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 บทนำ 
 นับ  จาก  ป  พุทธศักราช  2540  จนถึง  ปจจุบัน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  กอ  ตั้ง  ข้ึน  โดย  มี  วัตถุประสงค  หลัก  เพื่อ  เปน  หนวย  งาน  สนับสนุน  ภารกิจ  ของ 

 มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ทาง  ดาน  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  ภารกิจ  สวน  ใหญ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ 

 ขาย  จึง  มุง  เนน  ดำเนิน  งาน  เพ่ือ  สนับสนุน  ดาน  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  แก  นักศึกษา  บุคลากร  หนวย  งาน  ภายใน 

 มหาวิทยาลัย  ชุมชน  และ  ประชาชน  ท่ัวไป  ใน  เขต  อีสาน  ตอน  ลาง  ไม  วา  จะ  เปน  บริการ  ให  คำ  ปรึกษา  ดาน  ระบบ  เครือ 

 ขาย  ระบบ  ซอฟตแวร  ดาน  การ  ฝก  อบรม  และ  ให  บริการ  วิชาการ  ดาน  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  ตลอด  จน  การ 

 ซอมแซม  และ  บำรุง  รักษา  เครื่อง  คอมพิวเตอร  และ  อุปกรณ  พวง  ตางๆ  ประกอบ  กับ  ใน  สภาวการณ  ปจจุบัน 

 เทคโนโลยี  ได  กาว  ล้ำ  และ  พัฒนา  ไป  อยาง  รวดเร็ว  สง  ผล  ให  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ตอง  พัฒนา  ระบบ 

 เทคโนโลยี  สารสนเทศ  เพื่อ  สนับสนุน  ระบบ  การ  บริหาร  งาน  และ  การ  ให  บริการ  แก  นักศึกษา  บุคลากร  หนวย  งาน 

 ภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตอีสานตอนลาง 

 การ  ดำเนิน  งาน  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธาน ี  ใน  ชวง  ระยะ  เวลา  25 

 ป  ท่ี  ผาน  มา  มี  การ  ขับ  เคลื่อน  และ  ปรับ  ตัวอยาง  ตอ  เนื่อง  ภาย  ใต  การ  เปล่ียนแปลง  ของ  เทคโนโลย ี โดย  เฉพาะ  อยาง  ย่ิง 

 เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ที่  มี  การ  เปลี่ยนแปลง  อยาง  รวดเร็ว  มาก  ใน  ปจจุบัน  (Digital  Disruption)  ประกอบ  กับ  การ  เกิด 

 วิกฤตการณ  จาก  โรค  ติด  เชื้อ  ไวรัส  โคโรนา  2019  (COVID-19)  เปน  ตัว  เรง  ให  องคกร  ตาง  ๆ   ตอง  ปรับ  เปลี่ยน  นำ 

 เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เขา  มาบ  ริ  หาร  จัดการ  องคกร  ใน  ทุก  ภาค  สวน  เพื่อ  การ  ดำเนิน  การ  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  (Digital 

 Transformation)  ภาย  ใต  วิกฤตการณ  ดัง  กลาว  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ใน  ฐานะ  ผู  ดูแล  ดาน  เทคโนโลยี 

 สารสนเทศ  และ  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ของ  มหาวิทยาลัย  ได  เขา  มา  มี  บทบาท  สำคัญ  และ  มุง  ม่ัน  พัฒนา  คุณภาพ  การ  ให 

 บริการ  โดย  นำ  เกณฑ  รางวัล  คุณภาพ  แหง  ชาติ  (TQA)  มา  ใช  ใน  การ  พัฒนา  องคกร  เพ่ือ  การ  บริการ  ที่  มี  มาตรฐาน 

 ตอบ  สนอง  ความ  ตองการ  ของ  ผูรับ  บริการ  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  นำ  ไป  สู  การ  เปน  องคกร  ท่ี  มี  การ  บริหาร  จัดการ  ดาน 

 เทคโนโลยี  สารสนเทศ  ที่  ได  มาตรฐาน  สากล  มุง  เนน  การ  พัฒนา  สู  มหาวิทยาลัย  ดิจิทัล  โดย  มุง  เนน  พันธ  กิจ  ใน  การ 

 พัฒนา  โครงสราง  พื้น  ฐาน  ดาน  อินเตอรเน็ต  สิ่ง  สนับสนุน  การ  เรียน  รู  และ  บริการ  ที่  เปน  เลิศ  การ  พัฒนา  ระบบ 

 สารสนเทศ  และ  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ท่ี  ทัน  สมัย  เพื่อ  สนับสนุน  พันธ  กิจ  ของ  มหาวิทยาลัย  และ  การ  พัฒนา  ทักษะ  การ  รับ 

 รูและการเขาถึงดิจิทัลของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

 การ  พัฒนา  โครงสราง  พื้น  ฐาน  ดาน  อินเตอรเน็ต  และ  ส่ิง  สนับสนุน  การ  เรียน  รู  ถือ  เปน  ภารกิจ  สำคัญ  อยาง  ยิ่ง  ตอ  การ 

 จัดการ  เรียน  รู  และ  การ  ทำงาน  ออนไลน  ใน  ชวง  วิกฤตการณ  การ  แพร  ระบาด  ของ  COVID-19  นักศึกษา  ตอง  เรียน 

 ผาน  ชอง  ทาง  ออนไลน  คณาจารย  และ  บุคลากร  ตอง  ปฏิบัติ  งาน  นอก  สถาน  ที่  ตั้ง  (Work  from  Home)  และ  นา  จะ 

 นำ  ไป  สู  การ  ทำงาน  จาก  ท่ีไหน  ก็ได  (Work  from  Anywhere)  ใน  อนาคต  อัน  ใกล  ซึ่ง  เปล่ียน  รูป  แบบ  การ  เรียน  รู  และ 

 การ  ทำงาน  ไป  สู  ชีวิต  วิถี  ใหม  (New  Normal)  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  ปรับปรุง  พัฒนา  บริการ  เครือ  ขาย 

 อินเตอรเน็ต  เพ่ือ  ตอบ  สนอง  การ  ใช  งาน  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  ตาม  นโยบาย  3S+1C  ไดแก  เครือ  ขาย  อินเตอรเน็ต  มี 

 ความ  รวดเร็ว  (Speed)  มี  เสถียรภาพ  (Stability)  มี  ความ  ปลอดภัย  (Security)  และ  ครอบคลุม  พื้นที่  ให  บริการ 
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 (Coverage)  เพื่อ  ให  สามารถ  เขา  ถึง  ได  ทุก  สถาน  ที่  ทุก  เวลา  และ  ทุก  อุปกรณ  โดย  ให  บริการ  เครือ  ขาย  อินเตอรเน็ต 

 ความเร็ว  สูง  ไดแก  เครือ  ขาย  อินเตอรเน็ต  ใช  สาย  กัน  เก  รา  เน็ต  (Kankrao  Net)  และ  เครือ  ขาย  อินเตอรเน็ต  ไร  สาย 

 UBU  WiFi,  UBU  WiFi+  และ  Eduroam  ปจจุบัน  มี  ความ  จุ  ชอง  สัญญาณ  13  Gbps  จุด  กระจาย  สัญญาณ 

