
เอกสารการสมัครเสนอผลงานด้านนวตักรรม และการพฒันางานประจาํ คร้ังที่ 2 

ประจําปี 2560 

วนัที่  27-28  กรกฎาคม 2560 

ณ  โรงแรมอิมพเีรียลแม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

เสนอ 

คณะกรรมการตดัสินการประกวดผลงานด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวจิยัและการพฒันางานประจาํ 

 

ช่ือผลงาน: ระบบคําร้องออนไลน์  

ช่ือผู้สมัคร [   ]  สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน  [    ] สังกดั  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

ผลงาน              [    ]  ผลงานเดีย่ว          [  ]  ผลงานกลุ่ม/ทมี 

ช่ือหัวหน้าทมี นายวิศรุต  พฒันพงษ์ 
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เอกสารนี้เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานเพ่ือร่วมประกวด และไม่ประกวดเท่าน้ัน 

ซ่ึงผู้เข้าร่วมเสนอผลงานทั้งที่เข้าร่วมประกวดและไม่ประกวด จะต้องลงทะเบียนที่  

www.council-uast.com ก่อน และชําระค่าลงทะเบียนเหมือนผู้เข้าร่วมงานตามปกต ิ

 

และกรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงาน เช่น รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์ 

รายงานการพฒันา/ปรับปรุงงาน  คู่มือการใช้อุปกรณ์  ส่ิงประดิษฐ์  เป็นไฟล์ .doc และ .pdf 

โดยส่งทาง E-mail  เท่าน้ัน  ส่งมาที ่ e-mail : council.staff123@gmail.com 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่e-mail : council.staff123@gmail.com 



ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้สะดวก 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ เลขท่ี 398 หมู่ 9  ถนนสวรรค์วิถี 

ตาํบลนครสวรรคต์ก  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครสวรรค ์ 60000 

หมายเลขโทรศัพท์  0-5621-9100 ต่อ 1200-1209   มือถือ  08-9708-9609, 08-8281-2089   E-mail: regis@nsru.ac.th  

ประเภทที่สมคัร 

[    ]  ประเภท A  การสร้างสรรคน์วตักรรม(การสร้างนวตักรรมใหม่มาใชใ้นงานประจาํ หรือต่อยอดจากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้) 

 [    ]  ประเภท B  ส่ิงประดิษฐ(์ส่ิงประดิษฐใ์หม่ หรือ พฒันาจากของเดิมท่ีมีอยู)่ 

 [    ]  ประเภท C  งานวิจยั(หมายถึง วจิยัสถาบนั วจิยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่/ส่ิงใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์กบัองคก์ร 

                            กรณีทาํวิจยัร่วม: รายช่ือผูท้าํวิจยั ช่ือแรกจะตอ้งเป็นบุคลากรสายสนบัสนุน ช่ือต่อไปจะเป็น 

                                         บุคลากรสายวิชาการก็ได)้ 

 []  ประเภท D  การพฒันาคุณภาพงาน (หมายถึง การพฒันา/ปรับปรุง งานประจาํ ใหมี้คุณภาพดีข้ึน เช่น 

                                          พฒันางานแลว้ทาํใหล้ดขั้นตอนการทาํงาน ลดเวลา คุม้ค่าคุมทุน หรือ การนาํเทคโนโลย ี

                                          สารสนเทศมาใชใ้นงาน ทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือการพฒันาคุณภาพ 

                                          งานประจาํดว้ยเคร่ืองมือคุณภาพต่าง ๆ เช่น Lean , Kaizen, KM  เป็นตน้ 
 

 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลงาน 

1.  วตัถุประสงค์ของผลงานที่นําเสนอ 

ระบบคาํร้องออนไลน์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เป็นระบบงานท่ีถูกพฒันาข้ึน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูรั้บบริการ ในการบนัทึกขอ้มูลลงแบบคาํร้องต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใหส้ามารถ

ดาํเนินการไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

 2. เพ่ือลดความผดิพลาดในการกรอกขอ้มูลลงในแบบคาํร้อง และไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็นครบถว้นตามท่ีตอ้งการ 

 3. เพ่ือให้ผูรั้บบริการสามารถติดตามสถานะคาํร้องท่ียื่นไดท้นัที ลดความส้ินเปลืองดา้นทรัพยากร โดยการนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

 4. เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานระยะเวลาในการใหบ้ริการของหน่วยงาน 
  

2.  ผลงานของท่านมปีระโยชน์กบัองค์กร อย่างไร 

 ระบบคาํร้องออนไลน์เป็นระบบท่ีถูกพฒันาข้ึน โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน เกิดจากการระดมความคิดร่วมกนั

ระหว่างบุคลากรและผูบ้ริหารของหน่วยงาน ในการพฒันาระบบท่ีสามารถตอบโจทยก์ารปรับปรุง พฒันาการปฏิบติังาน

ของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุด  



ภายหลงัการนาํระบบคาํร้องออนไลน์เขา้มาใชง้าน แทนการยืน่คาํร้องแบบเดิม ท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งเขียนขอ้มูลลงใน

แบบฟอร์มคาํร้องดว้ยลายมือ พบว่า การนาํระบบดงักล่าวมาใชง้าน ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของหน่วยงาน

และผูใ้ชบ้ริการ ดงัน้ี 

 1. สามารถใชเ้ป็นสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร ในการติดตามและทราบผลการดาํเนินงานในภาพรวมไดใ้นทนัที 

และสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปประกอบการพฒันางานส่วนต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2. เป็นเคร่ืองมือในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการ ใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว 

