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สุรชัย ศรีใส

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
  การวิ เคราะห เชิงปริมาณ  ความพึงพอใจ
ดานคณุภาพ และบรกิารงานภาพนิง่ ฝายเทคโนโลยทีางการ
ศกึษา สาํนกัวทิยบริการ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ประจํา
ปงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
ปริมาณงานภาพน่ิง และความพึงพอใจดานคุณภาพ
และบริการของผูใชบริการงานภาพนิ่ง โดยนําขอมูล

จากการรายงานผลการปฏิบตังิานประจําเดอืนของนายสุรชัย ศรใีส 
นกัวชิาการโสตทศันศกึษา ชาํนาญการพเิศษ และนายธวชัชยั 
พันธจําปา ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา และใบประเมิน
คุณภาพและบริการจากใบขอใชบริการ ระหวางเดือน
ตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน 2556 มาวิเคราะหดวย
โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือคํานวณหาคาเฉล่ีย รอยละ 
และการแจกแจงความถ่ี สรุปผลการวิเคราะหดังตอไปน้ี

ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณงานภาพน่ิง
 จาํนวนผูขอใชบรกิารงานภาพนิง่ทัง้สิน้ 215 ครัง้

แยกเปนผูขอใชบรกิารท่ีกรอกใบขอใชบรกิาร จาํนวน 188 ครัง้
คิดเปนรอยละ 87.44 และไมมีใบขอใชบริการ จํานวน 
27 คร้ัง คิดเปนรอยละ 12.56 ผูขอใชบริการท่ีกรอกใบ
ขอใชบริการ จาํแนกเปนเพศชาย จาํนวน 117 ราย คดิเปน

รอยละ 66.23 รองลงมา ไดแก เพศหญิง จํานวน 71 ราย  
คิดเปนรอยละ ๓๗.๗๗  และจําแนกเปนนักศึกษา จํานวน 
91 ราย คิดเปนรอยละ 48.40 รองลงมา ไดแก บุคลากร 
จํานวน 85 ราย  คิดเปนรอยละ 45.21 และสุดทาย ไดแก 
บุคคลภายนอก จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 6.38 

มผีูขอใชบริการบันทกึภาพติดบตัรมากท่ีสดุ จาํนวน 162 ครัง้  
คิดเปนรอยละ 86.17 รองลงมา ไดแก การบันทึกภาพ
กิจกรรมฯ  จํานวน 26 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.38

  คณะ/วทิยาลัย/สาํนักฯ ตางๆ ทีข่อใชบรกิารงาน
ภาพนิ่งมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 
สาํนักงานอธกิารบด ีจาํนวน 50 ครัง้ คดิเปนรอยละ 26.60 
รองลงมา คณะศิลปศาสตร จาํนวน 26 ครัง้ คดิเปนรอยละ 
13.83 และหนวยงานทีไ่มเคยขอใชบรกิารงานภาพนิง่ ไดแก 
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานคุณภาพงาน
ภาพนิ่ง
 ผลการวิ เคราะหคาคะแนนความพึงพอใจ 
ดานคุณภาพของผูใชบริการงานภาพน่ิง มีคาคะแนนสูงสุด
ระดับ 5 และตํ่าสุดที่ 4.60 มีคาคะแนนเฉล่ียโดยรวมท่ี 
4.87 แปลผลในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 97.37
 ผลการแจกแจงความถ่ีพบวาคาคะแนนระดับ 
5 มีความถ่ีสูงที่สุด ไดแก ขอที่ 5 และความถ่ีนอยที่สุด 
ไดแก ขอที่ 3 สวนคาคะแนนระดับ 4 ที่มีคาความถ่ีสูงที่สุด 
2 ลําดับแรก ไดแกขอที่ 3 คือ ผูปฏิบัติงานสามารถแกไข
ขอขัดของ/ปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานไดทัน

ทวงที และขอที่ 2 คือ สื่อโสตทัศนที่ไดรับสามารถนําไป
ใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค เพื่อหาแนวทางแกไข

ปรับเปล่ียนเปนคาคะแนนระดับ 5 ใหมากข้ึน ตามการประกัน
คุณภาพภายในสํานักวิทยบริการองคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้
ทีแ่สดงอตัลักษณที ่1.2.6 ระดบัความพงึพอใจของผูใชบรกิาร

ตอการใหบริการของฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานบริการงาน
ภาพนิ่ง
  ผลการวิ เคราะหคาคะแนนความพึงพอใจ
ดานบริการของผูใชบริการงานภาพน่ิง มีคาคะแนนสูงสุด
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ระดับ 5 และตํ่าสุดที่ 4.78 มีคาคะแนนเฉล่ียโดยรวมท่ี 
4.88 แปลผลในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 97.50
 ผลการแจกแจงความถ่ี พบวาคาคะแนนระดับ 5 
มีความถี่สูงที่สุด ไดแก ขอที่ 1 และความถ่ีนอยที่สุด ไดแก 
ขอที่ 5 สวนคาคะแนนระดับ 4 ที่มีคาความถี่สูงที่สุด
2 ลาํดบัแรก ไดแก ขอที ่5 คอื มกีารประชาสมัพนัธกจิกรรม
การใหบริการอยางสมํ่าเสมอ และขอท่ี 3 คือ ผูปฏิบัติ
งานมีมารยาทและแตงกายเหมาะสม ในการปฏิบตังิาน เพ่ือหา
แนวทางแกไขปรบัเปลีย่นเปนคาคะแนนระดบั 5 ใหมากขึน้
ตามการประกันคุณภาพภายในสํ านัก วิทยบริการ
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่แสดงอัตลักษณที่ 1.2.6
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ความเปนมาและความสําคัญ
 สํานักวิทยบริการเปนหนวยงานกลาง ในการ
ใหบริการสารสนเทศแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
มีการแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย ดังน้ี
  1. สํานักงานเลขานุการ
 2.  ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3.  ฝายหอสมุด
 4.  ฝายผลิตและบริการเอกสาร 
  ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนหนวยงาน
ที่มีภาระหนาที่ ในการสนับสนุนวิสัยทัศนของสํานัก
วิทยบริการที่วา “เปนแหลงบริการสารสนเทศชั้นนํา 
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจยัของมหาวทิยาลยัและชมุชน” ใหบรรลเุปาหมาย

ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ 
รวมถึงการบริการส่ือโสตทัศนใหกับหนวยงาน ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณของ

สํานักวิทยบริการ คือ “สารสนเทศทันสมัย ใสใจบริการ”
  ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ 
มีบุคลากรจํานวน 9 อัตรา และแบงออกเปน 2 หนวยงาน 

ไดแก 
 1. งานพัฒนา และผลิตสื่อโสตทัศน
 2. งานบริการโสตทัศนูปกรณ  

  สวนงานภาพน่ิงเปนหนวยงานหน่ึง ในงานพัฒนา
และผลิตสื่อโสตทัศน มีบุคลากรปฏิบัติงานจํานวน 1 อัตรา 
และชวยงานภาพนิ่ง 1 อัตรา ที่ตองรองรับงานภาพนิ่ง
ดานการเรียนการสอน และการประชาสัมพนัธทัง้มหาวิทยาลยั
ซึ่งงานภาพน่ิงฝายเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนฐานขอมูล
ภาพสําคัญของมหาวิทยาลัย ที่มีการบันทึกภาพกิจกรรม
ตางๆ และพัฒนาการดานกายภาพของมหาวิทยาลัย
มากที่สุดแหงหนึ่ง ตั้งแตมหาวิทยาลัยเริ่มกอตั้งจนถึง
ปจจุบัน จึงเปนเสมือนคลังขอมูลภาพทางประวัติศาสตร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 หนวยภาพนิ่ง จึงไดมีการจัดทําฐานขอมูลภาพ 
เพื่อใชสืบคนและใหบริการภาพนิ่งแกหนวยงาน ที่จะ
นาํไปเผยแพรในรูปแบบตางๆ เชน แผนพบั โปสเตอร ไวนลิ 
เอกสาร หนังสือ วารสาร ตํารา และรายงานประจําป 

รวมถงึการเผยแพรในระบบโซเชยีลเนต็เวริค (Social Network)
ซึง่อนาคตหากมหาวทิยาลยัอุบลราชธานมีกีารพฒันาระบบ IT