 อินเตอรเน็ต  ไร  สาย  ซึ่ง  เปน  ของ  มหาวิทยาลัย  และ  ความ  รวม  มือ  กับ  ภาค  เอกชน  กวา  1,500  จุด  และ  มี  การ  วาง  โครง 

 ขาย  ใย  แกว  นำ  แสง  ท่ี  ครอบคลุม  พื้นที่  บริการ  ท้ัง  มหาวิทยาลัย  นอกจาก  นี้  หอง  คอมพิวเตอร  หอง  บรรยาย  และ 

 หอง  ประชุม  ภายใน  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  ถูก  ปรับปรุง  ให  มี  ความ  พรอม  รองรับ  การ  จัดการ  เรียน  การ  สอน  การ 

 ประชุม  สัมมนา  และ  การ  จัด  สอบ  ออนไลน  ซึ่ง  มี  หนวย  งาน  ตาง  ๆ   ทั้ง  ภายใน  และ  ภายนอก  ให  ความ  สนใจ  มา  ใช 

 บริการ  อยาง  ตอ  เนื่อง  เชน  การ  จัดการ  ประชุม  วิชาการ  ระดับ  ชาต ิ  และ  ระดับ  นานาชาต ิ ใน  รูป  แบบ  ออนไลน  การ 

 จัด  กิจกรรม  โครงการ  ตาง  ๆ   ของ  มหาวิทยาลัย  ท่ี  ตอง  ใช  การ  ถายทอด  สด  สัญญาณ  และ  การ  จัดการ  สอบ  เพื่อ  วัด 

 ความ  รู  ความ  สามารถ  ทั่วไป  ประจำ  ป  พ  .  ศ  .  2565  ใน  รูป  แบบ  อิเล็กทรอนิกส  (e-Exam)  ของ  สำนักงาน  ก  .  พ  . 

 เปนตน 

 การ  พัฒนา  ระบบ  สารสนเทศ  และ  เทคโนโลย ี ดิจิทัล  เปน  ภารกิจ  หลัก  ท่ี  สำคัญ  อีก  ประการ  หน่ึง  ใน  การ 

 สนับสนุน  การ  บริหาร  จัดการ  ภายใน  องคกร  และ  สง  เสริม  การ  เรียน  รู  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได 

 พัฒนา  ระบบ  สารสนเทศ  เพ่ือ  สนับสนุน  การ  บริหาร  จัดการ  ภายใน  มหาวิทยาลัย  มุง  เนน  การ  ทำงาน  อยาง  มี 

 ประสิทธิภาพ  ลด  ข้ัน  ตอน  การ  ทำงาน  ลด  คา  ใช  จาย  เพื่อ  การ  พัฒนา  ที่  ยั่งยืน  ดวย  ระบบ  สำนักงาน  อิเล็กทรอนิกส 

 ระบบ  สารบรรณ  อิเล็กทรอนิกส  ระบบ  ประชุม  อิเล็กทรอนิกส  และ  การ  เช่ือม  โยง  ขอมูล  สารสนเทศ  ของ 

 มหาวิทยาลัย  ท้ัง  4  ฐาน  ขอมูล  หลัก  ไดแก  ฐาน  ขอมูล  บุคลากร  ฐาน  ขอมูล  วิจัย  ฐาน  ขอมูล  ทะเบียน  นักศึกษา  และ 

 ฐาน  ขอมูล  การ  เงิน  การ  คลัง  เพ่ือ  นำ  ขอมูล  มา  แสดง  ใน  รูป  แบบ  ของ  Dashboard  (UBU  Dashboard)  ซึ่ง  สามารถ 

 ใช  ใน  การ  บริหาร  จัดการ  และ  สนับสนุน  การ  ตัดสิน  ใจ  ใน  มิติ  ตาง  ๆ   ของ  ผู  บริหาร  และ  บุคลากร  ท่ี  มี  สวน  เกี่ยวของ  ทั้งนี้ 

 สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  อยู  ระหวาง  การ  พัฒนา  ระบบ  สารสนเทศ  ตาง  ๆ   ตาม  แนวทาง  การ  ทำงาน  ดวย  Digital 

 Workflow  เพ่ือ  เพิ่ม  ประสิทธิภาพ  การ  ทำงาน  ให  ดี  ยิ่ง  ข้ึน  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  พัฒนา  ระบบ  สารสนเทศ  เพื่อ  สง 

 เสริม  การ  เรียน  รู  เชิง  รุก  (Active  Learning)  และ  ระบบ  จัดการ  การ  เรียน  รู  ของ  มหาวิทยาลัย  (UBU  Learning 

 Management  System  :  UBU  LMS)  ซึ่ง  จะ  พัฒนา  สู  การ  เรียน  รู  ระบบ  เปด  (Massive  Open  Online  Courses 

 :  MOOC)  เพ่ือ  สนับสนุน  การ  เรียน  รู  ตลอด  ชีวิต  ใน  อนาคต  นอกจาก  นี้  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ให  ความ  สำคัญ  กับ  กา 

 รบู  รณา  การ  ระบบ  สารสนเทศ  ตาง  ๆ   ภายใน  มหาวิทยาลัย  เขา  ดวย  กัน  เพื่อ  ความ  สะดวก  สบาย  และ  ความ 

 ปลอดภัย  ของ  ผูรับ  บริการ  จึง  ได  จัด  ให  มี  ระบบ  บูรณ  า  การ  สารสนเทศ  แบบ  รวม  ศูนย  (UBU  Portal)  ซึ่ง  ใช  การ  ยืนยัน 

 ตัว  บุคคล  โดย  ผู  ใช  งาน  ลงช่ือ  เขา  ใช  งาน  ระบบ  ครั้ง  เดียว  (Single  Sign-On  :  SSO)  และ  สามารถ  เขา  ใช  งาน  ระบบ 

 ตาง  ๆ   ท่ี  มหาวิทยาลัย  จัด  ไว  ให  บริการ  ไดแก  ระบบ  จัดการ  การ  เรียน  รู  ของ  มหาวิทยาลัย  (UBU  LMS)  ระบบ  อีเมล 

 ของ  มหาวิทยาลัย  บริการ  เครื่อง  มือ  สำหรับ  การ  เรียน  รู  และ  การ  ทำงาน  รวม  กัน  ผาน  เทคโนโลย ี คลา  วด  ของ  Google 

 Workspace  for  Education  และ  Microsoft  Education  และ  โปรแกรม  ลิขสิทธิ์  ภาย  ใต  Microsoft  Azure 

 เปนตน 
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 การ  พัฒนา  ทักษะ  การ  รับ  รู  และ  การ  เขา  ถึง  ดิจิทัล  ของ  นักศึกษา  บุคลากร  และ  ชุมชน  เปน  ภารกิจ  หลัก  ที่ 

 สำคัญ  ใน  การ  พัฒนา  กำลัง  คน  เพ่ือ  เตรียม  ความ  พรอม  ใน  โลก  ยุค  ดิจิทัล  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  มี  บทบาท  สำคัญ  ใน 

