
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔    
ณ  ห้องประชุม ชั้น ๔  อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) 

.............................................................................. ................. 
ผู้มาประชุม 

๑.  อาจารย์ประยูร  ไชยบุตร    
๒.  อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี 
๓.  อาจารย์กฤษติญา  มูลศรี    
๔.  อาจารย์ ดร.ส าราญ  ท้าวเงิน   
๕.  ผศ.อาภาภรณ์  วรรณา    
๖.  อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ 
๗.  อาจารย์ฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์    
๘.  นางณัฐยา  สุโนพันธ ์
๙.  นายธนวฒัน์  เฉลิมพงษ์    
๑๐.  นายอนุพงษ์  สุขประเสริฐ 
๑๑.  นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี    
๑๒.  นางสาวมัทนา  รามศิริ 
๑๓.  นางสุพัตรา  ปราบพาลา       
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 

อาจารย์ประยูร  ไชยบุตร  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  ประธานในที่ประชุม ได้ตรวจสอบ
จ านวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยด าเนินการตามวาระการประชุมดังนี้   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   – ไม่มี - 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เสนอร่างรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๔  ให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ   
 ๓.๑  รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าเดือนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๔  เดือน

กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๔ (ไตรมาสที่ ๔)  นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักฯ  
รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าเดือนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๔  เดือน  กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๕๔  (ไตรมาสที่ ๔)  ให้คณะกรรมการบริหารทราบ  



 ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
๓.๒  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง กันยายน ๒๕๕๕ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
๑๒๕ ท่าน  เพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษาที่๑/๒๕๕๕ ให้
คณะกรรมการบริหารทราบ 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
        ๔.๑  การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
  ประธานที่ประชุมแจ้ง  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
แจ้งจ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินนอกงบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวน
เงิน ๗,๖๙๐,๕๕๘  บาท  โดยมีรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณดังนี้ 
  ๑.  ค่าจ้างชั่วคราว  ๑๓  อัตรา  (๘๐,๕๘๐ x ๑๒ เดือน)    ๙๖๖,๙๖๐  บาท  

เป็นเงินงบประมาณบ ารุงการศึกษา 
  ๒.  ค่าประกันสังคม  ๕ %  (๔,๐๒๙ x ๑๒ เดือน)         ๔๘,๓๔๘  บาท 

เป็นเงินงบประมาณบ ารุงการศึกษา 
  ๓.  ค่าบ ารุงหอสมุด/อินเตอร์เน็ต (เพชรบูรณ์)          ๒,๕๐๘,๙๕๐  บาท  
  แบ่งเป็น เงิน งบประมาณบ ารุงการศึกษา   ๒,๑๐๐,๓๕๐  บาท 
    งบประมาณ กศ.ปช.        ๔๐๘,๖๐๐  บาท 
   ๔.  วัสดวุารสาร ต ารา  หนังสอื  อินเตอร์เน็ต   ๖๖๖,๓๐๐  บาท 
  เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  ๕.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   ๓,๕๐๐,๐๐๐   บาท 
  เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ  ให้จัดสรรเงินงบประมาณ ให้แต่ละหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการฯ 
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

รายการที่ ๑  ค่าจ้างชั่วคราว  มอบให้ส านักงานผู้อ านวยการ  รับผิดชอบ 
รายการที่ ๒  ค่าประกันสังคม  มอบให้ส านักงานผู้อ านวยการ  รับผิดชอบ 
รายการที่  ๓  ค่าบ ารุงหอสมุด/อินเตอร์เน็ต (เพชรบูรณ์)  และ  รายการที่ ๔  วัสดุวารสาร  

ต ารา  หนังสือ  อินเตอร์เน็ต  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๑๗๕,๒๕๐  บาท  จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ  ดังนี้  
 - งานหอสมุดกลาง     ๙๘๑,๗๐๐  บาท 
-  งานบริหารและธุรการ         ๗๔๓,๕๕๐  บาท 
-  งานบริการคอมพิวเตอร์   ๘๕๐,๐๐๐  บาท 
-  งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ   ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
รายการที่  ๔  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบให้งานบริการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเท  รับผิดชอบ  เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔   โครงการพัฒนาระบบ



การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  งบประมาณแผ่นดิน    และเป็นโครงการต่อเนื่อง และจะมีผลกับ
การจัดสรรเงินงบประมาณ ต่อเนื่องในปีถัดไป   จึงให้ใช้ชื่อโครงการเดิมจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔  คือ โครงการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ให้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  ดังนี้   