ใหมีประสิทธิภาพสามารถรองรับขอมูลภาพจํานวนมากได
อาจมีการใหบริการภาพนิ่งผานระบบอินทราเน็ต ซึ่งเปน
เปาหมายของการดําเนินงานในอนาคต หากมีความพรอม
ในทุกดานที่กลาวมา
 ตั้งแตเริ่มมีการกอตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
23 ป และเปนวิทยาลัยอีก 2 ป รวมเปน 25 ป หนวย
ภาพนิ่งฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ
ยังมิไดมีการวิเคราะหภาระงานภาพน่ิง อยางเปนรูปธรรม 
จึงเห็นควรท่ีจะมีการศึกษาวิเคราะหภาระงานภาพน่ิง 
ในทกุมติ ิเพือ่เปนขอมลูเบือ้งตนในการตดัสนิใจของผูบรหิาร
ในการกําหนดทิศทางการปรับปรุงหนวยภาพน่ิงใหพัฒนา
ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

วัตถุประสงคการวิเคราะห

1. เพื่อวิเคราะหเชิงปริมาณงานภาพน่ิง
   2.  เพื่อวิเคราะหความพึงพอใจ ดานคุณภาพ 
ของผูใชบริการงานภาพน่ิง

   3.  เพือ่วเิคราะหความพงึพอใจดานบรกิารของ
ผูใชบริการงานภาพน่ิง
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หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา 
บุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และบุคคล
ภายนอกทั้งหมด ที่ใชบริการงานภาพนิ่ง ฝายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 
2556 ระหวางเดือนตุลาคม 2555 -กันยายน 2556

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
 แบบประเมินผลการใหบริการผลิตสื่อโสตทัศน 
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สาํนกัวทิยบริการ ทีแ่นบไวดานหลัง

แบบบันทกึการขอใชบรกิารผลิตสือ่โสตทัศน ทีป่ระกอบดวย
แบบประเมินดานการใหบริการ และดานคุณภาพท่ี
ผานความเห็นชอบของที่ประชุมฝายเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คิดเปนกลุมตัวอยางรอยละรอย

การเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อมีผูมาขอใชบริการงานภาพนิ่ง จะตองกรอก

รายละเอียดในใบขอใชบริการ เชน ชื่อ คณะหรือหนวย
งาน วัน เดือน ป ที่ขอใชบริการ และประเภทของการขอใช
บรกิาร พรอมนัดหมายเวลาปฏิบตังิาน จากน้ันก็ปฏบิตังิาน
จรงิตามวันเวลาดังกลาว และสงไฟลงานท่ีบนัทึกในรูปแบบ 
CD DVD พรอมประเมินความพึงพอใจ ตามแบบประเมิน
ดานหลังใบขอใชบริการ แลวนําขอมูลจากแบบประเมิน
ดังกลาว รวบรวมไปวิเคราะหหาคาสถิติ

การจัดกระทําขอมูล

  ขอมลูทีไ่ดมา จะถูกวเิคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel โดยมีขั้นตอน
การจัดกระทําดังตอไปนี้
 1.  ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจากแบบ
ประเมินทุกฉบับ จํานวน 188 ฉบับ คิดเปนรอยละรอย 

เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
 2. นําใบขอใชบริการในสวนท่ีเปนขอมูลท่ัวไป 
เชน เพศ คณะ/หนวยงาน สถานะประเภทส่ือทีข่อใชบรกิาร 

มาวิเคราะหหาคาความถี่ และรอยละ เพื่อสรุปเปนขอมูล
เชิงปริมาณ

 3. นําแบบประเมินสวนที่ 1 และ 2 มาวิเคราะห
หาคาเฉล่ีย รอยละ และการแจกแจงความถ่ี แยกจดักระทาํ
ขอมูลเปนรายเดือน และคําตอบแตละขอใหคาคะแนน
๕ ระดบัตามเกณฑดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด, บญุสง นลิแกว. 
2535 : 22-28) กําหนดเกณฑการพิจารณาขอบเขตของ
คาคะแนน เพื่อใชแปลความหมายคาเฉล่ีย ดังนี้ 
  คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด
  คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นมาก
  คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นปานกลาง
   คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นนอย
  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นนอยที่สุด 

 4.  นาํสรปุผลการวิเคราะหขอมลู  คาเฉล่ียรอยละ
ของแตละเดือนมาเปรียบเทียบกัน ในรูปแบบตาราง 
และกราฟ แลวสรุปขอมูลทั้งสวนที่เปนความพึงพอใจ
ดานคุณภาพ และความพึงพอใจดานบริการ

สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
การวิเคราะหขอมูลการประเมินคาเชิงปริมาณ 

และระดับความพึงพอใจดานคุณภาพและบริการ โดย
หาคาเฉล่ีย (x) รอยละ และการแจกแจงความถี่

สรุปและขอเสนอแนะ
 การวิเคราะหเชิงปริมาณ ความพึงพอใจดาน

คุณภาพและบริการงานภาพนิ่ง ฝายเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปงบประมาณ 2556 พอสรุปไดดังนี้

สรุปผลการวิเคราะหเชิงปริมาณงานภาพน่ิง
  การวิเคราะหเชิงปริมาณงานภาพนิ่ง ระหวาง
เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ฝายเทคโนโลยี

ทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ พอสรุปไดดังนี้
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ตารางท่ี 1  สรุปการจําแนกผูขอใชบริการท่ีเปนเพศชาย
และหญิง

ลําดับท่ี เพศ จํานวน รอยละ

1 ชาย 117 66.23

2 หญิง 71 37.77

รวมทั้งสิ้น 188 100

ตารางที่ 2 สรุปการจําแนกผูขอใชบริการที่เปนนักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลภายนอก

ลําดับที่ ประเภทผูขอใช
บริการ

จํานวน รอยละ

1 นักศึกษา 91 48.40

2 บุคลากร 85 45.21

3 บุคคลภายนอก 12 6.38

รวมทั้งสิ้น 188 100

ตารางท่ี 3  สรุปการจําแนกการบันทึกภาพกิจกรรมและ
การบันทึกภาพติดบัตร

ลําดับท่ี รายการ จาํนวน รอยละ

1 การบันทึกภาพติดบัตร 162 86.17

2 การบันทึกภาพกิจกรรม 26 13.83

รวมทั้งสิ้น 188 100

ตารางท่ี 4 สรุปจํานวนภาระงานท่ีมีใบขอใชบริการและ

ไมมีใบขอใชบริการงานภาพนิ่ง

ลําดับท่ี รายการ จํานวน รอยละ

1 ภาระงานท่ีมีใบขอใช
บริการ

188 87.44

2 ภาระงานที่ไมมีใบขอใช
บริการ

27 12.56

รวมทั้งสิ้น 215 100

หนวยงานท่ีขอใชบริการงานภาพนิ่ง
เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

ศิลปศาสตร

เภสัชศาสตร

บริหารศาสตร

วิทยาลัยแพทย

ศิลปประยุกตฯ

นิติศาสตร

รัฐศาสตร

สํานักวิทยบริการ

สํานักคอมพิวเตอรฯ

สํานักงานอธิการบดี

สํานักบริหารทรัพยสนิฯ

บุคคลภายนอก

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กราฟแสดงคาคะแนนความพึงพอใจดานคุณภาพ
งานภาพน่ิง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 

  จากกราฟคาคะแนนความพึงพอใจดานคุณภาพ
งานภาพน่ิง แสดงให เห็นคาคะแนนความพึงพอใจ
ดานคุณภาพสูงสดุระดับ 5 ไดแก เดือนเมษายน และมิถนุายน
2556 สวนคาคะแนนต่ําสุดระดบั 4.60 ไดแกเดอืนกนัยายน 
2556 จากคาคะแนนเฉล่ียโดยรวม 4.87 แปลผลในระดับ 
“มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 97.37 จากจํานวนผูตอบ
แบบประเมินทั้งสิ้น 188 ราย
 ดานการพัฒนาความพึงพอใจดานคุณภาพ
งานภาพน่ิง ควรมีแนวทางปรับปรุงคุณภาพในขอที่ 3 คือ
ผูปฏิบัติงานสามารถแกไขขอขัดของ / ปญหาที่เกิดขึ้น
ในระหวางการปฏิบัติงานไดทันทวงที และขอที่ 2 คือ 
สือ่โสตทัศนทีไ่ดรบั สามารถนําไปใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค 

ที่มีคาคะแนนความถี่ระดับ 4 มากที่สุด 2 ลําดับ
แรก มาแกไขปรับเปล่ียนเปนคาคะแนนระดับ 5 ใหมากข้ึน

