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ณ ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
----------------------- 

 
หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มีนโยบำยให้สถำบันอุดมศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำและจัดท ำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของประเทศไทย (Thailand Qualification 
Framework : TQF) มหำวิทยำลัยได้พัฒนำระบบหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ  มหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU - TQF) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดกระดำษ และลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ตลอดจนน ำระบบไอทีมำใช้ในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนใน 
ทุกกระบวนกำร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้บัณฑิตมี
คุณภำพ 

จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยวิชำกำรได้มอบหมำยให้ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนิน 
กำรพัฒนำระบบ ทดสอบระบบ และจัดฝึกอบรมให้แก่ส่วนงำนต่ำง ๆ พบว่ำมี ๖ ส่วนงำนที่น ำไปใช้จริง  และ
จัดอบรมให้คณะน ำร่อง  จ ำนวน ๘ ส่วนงำน พร้อมกันนี้ส ำนักคอมพิวเตอร์จะน ำข้อเสนอแนะและปัญหำจำก
กำรอบรมครั้งนี้มำปรับปรุงระบบงำน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกยิ่งขึ้น และจะขยำยผลให้มี
กำรใช้งำนระบบทุกส่วนงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนภำยในมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไปเพ่ือให้ผู้ใช้งำนมีควำมเข้ำใจ
ในขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
มหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU - TQF) กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงได้มีกำรจัดโครงกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบันทึกข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
มหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU - TQF) 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และนักวิชาการศึกษาของส่วนงาน  
มีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU - TQF) 
 ๒.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และนักวิชาการศึกษาของส่วนงาน 
สามารถน าระบบดังกล่าวมาใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 

งบประมาณ 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนครั้งนี้จะใช้งบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย กองบริกำรกำรศึกษำ 
แผนงำนจัดกำรศึกษำอุดมศึกษำ งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กองทุนพัฒนำบุคลำกร งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ ๒.๑.๑ (เงินอุดหนุนโครงกำรอบรมกำรพัฒนำหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำ) เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บำทถ้วน (สองหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะหรือวิทยาลัย/สถาบันภาษา คณะละ ๑ คน   
๒.  ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา 
๓.  นักวิชาการศึกษาที่ดูแลหลักสูตร คณะละ ๑ คน 

 
วิธีด ำเนินกำร 

๑.  บรรยาย 
๒.  ปฏิบัต ิ

 
วิทยำกร 

๑. นางสาวนันท์นภัส  วงษ์กุลชัยชนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. นางสาววันนิสา  ข่ายเพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓. นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ   นักวิชาการศึกษา 
๔. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม   นักวิชาการศึกษา   
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.  ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และนักวิชาการศึกษาท่ีดูแลหลักสูตร มีความรู้  
ความเข้าใจ ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
(BUU - TQF) ได ้
 ๒.  ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และนักวิชาการศึกษาท่ีดูแลหลักสูตร 
สามารถบันทึกข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
(BUU - TQF) ได ้

 



๓ 
 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จโครงกำร 
หลักสูตรที่เปิดสอนมีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU - TQF) จ านวน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์
 
สรุปผลการประเมิน  
  กำรสรุปผลกำรประเมิน มีลักษณะมำตรำส่วนประมำณค่ำแบ่งเป็น ๕ ระดับ  
ซึ่งก ำหนดควำมมำกน้อยตำมระดับควำมพึงพอใจ โดยก ำหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 
   ๕   หมำยถึง   ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
   ๔   หมำยถึง   ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ๓  หมำยถึง   ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
   ๒  หมำยถึง   ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
   ๑  หมำยถึง   ระดับควำมพึงพอใจน้อยมำก 
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนน จำกคะแนนที่ได้น ำมำหำค่ำคะแนนเฉลี่ยและแปลควำมหมำยคะแนน
โดยอำศัยเกณฑ์  ดังนี้ 
   ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
   ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจมำก 
   ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
   ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
   ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจน้อยมำก 
 
สรุปผลกำรประเมินวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖  กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน X  ระดับ 
๑. ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (BUU-TQF) ๓.๘๒ มำก 
๒. ควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลในระดับฐำนข้อมูล ๓.๗๙ มำก 
๓. ควำมเหมำะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐำนข้อมูล ๓.๗๙ มำก 
๔. ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล ๓.๘๘ มำก 
๕. ควำมสะดวกในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล ๓.๙๗ มำก 
๖. ควำมน่ำสนใจของข้อมูลในฐำนข้อมูล ๔.๐๖ มำก 
๗. ควำมหลำกหลำยของข้อมูล ๓.๗๙ มำก 
๘. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบฐำนข้อมูล ๔.๐๓ มำก 
 



๔ 
 

 ผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ๔๓ คน  เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ๓๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๐๗  ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย มีดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑  ควำมน่ำสนใจของข้อมูลในฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๐๖ 
ล ำดับที่ ๒  กำรใช้ประโยชน์จำกระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๐๓ 
ล ำดับที่ ๓  ควำมสะดวกในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๙๗ 
ล ำดับที่ ๔  ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๘๘ 
ล ำดับที่ ๕  ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (BUU-TQF) มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  

ค่ำเฉลี่ย = ๓.๘๒ 
ล ำดับที่ ๖  ควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลในระดับฐำนข้อมูล ควำมเหมำะสมของรูปแบบที่ใช้ใน 

ระบบฐำนข้อมูล และควำมหลำกหลำยของข้อมูลมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๗๙ 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน X  ระดับ 
๑. ระบบใช้งำนง่ำย และไม่ซับซ้อน ๓.๒๖ ปำนกลำง 
๒. สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย ๓.๓๕ ปำนกลำง 
๓. ประสิทธิภำพ/ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบ ๓.๔๔ ปำนกลำง 
๔. ข้อมูลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน ๓.๓๒ ปำนกลำง 
๕. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน ๓.๖๒ มำก 
๖. มีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย หรือ ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ๓.๔๗ ปำนกลำง 
๗. ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบันเสมอ ๓.๑๕ ปำนกลำง 

 

 ผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ๔๓ คน  เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ๓๔ คน  คิดเปน็ร้อยละ  ๗๙.๐๗  ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพ และ 
ควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย มีดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑  ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๖๒ 
ล ำดับที่ ๒  มีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย หรือ ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล  

มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย = ๓.๔๗ 
ล ำดับที่ ๓  ประสิทธิภำพ/ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบ มีควำมคิดเห็น 

อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย = ๓.๔๔ 
ล ำดับที่ ๔  สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง  

ค่ำเฉลี่ย = ๓.๓๕ 
ล ำดับที่ ๕  ข้อมูลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง  

ค่ำเฉลี่ย = ๓.๓๒ 
ล ำดับที่ ๖  ระบบใช้งำนง่ำย และไม่ซับซ้อน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย = ๓.๒๖ 
ล ำดับที่ ๗  ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบันเสมอ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย = ๓.๑๕ 



๕ 
 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
 
ล ำดับที่ รำยละเอียด ควำมถี่ 

๑ ข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับสภาพปัจจุบันของรายวิชาที่สอน ถ้ามีการตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบันและความถูกต้องจะท าให้ข้อมูลมีประโยชน์มากข้ึน 

๑ 

๒ ข้อมูลที่ต้องกรอก/ ด าเนินการมีมากเกินไป ควรพิจารณาว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร
ได้บ้าง ข้อมูลส่วนใดควรต้องท า/ กรอก ข้อมูลส่วนใดไม่จ าเป็น เพ่ือไม่ให้เสียเวลา 
ในการกรอกข้อมูล 