 การ  ราง  แผน  พัฒนา  ทักษะ  ดาน  ดิจิทัล  ของ  บุคลากร  และ  นักศึกษา  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  และ  จัด  เตรียม  แผน 

 บริการ  วิชาการ  และ  หลักสูตร  ดาน  ดิจิทัล  ความ  รู  เทา  ทัน  ดิจิทัล  (Digital  Literacy)  และ  ทักษะ  ดิจิทัล  ที่  จำเปน  ใน 

 ศตวรรษ  ท่ี  21  เพื่อ  พัฒนา  สมรรถนะ  ของ  บุคลากร  และ  นักศึกษา  ท้ัง  การ  Up-skill  Re-skill  และ  New  Skill  ให  มี 

 ความพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวในยุคซึ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

 นอกจาก  น้ี  สำ  นักฯ  ยัง  ได  ให  บริการ  วิชาการ  แก  ชุมชน  แวดลอม  มหาวิทยาลัย  และ  บริการ  วิชาการ  แก  ครู  และ 

 นักเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง 

 จาก  การ  ดำเนิน  งาน  ใน  ระยะ  เวลา  25  ป  ท่ี  ผาน  มา  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  มหาวิทยาลัย 

 อุบลราชธานี  ยัง  คง  มุง  มั่น  พัฒนาการ  ให  บริการ  อยาง  ตอ  เนื่อง  ดวย  เทคโนโลย ี ดิจิทัล  ท่ี  ทัน  สมัย  พรอม  รองรับ  การ 

 เปล่ียนแปลง  อยาง  รวดเร็ว  ของ  เทคโนโลยี  ใน  ปจจุบัน  เพื่อ  เปน  สวน  หนึ่ง  ที่  สำคัญ  ใน  การ  สนับสนุน  พันธ  กิจ  และ  ขับ 

 เคล่ือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกาวเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

 จาก  การ  ดำเนิน  งาน  ตางๆ  ที่  สอดคลอง  ตาม  ภารกิจ  หลัก  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 กระบวนการ  ติดตาม  ประเมิน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  จึง  ถือ  เปน  อีก  หนึ่ง  กระบวน  หนึ่ง  ที่  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ 

 ขาย  ให  ความ  สำคัญ  และ  กำหนด  เปน  แนวทาง  การ  ปฏิบัติ  งาน  เพื่อ  ติดตาม  ประเมิน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ภารกิจ 

 หลัก  และ  ใน  ภาพ  รวม  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  อาทิ  การ  ให  บริการ  เครือ  ขาย 

 อินเตอรเน็ต  ท้ัง  ระบบ  LAN  และ  WIFI  ของ  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  การ  ให  บริการ  ดาน  ซอฟตแวร  ที่  เปน  ระบบ 

 สารสนเทศ  เพื่อ  การ  บริหาร  จัดการ  (MIS)  ของ  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  การ  ให  บริการ  วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  ของ 

 ฝาย  บริการ  วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  รวม  ท้ัง  การ  บริหาร  จัดการ  การ  ติดตอ  ประสาน  งาน  การ  อำนวย  ความ  สะดวก 

 ของสำนักงานเลขานุการ 

 ดัง  น้ัน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  จึง  ได  จัด  ให  มี  “  การ  ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ  ตอ  คุณภาพ  การ  ให 

 บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ”  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ขึ้น  เพื่อ  ใช  ประกอบ 

 กระบวนการดำเนินงานติดตามประเมินผลดานตางๆ ตามภารกิจหลัก ประกอบดวย 

 1. การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ  สำนักงาน  เลขานุการ 

 2. การประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการดำเนินงานและใหบริการ  ฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 3. การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ  ฝาย  พัฒนาเครือขาย 

 4. การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ  ฝาย  บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 สารบัญ 

 หนา 

 ●  บทนำ  2 

 ●  สารบัญ  5 

 ●  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและ  6 

 เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 

 ●  สรุปขอเสนอแนะท่ีไดจากการประเมิน  ครั้งท่ี 1  14 

 ●  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและ  18 

 เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2 

 ●  สรุปขอเสนอแนะท่ีไดจากการประเมิน  ครั้งท่ี 2  28 

 ●  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  32 

 ระหวางปงบประมาณ 2563 - 2565 

 ●  ภาคผนวก  35 

 ●  แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  36 

 ประจำปงบประมาณ 2565 

 ●  แผนปฏิบัติงาน “การประเมินความพึงพอใจตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย”  40 

 ประจำปงบประมาณ 2565 

 ●  รวมขอคิดเห็นดาน ความประทับใจ/ความไมพึงพอใจ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม  48 

 และควรปรับปรุงอ่ืนๆ จากการประเมินความพึงใจประจำปงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 1 

 ●  รวมขอคิดเห็นดาน ความประทับใจ/ความไมพึงพอใจ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม  56 

 และควรปรับปรุงอ่ืนๆ จากการประเมินความพึงใจประจำปงบประมาณ 2565  คร้ังที่ 2 

 ●  ผลการดำเนินงานการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ  84 

 การใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ในปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 ●  ผลการดำเนินงานการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ  89 

 การใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ●  บททาย  90 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 ของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 

 การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้จัดทำข้ึนเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบริการและ 

 ประสิทธิภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  โดย  ผล  การ 

 ประเมินในครั้งน้ีจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือ 

 ขาย  และ  หนวย  งาน  ภายใน  ท่ี  เก่ียวของ  ให  มี  ประสิทธิภาพ  และ  มี  ความ  เหมาะ  สม  กับ  ความ  ตองการ  ของ  ผู  ใช  บริการ 

 มาก  ยิ่ง  ข้ึน  การ  ประเมิน  ใน  ครั้ง  นี้  มี  ผู  ตอบ  แบบ  ประเมิน  ทั้ง  สิ้น  จำนวน  289  คน  ผล  การ  ประเมิน  มี  คา  เฉลี่ย 

 เทากับ 4.04 ซ่ึงระดับความพึงพอใจอยูที่ระดับ  มาก  รายละเอียดคาคะแนนเปนดัง  น้ี 

 คาคะแนน  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาคะแนน  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

 คาคะแนน  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 คาคะแนน  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 

 คาคะแนน  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อสรุปผลการวิเคราะห ประกอบดวย 

 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน  รายละเอียดดัง  ตอไปนี้ 

 -       ประเภทผูใชบริการ 

 -       คณะ/หนวยงาน 

 2.    ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดานตางๆ แบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดาน 

 การใหบริการของสำนักงานเลขานุการ 2) ดานระบบสารสนเทศ 3) ดานระบบเครือขาย 4) ดานบริการ 

 วิชาการและซอมบำรุง 

 3.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอันจะนำไปสูการปรับปรุงและ  พัฒนาการดำเนินงานผลการ 

 ประเมินเปนดังนี้ 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลทั่วไป  จำนวน(คน)  คิดเปนรอยละ 

 ประเภทผูใชบริการ  นักศึกษาระดับปริญญาตร ี  172  59.52 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  17  5.88 