๑. เครื่องแม่ข่าย ส าหรับจัดท าบทเรียนส าหรับการเรียนการสอน(E-Learning) ของอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย  จ านวน  ๔  เครื่อง  

๒. เครื่องโปรเจคเตอร์  ส าหรับห้องเรียนคณะละไม่เกิน  ๑๐ ห้องเรียน  และห้องอบรมของส านักฯ 
๕ เครื่อง 

และในงบประมาณปีต่อไปให้จัดท า  E-Learning   ส าหรับการเรียนการสอน  ของอาจารย์และนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยฯ สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปี  ๒๕๕๕  ดังนี้ 

 หน่วยงาน งบ บ.กศ. งบ กศ.ปช. งบ แผ่นดิน รวม 
งานบริหารและธุรการ 
-  งานพัฒนาบุคลากรและบริหาร ส านักวิทยบริการฯ 
-  ค่าจ้างชั่วคราว 
-  ค่าประกันสังคม ๕% 

 
๓๘๔,๙๕๐ 
๙๖๖,๙๖๐ 
๔๘,๓๔๘ 

 
๓๕๘,๖๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
๗๙๓,๕๕๐ 
๙๖๖,๙๖๐ 
๔๘,๓๔๘ 

งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ๘๕๐,๐๐๐ - ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๓๕๐,๐๐๐ 
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ 
งานหอสมุดกลาง ๒๖๕,๔๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๖๖,๓๐๐ ๙๓๑,๗๐๐ 

รวม ๓,๑๑๕,๖๕๘ ๔๐๘,๖๐๐ ๔,๑๖๖,๓๐๐ ๗,๖๙๐,๕๕๘ 
โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดท าโครงการค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ตามจ านวน

เงินที่ได้รับจัดสรร  ก าหนดส่งโครงการดังกล่าว ภายในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   เพ่ือให้ส านักงาน
ผู้อ านวยการด าเนินการสรุปและจัดส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พิจารณาและด าเนินการต่อไป 
  ๔.๒  แผนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕   

นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  เสนอแผนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ให้คณะกรรมการพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่ละงานน าแผนดังกล่าวไปปรับปรุงและเพ่ิมกิจกรรม/โครงการ  
เพ่ือให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
  ๔.๓  แผนปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชี้แจง
รายละเอียดแผนปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้
คณะกรรมการพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
  ๔.๔  แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการฯ รายงานแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้คณะกรรมการพิจารณา 



  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
๔.๕ แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์ทัสนันทน์  

ตรีนันทรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง กันยายน ๒๕๕๕ มาจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้   

 
ล าดับ แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตั้งงบประมาณเพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศต่างๆ ให้รองรับกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

ธันวาคม 2554 

๒ 
 

- การปรับปรุงพัฒนาระบบส่งผลการเรียนผ่านระบบเครือข่าย  
(การส่งเกรดออนไลน์)  

- การปรับปรุงพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 
 

๓ จัดท าโครงการอบรมระบบสารสนเทศ กุมภาพันธ์ 2554 – มิถุนายน 2555 
๔. ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาระบบคู่ขนาน ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555 
 

 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ   -ไม่มี- 
    

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

     
        (นางรัตนา  ชมมัย)  
              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
        (อาจารย์ประยูร  ไชยบุตร)  

           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
                                                            ผู้รับรองรายงานการประชุม 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   โทร. ๒๘๑๒         . 

ที่     ศธ.๐๕๓๙.๘/๑๙๑ (๕๔)               วันที่   ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔                                              . 

เรื่อง  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ตามที่  งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดท าการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๑๗๕ ท่าน เพื่อด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์  สกอ. ตัวบ่งช้ี ๗.๓  และ กพร. ตัวช้ีวัดที่ ๑๔ ประจ าปีการศึกษาที่ ๑/
๒๕๕๕  โดยได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา 
ได้ผลการประเมินดังตาราง เอกสารแนบต่อไปนี ้คือ รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ 
 

จากนั้นได้น าผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ดังเอกสารแนบท้าย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานสรปุผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประจ าปีการศกึษาที่ ๑/๒๕๕๕ 
 
ตารางท่ี ๑  รายงานผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศท้ังหมด ด้านท่ัวไป สถานภาพ 
 