๑ 

๓ วิทยากรควรมีล าดับขั้นตอนในการพูด อธิบายให้ช้าลง มีการแนะน าการท าแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากบางคนยังไม่เข้าใจ และไม่ทราบว่าในฐานข้อมูล 
ของแต่ละคนสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง 

๒ 

๔ ควรมีคู่มือการใช้ TQF เป็นเล่ม ส าหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมมาก่อนได้รับทราบ และได้
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TQF อย่างถูกต้อง 

๑ 

๕ เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการดีมาก ๑ 
๖ ข้อมูลส่วนใหญ่รู้แล้ว และให้รอนาน ๑ 
๗ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ มีส่วน/ สิทธิ์ เข้าระบบได้ ๑ 
๘ ประธานสาขาควรสามารถบริหารจัดการและกรอก มคอ.3 มคอ.5 ของรายวิชา 

ในหลักสูตรของตน 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

สรุปผลกำรประเมินวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖  กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน X  ระดับ 
๑. ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (BUU-TQF) ๔.๒๐ มำก 
๒. ควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลในระดับฐำนข้อมูล ๔.๑๗ มำก 
๓. ควำมเหมำะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐำนข้อมูล ๔.๑๗ มำก 
๔. ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล ๔.๒๐ มำก 
๕. ควำมสะดวกในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล ๔.๑๔ มำก 
๖. ควำมน่ำสนใจของข้อมูลในฐำนข้อมูล ๔.๐๙ มำก 
๗. ควำมหลำกหลำยของข้อมูล ๔.๑๔ มำก 
๘. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบฐำนข้อมูล ๔.๓๑ มำก 
 
 ผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ๔๓ คน  เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ๓๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๙๒  ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย มีดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑  กำรใช้ประโยชน์จำกระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๓๑ 
ล ำดับที่ ๒  ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (BUU-TQF) และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 

ในระบบฐำนข้อมูลมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๒๐ 
ล ำดับที่ ๓  ควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลในระดับฐำนข้อมูล และควำมเหมำะสมของรูปแบบที่ใช้ 

ในระบบฐำนข้อมูลมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๑๗ 
ล ำดับที่ ๔  ควำมสะดวกในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล และควำมหลำกหลำยของข้อมูลมีควำม 

คิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๑๔ 
ล ำดับที่ ๕  ควำมน่ำสนใจของข้อมูลในฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๐๙ 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน X  ระดับ 
๑. ระบบใช้งำนง่ำย และไม่ซับซ้อน ๓.๙๑ มำก 
๒. สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย ๔.๐๙ มำก 
๓. ประสิทธิภำพ/ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบ ๓.๙๗ มำก 
๔. ข้อมูลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน ๔.๐๓ มำก 
๕. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน ๔.๑๔ มำก 
๖. มีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย หรือ ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ๔.๐๙ มำก 
๗. ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบันเสมอ ๓.๙๔ มำก 

 



๗ 
 

 ผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ๔๘ คน  เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ๓๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๙๒  ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพ และ 
ควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ค่ำเฉลี่ย จำกมำกไปน้อย มีดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑  ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๑๔ 
ล ำดับที่ ๒  สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย และมีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย 

หรือ ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๐๙ 
ล ำดับที่ ๓  ข้อมูลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๐๓ 
ล ำดับที่ ๔  ประสิทธิภำพ/ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบ มีควำมคิดเห็นอยู่ใน 

ระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๙๗ 
ล ำดับที่ ๕  ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบันเสมอ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๙๔ 
ล ำดับที่ ๖  ระบบใช้งำนง่ำย และไม่ซับซ้อน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๙๑ 
 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
 
ล ำดับที่ รำยละเอียด ควำมถี่ 

๑ การจัดอบรมครั้งนี้ดี ๑ 
๒ ควรมีการปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น ๑ 
๓ กรณีท่ีมีปรับระบบเรียบร้อยแล้วควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วย ๑ 
๔ ควรมีระบบเป็นภาษาอังกฤษด้วย ๑ 