ตามการประกนัคณุภาพภายในสาํนกัวทิยบรกิาร องคประกอบที ่1
ตัวบงชี้ที่แสดงอัตลักษณที่ 1.2.6 ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ ตอการใหบริการของฝายเทคโนโลยีทาง

การศึกษา
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สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานบริการ
งานภาพนิ่ง

สําเร็จที่ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือที่จะไดประเมิน
ความพึงพอใจดานคุณภาพและบริการกอนรับงานสําเร็จ
 2.  สถิติการประเมินความพึงพอใจสวนใหญได

มาจากผูขอใชบรกิาร จากหนวยงานภายนอกสาํนกัวทิยบรกิาร 
สวนการปฏิบัติงานที่ไมมีใบขอใชบริการ ไดแก หนวยงาน
ภายในสํานักวิทยบริการ และภาระงานท่ีปฏิบัติงานตาม
คาํส่ังมหาวิทยาลัย จงึไมสะทอนความพึงพอใจดานคุณภาพ
และบริการ จากภาระงานภาพนิ่งไดครอบคลุมทั้งหมด 
จึงควรใหหนวยงานผูขอใชบริการภายในสํานักวิทยบริการ 
กรอกใบขอใชบริการและแบบประเมินความพึงพอใจหลัง
เสร็จงานทุกครั้ง เหมือนหนวยงานภายนอก เพื่อผลการ
ประเมนิความพงึพอใจทีค่รอบคลมุงานบรกิารภาพนิง่ทกุมติิ
 3. อปุกรณทีใ่ชในการปฏบิตังิาน เริม่เสือ่มสภาพ
ไปตามระยะเวลา เริ่มมีการสงเขาศูนยบริการตรวจ
ซอมตามลักษณะอาการชํารุด ซึ่งโดยทั่วไปกลองดิจิตอล
มอีายกุารใชงานประมาณ 5 ป ซึง่อปุกรณดงักลาวมลีกัษณะ
การใชงานเปน 2 เทาของอุปกรณปกติที่ซื้อใชสวนตัว 

เพราะฉะนัน้อายกุารใชงานอาจสัน้กวาปกต ิรวมถงึเครือ่งพมิพ
ภาพติดบัตรที่ชํารุดเชนกัน ควรมีแผนการจัดซ้ืออุปกรณ

ไวรองรบัการใชงานในอนาคต  เมือ่อปุกรณเดมิมีการเสือ่มสภาพ
เพราะข้ันตอนการขออนุมัติจัดซื้อตามระบบราชการใช
ระยะเวลานานประกอบกับอุปกรณดังกลาวมีราคาสูง  
โอกาสที่จะไดรับอนุมัติใหจัดซื้อจึงเปนเรื่องยาก
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รปูที ่2 กราฟแสดงคาคะแนนความพงึพอใจดานบรกิารงาน
ภาพนิ่ง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 

  จากกราฟคาคะแนนความพึงพอใจดานบริการ
งานภาพน่ิง แสดงให เห็นคาคะแนนความพึงพอใจ
ดานบริการสูงสุดระดับ 5 ไดแก เดือนเมษายน และ
มิถุนายน 2556 สวนคาคะแนนตํ่าสุดระดับ 4.70 ไดแก
เดือนพฤษภาคม 2556 จากคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.88 
แปลผลในระดับ “มากท่ีสุด” คิดเปนรอยละ 97.50 จาก
จํานวนผูตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 188 ราย

ดานการพัฒนาความพึงพอใจ ดานคุณภาพ
งานภาพน่ิง ควรมีแนวทางปรับปรุงคุณภาพในขอที่ 5 คือ 
มกีารประชาสัมพันธ กจิกรรมการใหบรกิารอยางสม่ําเสมอ 
และขอที ่3 คอื ผูปฏบิตังิานมมีารยาท/แตงกายเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน ที่มีคาคะแนนความถี่ระดับ 4 มากที่สุด 
2 ลําดับแรก มาแกไขปรับเปล่ียนเปนคาคะแนนระดับ 5 
ใหมากขึน้ ตามการประกนัคณุภาพภายในสาํนกัวิทยบรกิาร 