รายชื่อหน่วยงาน จ านวนผู้ตอบ คิดเปน็เปอร์เซ็นต ์

๑.  ผู้บริหาร ๑๐ ๕.๔๑ % 

๒.  อาจารย์ (บุคลากรสายวิชาการ) ๓๔ ๑๘.๓๘ % 

๓.  เจ้าหน้าที่/พนักงาน (บุคลากรสายสนับสนุน) ๓๖ ๑๙.๔๖ % 

๔.  นักศึกษา ๑๐๕ ๕๖.๗๕ % 

รวมจ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๑๘๕ คน ๑๐๐ % 
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ ด้านทั่วไป สถานภาพ ในภาพรวม พบว่ามีผู้สอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจทั้งหมด ๑๒๕ คน  เป็นผู้บริหารทั้งหมด ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑  เป็นอาจารย์ (บุคลากร
สายวิชาการ) ทั้งหมด ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๓  เป็นเจ้าหน้าที่/พนักงาน ทั้งหมด ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๕๗  และนักศึกษาทั้งหมด ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙   
 
ตารางท่ี ๒  รายงานผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศท้ังหมด ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ 
 

รายชื่อหน่วยงาน จ านวนผู้ตอบ คิดเปน็เปอร์เซ็นต ์

๑.  สืบข้อมูล ๑๖๓ ๕๐.๗๘ % 

๒.  ใช้ในการวางแผน/ประกอบการตัดสินใจ/ประกอบการท างานตามพันธกิจ ๗๒ ๒๒.๔๓ % 

๓.  กรอก/บันทึกข้อมูล ๖๙ ๒๑.๔๙ % 

๔.  อ่ืนๆ ๑๗ ๕.๓๐ % 

รวมจ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๓๒๑ ๑๐๐ % 

 
 จากแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ ด้านทั่วไป วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ในภาพรวม 
พบว่ามีผู้สอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด ๑๘๕ คน  สนใจด้านการสืบค้นจ านวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๗๘  สนใจด้านการวางแผน/ประกอบการตัดสินใจ/ประกอบการท างานตามพันธกิจจ านวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๒.๔๓ สนใจด้านกรอก/บันทึกข้อมูลจ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๙  และสนใจด้านอื่นๆ จ านวน ๑๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๐  
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๓  รายงานผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศท้ังหมด ด้านท่ัวไป คณะ/ส านัก หน่วยงานท่ีสังกัด 
 

รายชื่อหน่วยงาน จ านวนผู้ตอบ คิดเปน็เปอร์เซ็นต ์

๑.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐ ๑๐.๘๑ % 

๒.  คณะวิทยาการจัดการ ๒๒ ๑๑.๘๙ % 

๓.  คณะครุศาสตร์ ๒๙ ๑๕.๖๘ % 

๔.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑๖ ๘.๖๕ % 

๕.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔๖ ๒๔.๘๖ % 

๖.  ส านักงานอธิการบดี ๗ ๓.๗๘ % 

๗.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ ๘.๑๑ % 

๘.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔ ๒.๑๖ % 

๙.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ๑ ๐.๕๔ % 

๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒ ๑.๐๘ % 

๑๑. กองพัฒนานักศึกษา ๗ ๓.๗๘ % 

๑๒. งานประชุมและพิธีการ ๒ ๑.๐๘ % 

๑๓. งานประชาสัมพันธ์ ๔ ๒.๑๖ % 

๑๔. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ๑.๖๒ % 

๑๕. งานคลัง ๒ ๑.๐๘ % 

๑๖. งานกิจการสภามหาวิทยาลัย ๒ ๑.๐๘ % 

๑๗. งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ๓ ๑.๖๒ % 

รวมจ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๑๘๕ ๑๐๐ % 
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศในภาพรวม พบว่ามีผู้สอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ทั้งหมด ๑๘๕ คน หน่วยงานที่ใช้งานมากที่สุดคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๓๐ และหน่วยงานที่มีการใช้งานน้อยที่สุดคือ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ 
 
ตารางท่ี ๔  รายงานผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศท้ังหมด ด้านท่ัวไป ความถี่ในการใช้งานระบบ 
 