 บุคลากรสายวิชาการ  43  14.88 

 บุคลากรสายสนับสนุน  51  17.65 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 ผูบริหาร (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/ 

 หนวยงาน) 

 3  1.04 

 ประชาชนทั่วไป  0  0 

 นักศึกษาฝกงาน  0  0 

 หนวยงานภาครัฐ  1  0.35 

 หนวยงานภาคเอกชน  0  0 

 โรงเรียนเครือขาย  0  0 

 ศิษยเกา  0  0 

 อื่นๆ  2  0.69 

 รวม  289  100.00 

 ขอมูลทั่วไป  จำนวน(คน)  คิดเปนรอยละ 

 คณะ/หนวยงาน  คณะเกษตรศาสตร  10  3.46 

 คณะวิทยาศาสตร  57  19.72 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 คณะวิศวกรรมศาสตร  34  11.76 

 คณะเภสัชศาสตร  34  11.76 

 คณะศิลปศาสตร  34  11.76 

 คณะบริหารศาสตร  24  8.30 

 คณะนิติศาสตร  19  6.57 

 คณะรัฐศาสตร  22  7.61 

 คณะพยาบาลศาสตร  4  1.38 

 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร  3  1.04 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  15  5.19 

 สำนักวิทยบริการ  8  2.77 

 สำนักบริหารทรัพยและสิทธิประโยชน  2  0.69 

 สำนักงานอธิการบด ี  14  4.84 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  4  1.38 

 อ่ืนๆ  5  1.73 

 รวม  289  100.00 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 2.    ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดานตางๆ  แบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการให 

 บริการของสำนักงาเลขานุการ 2) ดานระบบสารสนเทศ 3) ดานระบบเครือขาย 4) ดานบริการ 

 วิชาการและซอมบำรุง 

 ตารางที่ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจ 

 ลำดับ  รายการ 
 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน 

 มาตรฐาน 
 ระดับ 

 ความพึง 
 พอใจ 

 1)  ดานการใหบริการของสำนักงานเลขานุการ 

 1.1) มีสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  4.11  0.87  มาก 

 1.2)  มีกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการที่มีคุณภาพ  4.11  0.91  มาก 

 1.3)  เจาหนาท่ีและบุคลากรใหบริการอยางมีคุณภาพ  4.17  0.96  มาก 

 1.4) คุณภาพการใหบริการ  4.16  0.99  มาก 

 ระดับความพึงพอใจการใหบริการของสำนักงานเลขานุการ  4.14  0.93  มาก 
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 2)  ดานระบบสารสนเทศ (ฝายพัฒนาซอฟตแวร) 
 2.1) การใหบริการดานระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

 -  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (www.edoc.ubu.ac.th) 

 -  ระบบ DMS (www.dms.ubu.ac.th) 

 -  ระบบลงเวลาปฏิบัติงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 

 (meeting.ubu.ac.th) 

 -  ระบบจองทรัพยากรออนไลน (booking.ubu.ac.th) 

 4.22  0.89  มาก 

 2.2) การใหบริการสารสนเทศดานการเรียนการสอน (  www.lms.ubu.ac.th  )  4.15  0.94  มาก 
 2.3) การใหบริการเว็บไซตตางๆ (www.ubu.ac.th และ UBU Web Template)  4.15  0.96  มาก 

 ระดับความพึงพอใจการใหบริการดานระบบสารสนเทศ (ฝายพัฒนาซอฟตแวร)  4.17  0.93  มาก 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

http://www.lms.ubu.ac.th/


 3) 

 3.1) ความเร็วของอินเตอรเน็ตในการดาวนโหลด (Download)  ทดสอบ 
 โดยใช www.fast.com *ทดสอบเมื่อใชงานอินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
 เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 -ความเร็วมากกวา 10 Mbps (เร็วมาก) ได 5 คะแนน 

 -ความเร็ว 5 - 10 Mbps (เร็ว) ได 4 คะแนน 

 -ความเร็ว 3 - 4.9 Mbps (ปานกลาง) ได 3 คะแนน 

 -ความเร็ว 1 - 2.9 Mbps (คอนขางชา) ได 2 คะแนน 

 -ความเร็วนอยกวา 1 Mbps (ชา) ได 1 คะแนน 

 3.77  1.13  มาก 

 3.2) ความครอบคลุมพื้นที่ของเครือขายไรสาย (C: Coverage) ปจจุบันมีจุดติดต้ัง 

 UBU-WiFi ท้ังหมด 835 จุด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 3.77  1.10  มาก 

 3.3) ความมีเสถียรภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (S: Stable)  3.52  1.18  มาก 

 3.4)  เม่ือทานใชงานระบบเครือขาย *ภายในของมหาวิทยาลัย  ทานเคย 
 ประสบเหตุการณ ตามขอตอไปนี้หรือไม (ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา) a. เคย 
 ถูก Ransomware (ซอฟตแวรเรียกคาไถ) จนไมสามารถใชงานเครื่อง 
 คอมพิวเตอรได b. เคยโดนไวรัสคอมพิวเตอร ทั้งๆที่ทานไดติดตั้งโปรแกรม 
 ปองกันไวรัส และทำการอัพเดทเปนประจำ c. เคยถูกผูอื่น Log in เขาใช 
 งานอินเตอรเน็ต ดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานของทาน โดยที่ทานก็เก็บชื่อผู 
 ใชงานและรหัสผานอยางเปนความลับ ไมเคยบอกใหใครทราบ d. เคยถูก 
 แฮกเกอรจากภายนอกมหาวิทยาลัย เขามาดู แกไขหรือขโมยขอมูลภายใน 
 เครื่องคอมพิวเตอรของทานเกณฑการใหคะแนนดังนี้ -ไมเคย ได 5 คะแนน 
 - เคย 1 ขอ ได 4 คะแนน - เคย 2 ขอ ได 3 คะแนน - เคย 3 ขอ ได 2 
 คะแนน - เคยทุกขอ ได 1 คะแนน 

 4.39  0.92  มากที่สุด 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 ระดับความพึงพอใจการใหบริการดานระบบเครือขาย (ฝายพัฒนาเครือขาย)  3.86  1.08  มาก 

 4)  ดานฝกอบรมและซอมบำรุงอุปกรณ  (ฝายบริการวิชาการและ  ซอมบำรุง) 

 4.1)  การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ  4.06  0.97  มาก 

 4.2) การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  4.05  0.98  มาก 

 4.3) การใหบริการดานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  4.00  1.00  มาก 

 4.4) การใหบริการพื้นท่ีการเรียนรูดวยตนเอง และ Smart Learning Zone  3.96  1.03  มาก 

 4.5) การใหบริการระบบโทรศัพทแบบ VoIP  3.91  1.02  มาก 

 ระดับความพึงพอใจการใหบริการอบรมและซอมบำรุงอุปกรณ  4.05  0.89  มาก 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักฯ โดยภาพรวม  4.04  0.99  มาก 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 สรุปขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมิน  คร้ังที่ 1 
 ขอคำถาม  การใหบริการ  ความถี่ของขอ 

