตนเอง 

 



125 

4.6.2 แสดงรายงานประเมินตนเองท่ีไดท้  าการเลือก ดงัรูป ข.21 

 
รูป ข.21 แสดงรายงานประเมินตนเอง 

5. ขั้นตอนการใชง้านระบบส่วนผูดู้แลระบบ 
5.1 กราฟผลการด าเนินงาน 

5.1.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนูกราฟผลการด าเนินงาน เลือกองคป์ระกอบคุณภาพ จากนั้น 
เลือกตวัชีว้ดัท่ีต้องการดงัรูป ข.22 

 
รูป ข.22 แสดงเมนกูราฟผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

5.1.2 เลือกองคป์ระกอบคุณภาพ และเลือกช่วงปีประเมินท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะ 
แสดงตารางข้อมลู และกราฟผลการด าเนินงานระดบัตวัชีว้ดั ดงัรูป ข.23 
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รูป ข.23 แสดงตารางข้อมลู และกราฟผลการด าเนินงานระดบัตวัชีว้ดั 

 
 
 

5.1.3 เลือกคล้ิกกราฟแท่งตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบแสดงตาราง และกราฟผล 
การด าเนินงานระบบตวัชีว้ดัยอ่ย ดงัรูป ข.24 
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รูป ข.24 แสดงตารางข้อมลู และกราฟผลการด าเนินงานระดบัตวัชีว้ดัย่อย 

5.2 Cause and Result Analysis 
5.2.1 ผูใ้ชง้านเลือกเมนู Cause and Result Analysis ดงัรูป ข.25 

 

 
 

รูป ข.25 แสดงเมน ูCause and Result Analysis 
5.2.2 เลือกคล้ิกกราฟวงกลมองคป์ระกอบคุณภาพ เพื่อ Drill-Down ดูการเช่ือมโยง 

การในระดบัตวัชีว้ดัดงัรูป ข.26 
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รูป ข.26 แสดงกราฟ Cause and Result Analysis ระดบัองค์ประกอบคณุภาพ 

5.2.3 เลือกคล้ิกกราฟวงกลมตวัช้ีวดั เพื่อ Drill-Down ดูการเช่ือมโยง 
การในระดบัตวัชีว้ดัย่อย และกดปุ่ ม “Back” เพ่ือย้อนไปในระดบัก่อนหน้า ดงัรูป ข.27 

 
รูป ข.27 แสดงกราฟ Cause and Result Analysis ระดบัตวัชีว้ดั 

5.2.4 เลือกคล้ิกกราฟวงกลมตวัช้ีวดัยอ่ย เพื่อ Drill-Down ดูการเช่ือมโยงการใน 
ระดบัหน่วยงาน และภาควิชา และกดปุ่ ม “Back” เพ่ือย้อนไปในระดบัก่อนหน้า ดงัรูป ข.28 
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รูป ข.28 แสดงกราฟ Cause and Result Analysis ระดบัตวัชีว้ดัย่อย 

5.2.5 แสดงกราฟ Cause and Result Analysis ระดบัหน่วยงานและภาควชิา  
และกดปุ่ ม “Back” เพ่ือย้อนไปในระดบัก่อนหน้า  ดงัรูป ข.39 

 
รูป ข.29 แสดงกราฟ Cause and Result Analysis ระดบัหน่วยงานและภาควิชา 

 
 
 



 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบวิเคราะห์เหตแุละผลส าหรับตวับง่ชีค้ณุภาพ
การศกึษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ได้แบง่การประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ใช้งานทัว่ไป และกลุม่ผู้ดแูลระบบ ซึง่มีแบบสอบถามดงันี ้
 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบวิเคราะห์เหตุและผล 
ส าหรับตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(ผู้ใช้งานท่ัวไป) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชีแ้จง 
 1. แบบสอบถามมีวตัถปุระสงค์เพ่ือวดัความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบวิเคราะห์เหตแุละ
ผลส าหรับตวับ่งชีค้ณุภาพการศกึษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเพ่ือให้ทราบ
แนวทางการพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ในโอกาสตอ่ไป 
 2. ความคดิเห็นในแบบสอบถามนีมี้คณุประโยชน์ในการประเมินระบบ จะไม่ส่งผลกระทบ
ใด ๆ ตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 
 
แบบสอบถามมีทัง้หมด 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบวิเคราะห์เหตแุละผลส าหรับตวับ่งชีค้ณุภาพ
การศกึษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
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ตอนที่ 1 ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 ระดบัคะแนนและความหมาย 
     5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคดิเห็น "ดีท่ีสดุ" 
     4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคดิเห็น "ดี" 
     3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคดิเห็น "ปานกลาง" 
     2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคดิเห็น "พอใช้" 
     1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคดิเห็น "ควรปรับปรุง" 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีทา่นเห็นวา่เป็นจริงท่ีสดุ 

ลักษณะการใช้งานด้านต่าง ๆ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความสามารถของระบบ      
   1.1 รูปแบบการแสดงผลมีความเหมาะสม      

   1.2 การเรียกดขู้อมลูมีความสอดคล้องกบัความต้องการ      

   1.3 การเรียกดขู้อมลูท าได้ง่ายและสะดวก      

   1.4 ผลลพัธ์ของการแสดงผลมีความถูกตอ้ง      
   1.5 ชว่ยลดขัน้ตอนการท างานท่ีเคยปฏิบตัอิยูเ่ป็นประจ า      

2. ด้านข้อมูล      
   2.1 รายงานมีข้อมลูครบถ้วนตามความต้องการ      

   2.2 ข้อมลูเหตแุละผลของตวัชีว้ดัมีความเช่ือมโยงของระดบัชัน้
ตามความต้องการ 

     

   2.3 ข้อมลูท่ีน าเสนอมีความถกูต้อง และสอดคล้องกนั      

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบวิเคราะห์เหตุและผล 

ส าหรับตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 (ผู้ดูแลระบบ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชีแ้จง 
 1. แบบสอบถามมีวตัถปุระสงค์เพ่ือวดัความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบวิเคราะห์เหตแุละ
ผลส าหรับตวับ่งชีค้ณุภาพการศกึษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเพ่ือให้ทราบ
แนวทางการพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ในโอกาสตอ่ไป 

 2. ความคดิเห็นในแบบสอบถามนีมี้คณุประโยชน์ในการประเมินระบบ จะไม่ส่งผลกระทบ
ใด ๆ ตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 
 
แบบสอบถามมีทัง้หมด 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบวิเคราะห์เหตแุละผลส าหรับตวับ่งชีค้ณุภาพ
การศกึษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
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ตอนที่ 1 ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 ระดบัคะแนนและความหมาย 
     5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคดิเห็น "ดีท่ีสดุ" 
     4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคดิเห็น "ดี" 
     3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคดิเห็น "ปานกลาง" 
     2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคดิเห็น "พอใช้" 
     1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนัน้ตรงกบัความคิดเห็น "ควรปรับปรุง" 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีทา่นเห็นวา่เป็นจริงท่ีสดุ 

ลักษณะการใช้งานด้านต่าง ๆ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. การปรับปรุงข้อมลูตวัชีว้ดัตา่งๆท าได้ง่ายและสะดวก      

2. ความเร็วในการประมวลผล      
3. ระบบสามารถท างานได้ตรงตามความต้องการ      

4. ชว่ยลดขัน้ตอนการท างานท่ีเคยปฏิบตัอิยูเ่ป็นประจ า      

5. การก าหนดสิทธ์ิใชง้านผูใ้ชเ้หมาะสม      
 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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