รายชื่อหน่วยงาน จ านวนผู้ตอบ คิดเปน็เปอร์เซ็นต ์

๑.  ๑ – ๕ ครั้ง/สัปดาห ์ ๙๘ ๕๒.๙๗ % 

๒.  ๕ – ๑๐ ครั้ง/สัปดาห ์ ๓๔ ๑๘.๓๘ % 

๓.  มากกว่า ๑๐ ครั้ง/สัปดาห์ ๕๓ ๒๘.๖๕ % 

รวมจ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๑๘๕ คน ๑๐๐ % 
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ ด้านทั่วไป ความถ่ีในการใช้งานระบบ ในภาพรวม พบว่ามี
ผู้สอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด ๑๘๕ คน  สนใจใช้งาน ๑-๕ ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๙๗  สนใจใช้งาน ๕-๑๐ ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๘  และสนใจใช้งานมากกว่า ๑๐ 
ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๕ 



ตารางท่ี ๕  รายงานผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศท้ังหมด ด้านการใช้บริการฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน 
จ านวน 
ผู้ตอบ 

ดีมาก ด ี
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ ์

๑. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลในระบบ ๑๘๕ ๔๕ ๘๗ ๓๗ ๑๒ ๔ ๓.๘๕ ๗๗ ดี 

๒. ความเป็นปจัจบุันของฐานข้อมลูในระบบข้อมูล ๑๘๕ ๔๑ ๘๙ ๓๖ ๑๐ ๙ ๓.๗๗ ๗๕.๓๐ ดี 
๓. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ๑๘๕ ๔๖ ๘๓ ๔๐ ๑๒ ๔ ๓.๘๔ ๗๖.๘๐ ดี 
๔. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ๑๘๕ ๕๑ ๘๘ ๒๙ ๑๔ ๓ ๓.๙๒ ๗๘.๔๐ ดี 
๕. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๑๘๕ ๔๖ ๖๗ ๔๖ ๒๑ ๕ ๓.๖๙ ๗๓.๘๐ ดี 
๖. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล ๑๘๕ ๔๘ ๗๒ ๔๒ ๑๗ ๖ ๓.๗๕ ๗๕ ดี 
๗. ความหลากหลายของขอ้มูล ๑๘๕ ๔๘ ๗๑ ๔๔ ๑๕ ๗ ๓.๗๕ ๗๕ ดี 
๘. การใช้งานประโยชนจ์ากระบบฐานขอ้มูล ๑๘๕ ๕๖ ๗๖ ๓๔ ๑๕ ๔ ๓.๘๙ ๗๗.๘๐ ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๘๑ 

ค่าร้อยละรวม ๗๖.๒๐ 

อยู่ในเกณฑ ์ ด ี
 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ ด้านการใช้บริการฐานข้อมูล ในภาพรวม พบว่ามีผู้ตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด ๑๘๕ คน  อยู่ในระดับดี คือ ๓.๘๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๐ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี  
โดยหัวข้อที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจสูงสุดคือ ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ย คือ 
๓.๙๒ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๐ และหัวข้อที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจต่ าสุดคือ ความหลากหลาย
ของข้อมูล และความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ย คือ ๓.๗๕ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
 
ตารางท่ี ๖  รายงานผลความพึงพอใจระบบสารสนเทศท้ังหมด ด้านด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน 
จ านวน 
ผู้ตอบ 

ดีมาก ด ี
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ ์

๑. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซบัซอ้น ๑๘๕ ๔๔ ๗๔ ๔๗ ๑๒ ๘ ๓.๗๒ ๗๓๓๐ ดี 

๒. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงขอ้มูลทีต่้องการ ๑๘๕ ๔๗ ๗๙ ๔๐ ๑๐ ๙ ๓.๗๘ ๗๕.๖๐ ดี 

๓. ประสิทธภิาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนอง 
 ของระบบ 

๑๘๕ 
๓๗ ๗๑ ๔๗ ๑๗ ๑๓ 

๓.๕๕ ๗๑ ดี 

๔. ข้อมูลมคีวามถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน ๑๘๕ ๔๐ ๘๔ ๔๒ ๑๐ ๙ ๓.๗๔ ๗๔.๘๐ ดี 

๕. ข้อมูลมปีระโยชนต์่อผู้ใช้งาน ๑๘๕ ๕๗ ๘๔ ๓๐ ๑๑ ๓ ๓.๙๘ ๗๙.๖๐ ดี 

๖. ลักษณะขอ้มูลแพร่ข้อมูลสูภ่ายนอกหน่วยงาน ๑๘๕ ๔๓ ๗๙ ๔๖ ๑๐ ๗ ๓.๗๖ ๗๕.๒๐ ดี 

๗. มีการจดัการระดับความปลอดภัย  
 หรือก าหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงขอ้มูล 