 เสนอแนะ 

 ความประทับใจ  ดานสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  10 

 ดานอินเตอรเน็ต  24 

 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์  1 

 ดานการฝกอบรม  18 

 ดานซอมบำรุงอุปกรณ  3 

 ดานสถานที่และอุปกรณดานคอมพิวเตอร  14 

 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป  9 

 ดานบริการและการใหความชวยเหลือ  68 

 ดานอิื่นๆ  16 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



แสดงผลการประเมินตามกลุมผูตอบแบบประเมิน

ลําดับ รายการ

ภาพรวม แยกกลุมนักศึกษา แยกกลุมบุคลากร
แยกกลุมสายวิชาก

าร

แยกกลุมสายสนับส

นุน แยกกลุมผูบริหาร

คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD คาเฉลี่ย SD

1)

ดานการใหบริการของสํานัก

งานเลขานุการ

1.1) 

มีสถานที่และสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพียงพอ 4.27 0.82 4.26 0.83 4.31 0.79 4.38 0.78 4.26 0.80 4.50 0.58

1.2) 

มีกระบวนการและขั้นตอนกา

รใหบริการที่มีคุณภาพ 4.26 0.84 4.26 0.82 4.21 0.93 4.27 0.97 4.17 0.92 4.50 0.58

1.3) 

เจาหนาที่และบุคลากรใหบริก

ารอยางมีคุณภาพ 4.32 0.84 4.31 0.82 4.35 0.90 4.45 0.94 4.28 0.88 4.75 0.50

1.4) คุณภาพการใหบริการ 4.30 0.86 4.30 0.83 4.26 0.96 4.32 1.04 4.22 0.93 4.50 0.58

ระดับความพึงพอใจการใหบริการข

องสํานักงานเลขานุการ 4.29 0.84 4.28 0.83 4.28 0.90 4.36 0.93 4.23 0.88 4.56 0.56

2)

ดานระบบสารสนเทศ 

(ฝายพัฒนาซอฟตแวร)

2.1) 

การใหบริการระบบสารสนเท

ศดานการบริหารจัดการ 

4.30 0.82 4.30 0.82 4.32 0.86 4.27 0.91 4.35 0.85 4.25 0.50

2.2) 

การใหบริการสารสนเทศดาน

การเรียนการสอน

4.28 0.86 4.30 0.83 4.18 0.99 4.03 1.18 4.28 0.84 4.25 0.50

2.3) 

การใหบริการเว็บไซตตางๆ

4.30 0.87 4.31 0.85 4.23 0.93 4.13 1.04 4.29 0.87 4.25 0.50

ระดับความพึงพอใจการใหบริการด

านระบบสารสนเทศ 

(ฝายพัฒนาซอฟตแวร)

4.29 0.85 4.30 0.83 4.24 0.93 4.15 1.04 4.30 0.85 4.25 0.50

3)

ดานระบบเครือขาย 

(ฝายพัฒนาเครือขาย)

3.1) 

ความเร็วของอินเตอรเน็ต

3.81 1.07 3.79 1.08 3.84 1.04 3.81 1.07 3.85 1.02 4.25 0.50

3.2) 

ความครอบคลุมพื้นที่ของเครื

อขายไรสาย 

3.87 1.04 3.89 1.04 3.77 1.04 3.64 1.12 3.84 0.98 4.50 0.58

3.3) 

ความมีเสถียรภาพของระบบเ

ครือขายอินเตอรเน็ต 

3.60 1.16 3.66 1.16 3.34 1.14 3.12 1.22 3.47 1.08 3.75 0.50

3.4) 

ความปลอดภัยในการใชเครือ

ขายอินเตอรเน็ต

4.39 0.92 4.38 0.99 4.41 0.73 4.51 0.65 4.32 0.79 4.67 0.58

ระดับความพึงพอใจการใหบริการด

านระบบเครือขาย 

(ฝายพัฒนาเครือขาย)

3.92 1.05 3.93 1.07 3.84 0.99 3.77 1.01 3.87 0.97 4.29 0.54

4)

ดานฝกอบรมและซอมบํารุง

อุปกรณ 

(ฝายบริการวิชาการและซอ

มบํารุง)



4.1) 

การใหบริการดานจัดอบรมแ

ละพัฒนาทักษะ 4.18 0.86 4.15 0.86 4.26 0.89 4.16 0.86 4.31 0.91 4.50 0.58

4.2) 

การใหบริการดานหองปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร 4.18 0.87 4.18 0.88 4.17 0.87 4.11 0.84 4.18 0.90 4.50 0.58

4.3) 

การใหบริการดานซอมบํารุงค

อมพิวเตอรและอุปกรณตอพว

ง 4.12 0.88 4.13 0.87 4.06 0.9 4.10 0.93 4.04 0.90 4.25 0.96

4.4) 

การใหบริการพื้นที่การเรียนรู

ดวยตนเอง และ Smart 

Learning Zone 4.18 0.89 4.2 0.87 4.06 0.95 4.03 0.98 4.06 0.94 4.50 0.58

4.5) 

การใหบริการระบบโทรศัพทแ

บบ VoIP 4.12 0.89 4.14 0.88 4.03 0.93 3.88 0.97 4.09 0.92 4.50 0.58

ระดับความพึงพอใจการใหบริการอ

บรมและซอมบํารุงอุปกรณ 4.15 0.88 4.16 0.87 4.12 0.91 4.06 0.92 4.14 0.91 4.45 0.65

ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการของสํานักฯ โดยภาพรวม 4.16 0.90 4.17 0.90 4.12 0.93 4.08 0.98 4.14 0.90 4.39 0.56

ระดับความไมพึงพอใจของผู

รับบริการ
รอยละ คาเฉลี่ย

1. กลุมนักศึกษา 60.45 3.02

2. กลุมผูบริหาร 

ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สํา

นัก/หนวยงาน

50.00 2.50

3. กลุมบุคลากรสายวิชาการ 69.31 3.47

4. 

กลุมบุคลากรสายสนับสนุน
58.22 2.91

 

รวม 59.50 2.98



 ขอคำถาม  การใหบริการ  ความถี่ของขอ 

 เสนอแนะ 

 ความไมพึงพอใจ  เสถียรภาพอินเทอรเน็ต  73 

 ความครอบคลุมอินเทอรเน็ต  25 

 ความเร็วอินเทอรเน็ต  41 

 ความปลอดภัยของเครือขาย  11 

 ดานซอฟตแวร  8 

 ดานอาคารสถานท่ี  7 

 เจาหนาที่  6 

 การใหบริการพื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง และ Smart Learning 

 Zone (3)  3 

 ความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียรของอินเตอรเน็ต  2 

 ขั้นตอนกระบวนการและคุณภาพ  2 

 การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ  2 

 การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  2 

 สัญญาณอินเตอรเน็ตบริเวณที่พักอาศัย ออนลาโรยแรงมากคะ ฝาก 

 ชวยดูหรือแกปญหาใหดวยคะ ขอบพระคุณหลายๆลวงหนา  1 

 การใหบริการดานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  1 

 ไมมีมินิมารท  1 

 ผูมาใชบริการบางทานเสียงดัง  1 

 ความมี Service mind ของเจาหนาที่ที่ใหบริการ  1 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 ขอเสนอแนะ 