องคประกอบที่ 1 ตัวบงช้ีที่แสดงอัตลักษณที่ 1.2.6 ระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ตอการใหบริการของ
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขอเสนอแนะ
  1. ปญหาแบบประเมินที่จัดสงไปใหหนวยงาน
ที่ขอใชบริการ ตามระบบงานสารบรรณพรอมงานสําเร็จ   
ไมไดรับความรวมมือ ในการสงแบบประเมินกลับมา
ทีฝ่ายเทคโนโลยทีางการศกึษา ควรใหผูใชบรกิารมารบังาน



การวิเคราะหเชิงปริมาณ ความพึงพอใจดานคุณภาพ และบริการงานภาพน่ิง

 ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2556 39

วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2556)

5. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. (2552). คูมอื
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ.

6.  สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี. (2555). 
คูมอืการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สาํนกัวทิย
บริการ ประจําปการศึกษา 2555. (ม.ป.ท.).

ประวัติผูเขียน
 นายสุรชัย ศรีใส ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ชาํนาญการพิเศษ ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สาํนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการ 
(1)  บทความวิชาการ วารสาร “สาร ม.อบ.”จํานวน 22 

เรื่อง
(2) บทความวิชาการ“การปดทองในงานศิลปะไทย” 

วารสารคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 1 ปที่ 1 ประจํา
เดือน ต.ค. 2549 - พ.ค. 2550 หนา 93-95

(3) บทความวิจัย “การศึกษาความตองการรูปแบบ
รายการ UBU CATV ของบุคลากรและนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน”ี วารสารวชิาการ (ปขมท.) 
ฉบับที่ 2 ปที่ 2 ประจําเดือน พ.ค.– ส.ค. 2556 หนา 
19-26

(4) วจิยัสถาบัน “การศึกษาความตองการรูปแบบรายการ 
UBU CATV ของบคุลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี”
(5)  หนังสือหอไตรวัดทุงศรีเมือง
(6)  หนังสือจิตรกรรมฝาผนัง หอพระพุทธบาท วัดทุง

ศรีเมือง

(7)  การวิเคราะหเชิงปริมาณ ความพึงพอใจดานคุณภาพ 
และบริการงานภาพน่ิง ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจํา

ปงบประมาณ 2556



คณะกรรมการจัดทําวารสาร ปขมท.

ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารยลาวัณย ไกรเดช    ที่ปรึกษาที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
        มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.)
 รองศาสตราจารยนภาลัย สุวรรณธาดา 
 นายคนอง วรรณศรี       ประธานที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
        มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 17

ผูทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)
 นายเสถียร  คามีศักดิ์      บุคลากร (เชี่ยวชาญ)
   นายเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน     นักวิเคราะหนโยบายและแผน (เชี่ยวชาญ)
 นางสาวสุวันนา  ทองสีสุกใส    บรรณารักษ (เชี่ยวชาญ)
   นางกิติมา  จันทรสม      ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน    

กองบรรณาธิการ
 ศาสตราจารยสมาลี  สังขศรี  
   ดร.รัชชนนท แกะมา
   นายศุภชัย  อนวัชพงศ
 ดร.บุญรอด ชาติยานนท

บรรณาธิการ
 วาที่รอยตรีสุวิต  ผิวพันคํา

ฝายตรวจสอบและเผยแพร
 นางสาววรรณพา  นามสีฐาน
   นางสาวพัชรา  หินประกอบ    

 นายสันติญา พุทธลักษศิริกุล 
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จัดทําโดย ที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเผยแพรงานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

                            ในมหาวิทยาลัยตางๆ  
  2) เพื่อเปนส่ือกลางในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสายสนับสนุนระหวาง 

                            สถาบันอุดมศึกษาอันเปนผลดีตอการติดตอประสานงาน 

3) เพื่อเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนเรียนรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ อันเปนแนวทาง 

   นําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

การเผยแพร 1) กําหนดออกปละ  3 ฉบับ ทุก 4 เดือน  
    ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 
    ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 
    ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 
2) การจัดสงวารสารใหผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  ประธานสภา/ชมรม ขาราชการ  
    พนักงาน/ลูกจาง สํานักงานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ และสมาชิกทั่วไป     

คาบํารุงสมาชิก ปละ 300 บาท (คาสงฟร)ี 
 

วารสารวิชาการ ปขมท. 

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ ปขมท. 
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