 3. ลดปัญหาเอกสารคาํร้องสูญหาย และสามารถตรวจสอบขอ้มูลการยืน่คาํร้องนกัศึกษาได ้

 4. เป็นช่องทางในการปรับปรุงขอ้มูลประวติัของนกัศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 5. ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบคาํร้อง 

 6. กลุ่มงานคลงัสามารถใชข้อ้มูลเพ่ือรับชาํระเงินค่าธรรมเนียมไดท้นัที 
 

3.  ผลงานของท่านมคีวามเป็นนวตักรรมอย่างไร (เช่น คิดใหม่ ทาํใหม่ ไม่มีใครทาํมาก่อน หรือ เป็นผลงานท่ีต่อยอดจาก 

     ผลงานอ่ืน หรือ พฒันาระบบการทาํงานใหมี้คุณภาพมากข้ึน ฯลฯ) 

ระบบคาํร้องออนไลน ์เป็นการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลมาประยุกต์ใช ้สนับสนุนการ

ปฏิบติังานให้มีความสะดวก รวดเร็ว จากเดิมการขอคาํร้องต่าง ๆ จะเป็นการขอเอกสารคาํร้องนาํไปเขียนดว้ยลายมือ  ซ่ึง

ปัญหาท่ีพบไดจ้ากการขอคาํร้องแบบเดิม พบว่า นกัศึกษามีการกรอกขอ้มูลรายละเอียดคาํร้องผิดพลาดและเอกสารคาํร้อง

หายโดยไม่มีหลกัฐานเก็บรักษาไว ้ เป็นตน้  ทางสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดเ้ล็งเห็นปัญหาดงักล่าว จึงได้

ประยกุต์ใชร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีมีอยูร่่วมกบันาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาระบบคาํร้องออนไลน์ ดงักล่าว เพ่ือเป็นการ

พฒันาระบบการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษา 
 

4.  ท่านใช้เทคโนโลยใีด/เคร่ืองมือใด กบัการสร้างสรรค์ผลงานของท่าน อธบิายให้ชัดเจน 

 ผูพ้ฒันาระบบ พฒันาระบบคาํร้องออนไลน์ โดยใชภ้าษา PHP (Hypertext Preprocessor) และเช่ือมโยงข้อมูล

ร่วมกบัระบบฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server ซ่ึงจะทาํการเติมขอ้มูลส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกคาํร้อง จากทะเบียน

ประวติันักศึกษา ใหป้รากฏลงในแบบฟอร์ม  เช่น  ช่ือ นามสกุล  สาขาวชิา  คณะท่ีสังกดั  ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ 

เป็นตน้ 

 การแสดงสถานการณ์ดาํเนินการเก่ียวกบัคาํร้องในรูปแบบไอคอน  ท่ีดาํเนินการแลว้และจะดาํเนินการต่อไปท่ี

เขา้ใจไดง่้าย  ใชรู้ปแบบเดียวกนักบัการซ้ือสินคา้ออนไลน ์
 

5.  ผลงานของท่านสามารถนําไปต่อยอดเป็นนวตักรรมใหม่ในอนาคตได้อย่างไร 

 การใชง้านระบบคาํร้องออนไลน์ในปัจจุบนั หลงัจากการบนัทึกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มคาํร้องประเภทต่าง ๆ ตาม

ความตอ้งการ แลว้นั้น ผูย้ื่นคาํร้องยงัคงตอ้งพิมพค์าํร้องออกมาจากระบบ และดาํเนินการให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งลงลายมือช่ือ 

รับทราบการดาํเนินการของคาํร้องต่างๆ 



ซ่ึงระบบคาํร้องออนไลน์ สามารถพฒันาต่อยอดให้ผูท่ี้เก่ียวข้องในการให้ความเห็น หรือการอนุมติัคาํร้อง 

รับทราบและสามารถอนุมติัการดาํเนินการในทนัทีผ่านระบบออนไลน์ และสามารถเพ่ิมเติมระบบการแจง้เตือนผลการ

พิจารณาคาํร้องนั้น ไปยงัผูย้ืน่คาํร้องไดรั้บทราบทนัทีอีกดว้ย 

 

6.  ขั้นตอนการใช้งาน และตวัอย่างระบบงาน 

ขั้นตอนการใชงานระบบคํารองออนไลน 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



ตัวอย่างหน้าจอระบบการใช้งาน สําหรับนักศึกษา 

1. นกัศึกษาเขา้ใชง้านระบบคาํร้องออนไลน์ดว้ย  Account ใชง้าน Internet ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

2. เลือกคาํร้องท่ีตอ้งการใชง้าน  ตวัอยา่ง  “นว.08 – คาํร้องขอจองรายวิชาล่าชา้” 

 



3. นกัศึกษากรอกขอ้มูลรายละเอียดของคาํร้องใหถู้กตอ้ง จากนั้น กดปุ่ม “ตรวจสอบขอ้มูล” 

 

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  จากนั้นยนืยนัการบนัทึกคาํร้องและพิมพค์าํร้องดงักล่าว ดาํเนินการตาม

ขั้นตอนของคาํร้อง เช่น เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเซ็นตรั์บทราบ และยืน่คาํร้องต่อเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานทะเบียนและ

ประมวลผล สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ืออนุญาตการจองรายวิชาล่าชา้ 

5. ติดตามสถานะคาํร้อง เพ่ือดูว่าคาํร้องไดรั้บการอนุมติัหรือยงั และตอ้งมารับคาํร้องคืนหรือไม่ 

 

 

 


	ตัวอย่างหน้าจอระบบการใช้งาน สำหรับนักศึกษา