๘ 
 

สรุปผลกำรประเมินวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 
ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน X  ระดับ 
๑. ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (BUU-TQF) ๓.๙๓ มำก 
๒. ควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลในระดับฐำนข้อมูล ๓.๘๖ มำก 
๓. ควำมเหมำะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐำนข้อมูล ๔.๐๗ มำก 
๔. ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล ๔.๐๐ มำก 
๕. ควำมสะดวกในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล ๔.๐๗ มำก 
๖. ควำมน่ำสนใจของข้อมูลในฐำนข้อมูล ๔.๑๔ มำก 
๗. ควำมหลำกหลำยของข้อมูล ๓.๙๐ มำก 
๘. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบฐำนข้อมูล ๔.๑๐ มำก 
 
 ผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ๒๙ คน  เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ๓๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๕๖  ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย มีดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑  ควำมน่ำสนใจของข้อมูลในฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๑๔ 
ล ำดับที่ ๒  กำรใช้ประโยชน์จำกระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๑๐ 
ล ำดับที่ ๓  ควำมเหมำะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐำนข้อมูล และควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

ระบบฐำนข้อมูลมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๐๗ 
ล ำดับที่ ๔  ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  

ค่ำเฉลี่ย = ๔.๐๐ 
ล ำดับที่ ๕  ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (BUU-TQF) มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  

ค่ำเฉลี่ย = ๓.๙๓ 
ล ำดับที่ ๖  ควำมหลำกหลำยของข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๙๐ 
ล ำดับที่ ๗  ควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลในระดับฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  

ค่ำเฉลี่ย = ๓.๘๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน X  ระดับ 
๑. ระบบใช้งำนง่ำย และไม่ซับซ้อน ๓.๘๖ มำก 
๒. สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย ๓.๙๓ มำก 
๓. ประสิทธิภำพ/ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบ ๓.๘๖ มำก 
๔. ข้อมูลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน ๓.๗๖ มำก 
๕. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน ๔.๐๗ มำก 
๖. มีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย หรือ ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ๓.๗๙ มำก 
๗. ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบันเสมอ ๓.๗๖ มำก 

 

 ผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ๒๙ คน  เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ๓๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๕๖  ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพ และ 
ควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ค่ำเฉลี่ย จำกมำกไปน้อย มีดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑  ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๔.๐๗ 
ล ำดับที่ ๒  สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  

ค่ำเฉลี่ย = ๓.๙๓ 
ล ำดับที่ ๓  ระบบใช้งำนง่ำย และไม่ซับซ้อน และประสิทธิภำพ/ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนอง 

ของระบบ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๘๖ 
ล ำดับที่ ๔  มีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย หรือ ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล มีควำมคิดเห็น 

อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๗๙ 
ล ำดับที่ ๕  ข้อมูลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบันเสมอ  

มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๗๖ 
 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
 
ล ำดับที่ รำยละเอียด ควำมถี่ 

๑ ควรเป็นมีระบบที่ใช้ได้ท่ัวประเทศไทย ไม่ต้องต่างคนต่างคิดพัฒนาระบบ ๑ 
๒ ควรจัดอบรมเมื่อมีการ update program ๑ 
๓ ควรก าหนดให้นักวิชาการศึกษาช่วยอาจารย์ในการลงข้อมูลต่างๆ ได้ เพื่อให้ข้อมูลมีการ

บันทึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
๑ 

๔ ควรมีการจัดการที่เป็นระบบและแบ่งหน้าที่ของผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนของ มคอ.  
ให้เป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการท างาน 

๑ 

  
 
 
 
 