 เพ่ิมเติมและควร 

 ปรับปรุงอ่ืนๆ  ดานสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  9 

 ดานอินเตอรเน็ต  50 

 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์  0 

 ดานการฝกอบรม  0 

 ดานซอมบำรุงอุปกรณ  1 

 ดานสถานที่และอุปกรณดานคอมพิวเตอร  15 

 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป  3 

 ดานบริการและการใหความชวยเหลือ  5 

 ดานอิื่นๆ  0 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 ของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2 

 การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้จัดทำข้ึนเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบริการและ 

 ประสิทธิภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  โดย  ผล  การ 

 ประเมินในครั้งน้ีจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือ 

 ขาย  และ  หนวย  งาน  ภายใน  ท่ี  เก่ียวของ  ให  มี  ประสิทธิภาพ  และ  มี  ความ  เหมาะ  สม  กับ  ความ  ตองการ  ของ  ผู  ใช  บริการ 

 มาก  ยิ่ง  ข้ึน  การ  ประเมิน  ใน  ครั้ง  นี้  มี  ผู  ตอบ  แบบ  ประเมิน  ทั้ง  สิ้น  จำนวน  1,219  คน  ผล  การ  ประเมิน  มี  คา  เฉลี่ย 

 เทากับ 4.16 ซ่ึงระดับความพึงพอใจอยูที่ระดับ  มาก  รายละเอียดคาคะแนนเปนดัง  น้ี 

 คาคะแนน  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาคะแนน  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

 คาคะแนน  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 คาคะแนน  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 

 คาคะแนน  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อสรุปผลการวิเคราะห ประกอบดวย 

 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน  รายละเอียดดัง  ตอไปนี้ 

 -       ประเภทผูใชบริการ 

 -       คณะ/หนวยงาน 

 2.    ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดานตางๆ แบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดาน 

 การใหบริการของสำนักงานเลขานุการ 2) ดานระบบสารสนเทศ 3) ดานระบบเครือขาย 4) ดานบริการ 

 วิชาการและซอมบำรุง 

 3.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอันจะนำไปสูการปรับปรุงและ  พัฒนาการดำเนินงานผลการ 

 ประเมิน เปนดังนี้ 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลทั่วไป  จำนวน(คน)  คิดเปนรอยละ 

 ประเภทผูใชบริการ  นักศึกษาระดับปริญญาตร ี  898  73.67 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  40  3.28 

 บุคลากรสายวิชาการ  101  8.29 

 บุคลากรสายสนับสนุน  145  11.89 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 ผูบริหาร (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/ 

 หนวยงาน) 

 4  0.33 

 ประชาชนทั่วไป  7  0.57 

 นักศึกษาฝกงาน  1  0.08 

 หนวยงานภาครัฐ  2  0.16 

 หนวยงานภาคเอกชน  0  0 

 โรงเรียนเครือขาย  0  0 

 ศิษยเกา  18  1.48 

 อื่นๆ  3  0.25 

 รวม  1219  100.00 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 ขอมูลทั่วไป  จำนวน(คน)  คิดเปนรอยละ 

 คณะ/หนวยงาน  คณะเกษตรศาสตร  54  17.56 

 คณะวิทยาศาสตร  214  13.86 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  169  5.56 

 คณะเภสัชศาสตร  69  5.66 

 คณะศิลปศาสตร  203  16.65 

 คณะบริหารศาสตร  132  10.83 

 คณะรัฐศาสตร  97  7.96 

 คณะนิติศาสตร  66  5.41 

 คณะพยาบาลศาสตร  21  1.72 

 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร  9  0.74 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  88  7.22 

 สำนักวิทยบริการ  14  1.15 

 สำนักบริหารทรัพยและสิทธิประโยชน  5  0.41 

 สำนักงานอธิการบด ี  48  3.94 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  11  0.91 

 อ่ืนๆ  19  1.56 

 รวม  1219  100.00 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 2.    ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดานตางๆ  แบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการให 

 บริการของสำนักงาเลขานุการ 2) ดานระบบสารสนเทศ 3) ดานระบบเครือขาย 4) ดานบริการวิชาการ 

 และซอมบำรุง 

 ตารางที่ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจ 

 ลำดับ  รายการ 
 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยง 

 เบน 
 มาตรฐาน 

 ระดับ 
 ความพึง 
 พอใจ 

 1)  ดานการใหบริการของสำนักงานเลขานุการ 

 1.1) มีสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  4.27  0.82  มากที่สุด 

 1.2)  มีกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการที่มีคุณภาพ  4.26  0.84  มากที่สุด 

 1.3)  เจาหนาท่ีและบุคลากรใหบริการอยางมีคุณภาพ  4.32  0.84  มากที่สุด 

 1.4) คุณภาพการใหบริการ  4.30  0.86  มากที่สุด 

 ระดับความพึงพอใจการใหบริการของสำนักงานเลขานุการ  4.29  0.84  มากที่สุด 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 2)  ดานระบบสารสนเทศ (ฝายพัฒนาซอฟตแวร) 
 2.1) การใหบริการดานระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

 -  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (www.edoc.ubu.ac.th) 

 -  ระบบ DMS (www.dms.ubu.ac.th) 

 -  ระบบลงเวลาปฏิบัติงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 

 (meeting.ubu.ac.th) 

 -  ระบบจองทรัพยากรออนไลน (booking.ubu.ac.th) 

 4.30  0.82  มากที่สุด 

 2.2) การใหบริการสารสนเทศดานการเรียนการสอน (  www.lms.ubu.ac.th  )  4.28  0.86  มากที่สุด 
 2.3) การใหบริการเว็บไซตตางๆ (www.ubu.ac.th และ UBU Web Template)  4.30  0.87  มากที่สุด 

 ระดับความพึงพอใจการใหบริการดานระบบสารสนเทศ (ฝายพัฒนาซอฟตแวร)  4.29  0.85  มากที่สุด 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

http://www.lms.ubu.ac.th/


 3) 

 3.1) ความเร็วของอินเตอรเน็ตในการดาวนโหลด (Download)  ทดสอบ 
 โดยใช www.fast.com *ทดสอบเมื่อใชงานอินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
 เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 -ความเร็วมากกวา 10 Mbps (เร็วมาก) ได 5 คะแนน 

 -ความเร็ว 5 - 10 Mbps (เร็ว) ได 4 คะแนน 

 -ความเร็ว 3 - 4.9 Mbps (ปานกลาง) ได 3 คะแนน 

 -ความเร็ว 1 - 2.9 Mbps (คอนขางชา) ได 2 คะแนน 

 -ความเร็วนอยกวา 1 Mbps (ชา) ได 1 คะแนน 

 3.81  1.04  มาก 

 3.2) ความครอบคลุมพื้นที่ของเครือขายไรสาย (C: Coverage) ปจจุบันมีจุดติดต้ัง 

 UBU-WiFi ท้ังหมด 835 จุด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 3.87  1.04  มาก 