๑๘๕ 
๕๐ ๘๓ ๓๖ ๑๒ ๔ 

๓.๘๘ ๗๗.๖๐ ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๗๗ 

ค่าร้อยละรวม ๗๕.๓๐ 

อยู่ในเกณฑ ์ ด ี

 



จากแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ ด้านด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล
ในภาพรวม พบว่ามีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด ๑๘๕ คน  อยู่ในระดับดี คือ ๓.๗๗ คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๓๐ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี  โดยหัวข้อที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจสูงสุดคือ ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ย คือ ๓.๙๘ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐ และหัวข้อที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจต่ าสุดคือ 
ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ มีค่าเฉลี่ย คือ ๓.๕๕ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๗๑ 

 
ตารางท่ี ๗ ข้อเสนอแนะ 
 

ล าดับท่ี ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็นอ่ืน 
๑ ควรอัพเดทข้อมูลคณาจารย์ในคณะตามสาขาวิชา ประวัติการศึกษา สถาบันที่คณาจารย์ส าเรจ็การศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา รวมกระดานสนทนา ติดตามแจ้งข่าวสารข้อมูล 
๒ ควรมีการปรบัปรุงใหร้ะบบสามารถท างานได้รวดเร็ว และถูกต้องมากยิง่ข้ึน 
๓ ควรปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วและข้อมลูถูกต้องมากกว่าน้ี 
๔ ควรมีการตรวจเช็คระบบในการใช้งานแต่ละวันว่าใช้ได้หรือไม่ในทุกๆวันก่อนเริม่งาน 
๕ การอัพเดตระบบ ใหเ้ข้ากับอปุกรณ์ เช่น ระบบของมือถือรุน่ใหม่ๆ ควรตรวจเช็คให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
๖ ควรมีการเพิ่มเติม  

๑. ข้อ ๑.๒ ให้มสีถานะบุคคลภายนอกที่สามารถระบุได้  
๒. ข้อ ๑.๔ ระยะเวลาสามารถระบเุพิ่มเติมได้  
๓. Load หน้าเพจค่อนข้างช้ามาก 

๗ หน้าเว็บไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อความคุ้นเคย สะดวกในการค้นหา แต่ควรปรบัปรุงเรือ่งอื่น เช่น 
ความทันสมัยของข้อมูล การค้นหาทีส่ะดวก รวดเร็ว การก าหนดค่าเริม่ต้นที่เหมาะสม เช่น เมือ่เปิดเทอม 
๑/๒๕๕๖ ค่าในระบบก็ควรจะเป็นเทอม๑/๒๕๕๖ บางหน้าจอเวลาใส่ filterมากๆ ข้อมูลจะไม่ออกเป็นต้น 

๘ การประชาสมัพันธ์บางครั้งไม่ทั่วถึง และช้า 
๙ เรื่องของข้อมลูยังไม่ครบถ้วน เรือ่งประชาสมัพันธ์ค้นหาไม่คอ้ยเจอ 

๑๐ พนักงานฝ่ายทะเบียนพูดไมห่วาน วาจาแข็งๆ 
๑๑ ในบางครั้งเน็ตช้ามากจนท าใหง้านที่ต้องท าเร่งด่วนล่าช้าออกไป 
๑๒ ขอช่ืนชมในความรู้ความสามารถ... 
๑๓ ตารางเรียน ควรเรียงตามช่ืออาจารยผ์ู้สอน และรหัสนกัศึกษา โดยแบ่งเป็น ๒ ไฟล์ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน 

 
 
 
 



ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

 

แผนการปรับปรุง 
ระยะเวลาการด าเนนิงาน 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

๑.  ตั้งงบประมาณเพือ่ปรบัปรุงระบบสารสนเทศต่างๆ ให้รองรับกับภารกจิ
ของมหาวิทยาลัย 

    
 

        

๒.  -  การปรับปรุงพัฒนาระบบส่งผลการเรียนผ่านระบบเครือข่าย  
      (การส่งเกรดออนไลน์)  
   -  การปรับปรุงพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

    
 

        

๓.  จัดท าโครงการอบรมระบบสารสนเทศ              
๔.  ตั้ งงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาระบบคู่ขนาน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

    
 

        

 
 
 
 
 

 