๑๐ 
 

สรุปผลกำรประเมินวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน X  ระดับ 
๑. ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (BUU-TQF) ๓.๗๑ มำก 
๒. ควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลในระดับฐำนข้อมูล ๓.๗๘ มำก 
๓. ควำมเหมำะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐำนข้อมูล ๓.๘๔ มำก 
๔. ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล ๓.๖๙ มำก 
๕. ควำมสะดวกในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล ๓.๖๔ มำก 
๖. ควำมน่ำสนใจของข้อมูลในฐำนข้อมูล ๓.๗๘ มำก 
๗. ควำมหลำกหลำยของข้อมูล ๓.๗๖ มำก 
๘. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบฐำนข้อมูล ๓.๗๖ มำก 
 
 ผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ๕๓ คน  เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ๔๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๙๑  ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย มีดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑  ควำมเหมำะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  
ค่ำเฉลี่ย = ๓.๘๔ 

ล ำดับที่ ๒  ควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลในระดับฐำนข้อมูล และควำมน่ำสนใจของข้อมูล 
ในฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๗๘ 

ล ำดับที่ ๓  ควำมหลำกหลำยของข้อมูล และกำรใช้ประโยชน์จำกระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็น 
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๗๖ 

ล ำดับที่ ๔  ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ (BUU-TQF) มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  
ค่ำเฉลี่ย = ๓.๗๑ 

ล ำดับที่ ๕  ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  
ค่ำเฉลี่ย = ๓.๖๙ 

ล ำดับที่ ๖  ควำมสะดวกในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  
ค่ำเฉลี่ย = ๓.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน X  ระดับ 
๑. ระบบใช้งำนง่ำย และไม่ซับซ้อน ๓.๒๗ มำก 
๒. สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย ๓.๔๒ มำก 
๓. ประสิทธิภำพ/ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบ ๓.๔๐ มำก 
๔. ข้อมูลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน ๓.๓๑ มำก 
๕. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน ๓.๖๙ มำก 
๖. มีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย หรือ ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ๓.๖๒ มำก 
๗. ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบันเสมอ ๓.๔๐ มำก 

 

 ผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ๕๓ คน  เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ๔๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๙๑  ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพ และ 
ควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ค่ำเฉลี่ย จำกมำกไปน้อย มีดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑  ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๖๙ 
ล ำดับที่ ๒  มีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย หรือ ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล มีควำมคิดเห็น 

อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย = ๓.๖๒ 
ล ำดับที่ ๓  สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง  

ค่ำเฉลี่ย = ๓.๔๒ 
ล ำดับที่ ๔  ประสิทธิภำพ/ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบ และข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบัน 

เสมอ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย = ๓.๔๐ 
ล ำดับที่ ๕  ข้อมูลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 

ค่ำเฉลี่ย = ๓.๓๑ 
ล ำดับที่ ๖  ระบบใช้งำนง่ำย และไม่ซับซ้อน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย = ๓.๒๗ 

 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
 
ล ำดับที่ รำยละเอียด ควำมถี่ 

๑ ควรท าเป็นแบบ file จะสะดวกมากกว่า ประหยัดเวลามาก ๑ 
๒ รายวิชาที่เปิดสอนเทอมที่ 1/2556 (อาเซียน) เดือนสิงหาคม จึงไม่มีในระบบ ๑ 
๓ เจ้าหน้าที่ในการอบรมคอยให้ค าแนะน าและตอบปัญหาน้อยไป ๑ 
๔ ควรมีแนวทางแก้ไขระบบที่ดึงรายวิชาจากงานทะเบียนมาในแต่ละเทอมให้ถูกต้อง 

ครอบคลุม เช่น อาจารย์  ระบบกลุ่มในการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 เนื่องจากในรายวิชาที่
อาจารย์สอนหลายกลุ่ม และมีการจัดกลุ่มร่วมกันท าให้อาจารย์รู้สึกไม่สะดวก ยุ่งยาก 
ในการที่ต้องรายงานผลแยกกลุ่มให้นิสิตต่างสาขากัน 

๑ 

 
 
 



๑๒ 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

   
 

   
 

   
 

   