 3.3) ความมีเสถียรภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (S: Stable)  3.60  1.16  มาก 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 3.4)  เม่ือทานใชงานระบบเครือขาย *ภายในของมหาวิทยาลัย  ทานเคย 
 ประสบเหตุการณ ตามขอตอไปนี้หรือไม (ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา) a. เคย 
 ถูก Ransomware (ซอฟตแวรเรียกคาไถ) จนไมสามารถใชงานเครื่อง 
 คอมพิวเตอรได b. เคยโดนไวรัสคอมพิวเตอร ทั้งๆที่ทานไดติดตั้งโปรแกรม 
 ปองกันไวรัส และทำการอัพเดทเปนประจำ c. เคยถูกผูอื่น Log in เขาใช 
 งานอินเตอรเน็ต ดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานของทาน โดยที่ทานก็เก็บชื่อผู 
 ใชงานและรหัสผานอยางเปนความลับ ไมเคยบอกใหใครทราบ d. เคยถูก 
 แฮกเกอรจากภายนอกมหาวิทยาลัย เขามาดู แกไขหรือขโมยขอมูลภายใน 
 เครื่องคอมพิวเตอรของทานเกณฑการใหคะแนนดังนี้ -ไมเคย ได 5 คะแนน 
 - เคย 1 ขอ ได 4 คะแนน - เคย 2 ขอ ได 3 คะแนน - เคย 3 ขอ ได 2 
 คะแนน - เคยทุกขอ ได 1 คะแนน 

 4.39  0.92  มากที่สุด 

 ระดับความพึงพอใจการใหบริการดานระบบเครือขาย (ฝายพัฒนาเครือขาย)  3.92  1.05  มาก 

 4)  ดานฝกอบรมและซอมบำรุงอุปกรณ  (ฝายบริการวิชาการและ  ซอมบำรุง) 

 4.1)  การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ  4.18  0.86  มาก 

 4.2) การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  4.18  0.87  มาก 

 4.3) การใหบริการดานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  4.12  0.88  มาก 

 4.4) การใหบริการพื้นท่ีการเรียนรูดวยตนเอง และ Smart Learning Zone  4.18  0.89  มาก 

 4.5) การใหบริการระบบโทรศัพทแบบ VoIP  4.12  0.89  มาก 

 ระดับความพึงพอใจการใหบริการอบรมและซอมบำรุงอุปกรณ  4.15  0.88  มาก 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักฯ โดยภาพรวม  4.16  0.90  มาก 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 สรุปขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมิน  คร้ังที่ 2 

 ขอคำถาม  ดาน  ความถี่ 

 ความประทับใจ  ดานสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  30 

 ดานอินเตอรเน็ต  95 

 ดานการฝกอบรม  15 

 ดานซอมบำรุงอุปกรณ  13 

 ดานสถานที่และอุปกรณดานคอมพิวเตอร  94 

 ดานเจาหนาที่และการใหบริการ  140 

 ทุกดาน  4 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 ขอคำถาม  ดาน  ความถี่ 

 ความไมพึงพอใจ  เสถียรภาพอินเทอรเน็ต (290)  290 

 ความเร็วอินเทอรเน็ต (165)  165 

 ความครอบคลุมอินเทอรเน็ต (120)  120 

 ความปลอดภัยของเครือขาย (41)  41 

 ดานอาคารสถานท่ี (32)  32 

 ดานซอฟตแวร (23)  23 

 การใหบริการพื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง และ Smart Learning Zone 

 (16)  16 

 การใหบริการดานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (15)  15 

 การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (12)  12 

 การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ (9)  9 

 การใหบริการระบบโทรศัพทแบบ VoIP (5)  5 

 ไมมีมินิมารท  1 

 การเขาระบบ wifi ในโทรศัพทมือถือ  1 

 wifi ไมเสถียร  1 

 อุปกรณและซอฟแวรไมทันสมัย ไมเพียงพอตอการเรียนเเละการใชงาน  1 

 อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรที่ลาสมัย  1 

 การใช google meet และ zoomไมสะดวกในการสอน  1 
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 ขอคำถาม  ดาน  ความถี่ 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมและ 

 ควรปรับปรุงอ่ืนๆ 

 ดานสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 

 จัดการ  20 

 ดานอินเตอรเน็ต  217 

 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์  4 

 ดานการฝกอบรม  3 

 ดานซอมบำรุงอุปกรณ  3 

 ดานสถานที่และอุปกรณดานคอมพิวเตอร  36 

 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป  11 

 ดานบริการและการใหความชวยเหลือ  16 

 ดานอ่ืินๆ  6 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 ตารางเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง 2565 

 ดานการประเมิน 

 ป 

 2558 

 ป 

 2559 

 ป 

 2560 

 ป 

 2561 

 ป 

 2562 

 ป 

 2563 

 ป 

 2564 

 ป 2565 

 ครั้งที่ 

 1 

 ครั้ง 

 ที่ 2 

 คา 

 เฉลี่ย 

 1. ดานการใหบริการ 

 ของสำนักงาน 

 เลขานุการ 

 3.65  3.65  3.87  3.99  4.06  4.19 

 4.01  4.14  4.29  4.22 

 2. ดานการพัฒนา 

 ระบบสารสนเทศของ 

 มหาวิทยาลัย  (ฝาย 

 พัฒนาซอฟตแวร) 

 4.62  4.62  4.49  4.48  3.99  4.12 
 3.99 

 4.17  4.29  4.23 

 3. ดานใหบริการ 

 ระบบเครือขาย (ฝาย 

 พัฒนาเครือขาย) 

 3.40  3.40  3.23  3.92  3.62  3.69 
 3.84  3.86  3.92  3.89 

 4. ดานการจัดอบรม 

 และบริการวิชาการ ( 

 ฝายบริการวิชาการ 

 และซอมบำรุง) 

 4.55  4.55  4.35  4.35  3.90  4.08 
 3.93 

 4.05  4.15  4.10 

 5. ดานการใหบริการ 

 ซอมบำรุงและไอที 

 คลินิกสัญจร 

 4.88  4.88  4.55  4.28  -  - 
 -  -  -  - 

 6. ดานใหบริการหอง 

 ปฏิบัติการ 

 คอมพิวเตอร 

 4.79  4.79 
 4.30 

 4.40  -  -  -  -  -  - 

 คาเฉลี่ย 
 4.32  4.32 

 4.13  4.23  3.89  4.01  3.94  4.04  4.16  4.11 
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 ตารางเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 3 ป 

 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การใหบริการ  ป 2563  ป 2564  ป 2565 

 1. สำนักงานเลขานุการ  4.19  4.01  4.22 

 2. ฝายพัฒนาซอฟตแวร  4.12  3.99  4.23 

 3. ฝายพัฒนาเครือขาย  3.69  3.84  3.89 

 4. ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง  4.08  3.93  4.10 

 ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย  4.01  3.94  4.11 
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 ภาคผนวก 
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 แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
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 ……………………………………………………………..……………… 

 การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้จัดทำข้ึนเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบริการและ 

 ประสิทธิภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  โดย  ผล  การ 

 ประเมินในครั้งน้ีจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือ 

 ขาย  และ  หนวย  งาน  ภายใน  ท่ี  เก่ียวของ  ให  มี  ประสิทธิภาพ  และ  มี  ความ  เหมาะ  สม  กับ  ความ  ตองการ  ของ  ผู  ใช  บริการ 

 มากยิ่งข้ึน รายละเอียดคาคะแนนเปนดังนี ้

 คาคะแนน  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาคะแนน  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

 คาคะแนน  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 คาคะแนน  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 

 คาคะแนน  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลทั่วไป 

 ประเภทผูใชบริการ  นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 บุคลากรสายวิชาการ 

 บุคลากรสายสนับสนุน 

 ผูบริหาร (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน) 

 ประชาชนทั่วไป 

 นักศึกษาฝกงาน 

 หนวยงานภาครัฐ 

 หนวยงานภาคเอกชน 
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 โรงเรียนเครือขาย 

 ศิษยเกา 

 อื่นๆ 

 ขอมูลทั่วไป 

 คณะ/หนวยงาน  คณะเกษตรศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 คณะเภสัชศาสตร 

 คณะศิลปศาสตร 

 คณะบริหารศาสตร 

 คณะรัฐศาสตร 

 คณะนิติศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตร 

 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

 สำนักวิทยบริการ 

 สำนักบริหารทรัพยและสิทธิประโยชน 

 สำนักงานอธิการบด ี

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 อ่ืนๆ 
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 2.    ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดานตางๆ แบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการให 

 บริการของสำนักงานเลขานุการ 2) ดานระบบสารสนเทศ 3) ดานระบบเครือขาย 4) ดานบริการ 

 วิชาการและซอมบำรุง 

 ลำดั 
 บ 

 รายการ 
 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก 

 ที่สุด 

 มาก  ปาน 

 กลาง 

 นอย  นอย 

 ที่สุด 

 1)  ดานการใหบริการของสำนักงานเลขานุการ 

 1.1) มีสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 

 1.2)  มีกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการที่มีคุณภาพ 

 1.3)  เจาหนาท่ีและบุคลากรใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 1.4) คุณภาพการใหบริการ 

 2)  ดานระบบสารสนเทศ (ฝายพัฒนาซอฟตแวร) 
 2.1) การใหบริการดานระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

 -  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (www.edoc.ubu.ac.th) 

 -  ระบบ DMS (www.dms.ubu.ac.th) 

 -  ระบบลงเวลาปฏิบัติงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 

 (meeting.ubu.ac.th) 

 -  ระบบจองทรัพยากรออนไลน (booking.ubu.ac.th) 

 2.2) การใหบริการสารสนเทศดานการเรียนการสอน (  www.lms.ubu.ac.th  ) 

 2.3) การใหบริการเว็บไซตตางๆ (www.ubu.ac.th และ UBU Web 

 Template) 

 3)  ระดับความพึงพอใจการใหบริการดานระบบสารสนเทศ (ฝายพัฒนาซอฟตแวร) 

 3.1) ความเร็วของอินเตอรเน็ตในการดาวนโหลด (Download) 
 ทดสอบโดยใช www.fast.com *ทดสอบเมื่อใชงานอินเตอรเน็ตภายใน 
 มหาวิทยาลัย  เกณฑการใหคะแนนดังนี ้

 -ความเร็วมากกวา 10 Mbps (เร็วมาก) ได 5 คะแนน 

 -ความเร็ว 5 - 10 Mbps (เร็ว) ได 4 คะแนน 

 -ความเร็ว 3 - 4.9 Mbps (ปานกลาง) ได 3 คะแนน 

 -ความเร็ว 1 - 2.9 Mbps (คอนขางชา) ได 2 คะแนน 

 -ความเร็วนอยกวา 1 Mbps (ชา) ได 1 คะแนน 

 3.2) ความครอบคลุมพื้นที่ของเครือขายไรสาย (C: Coverage) ปจจุบันมีจุด 

 ติดต้ัง UBU-WiFi ท้ังหมด 835 จุด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

 3.3) ความมีเสถียรภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (S: Stable) 

 3.4)  เม่ือทานใชงานระบบเครือขาย *ภายในของมหาวิทยาลัย  ทานเคย 
 ประสบเหตุการณ ตามขอตอไปนี้หรือไม (ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา) a. 
 เคยถูก Ransomware (ซอฟตแวรเรียกคาไถ) จนไมสามารถใชงาน 
 เครื่องคอมพิวเตอรได b. เคยโดนไวรัสคอมพิวเตอร ทั้งๆที่ทานไดติดตั้ง 
 โปรแกรมปองกันไวรัส และทำการอัพเดทเปนประจำ c. เคยถูกผูอื่น 
 Log in เขาใชงานอินเตอรเน็ต ดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานของทาน 
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 โดยท่ีทานก็เก็บช่ือผูใชงานและรหัสผานอยางเปนความลับ ไมเคยบอกให 
 ใครทราบ d. เคยถูกแฮกเกอรจากภายนอกมหาวิทยาลัย เขามาดู แกไข 
 หรือขโมยขอมูลภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานเกณฑการใหคะแนน 
 ดังน้ี -ไมเคย ได 5 คะแนน - เคย 1 ขอ ได 4 คะแนน - เคย 2 ขอ ได 3 
 คะแนน - เคย 3 ขอ ได 2 คะแนน - เคยทุกขอ ได 1 คะแนน 

 4)  ดานฝกอบรมและซอมบำรุงอุปกรณ  (ฝายบริการวิชาการและ  ซอมบำรุง) 

 4.1)  การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ 

 4.2) การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 4.3) การใหบริการดานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

 4.4) การใหบริการพื้นท่ีการเรียนรูดวยตนเอง และ Smart Learning 
 Zone 

 4.5) การใหบริการระบบโทรศัพทแบบ VoIP 

 1. ทานประทับใจบริการดานใดของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายมากที่สุด 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ทานไมพึงพอใจบริการดานใดของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายมากที่สุด 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมและควรปรับปรุงอื่นๆ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 แผนปฏิบัติงาน 
 “การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 ของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย” 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จัดทำโดย...สำนักงานเลขานุการ 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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 บทนำ 

 นับ  จาก  ป  พุทธศักราช  2540  จนถึง  ปจจุบัน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  กอ  ตั้ง  ข้ึน  โดย  มี  วัตถุประสงค  หลัก  เพื่อ  เปน  หนวย  งาน  สนับสนุน  ภารกิจ  ของ 

 มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ทาง  ดาน  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  ภารกิจ  สวน  ใหญ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ 

 ขาย  จึง  มุง  เนน  ดำเนิน  งาน  เพ่ือ  สนับสนุน  ดาน  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  แก  นักศึกษา  บุคลากร  หนวย  งาน  ภายใน 

 มหาวิทยาลัย  ชุมชน  และ  ประชาชน  ท่ัวไป  ใน  เขต  อีสาน  ตอน  ลาง  ไม  วา  จะ  เปน  บริการ  ให  คำ  ปรึกษา  ดาน  ระบบ  เครือ 

 ขาย  ระบบ  ซอฟตแวร  ดาน  การ  ฝก  อบรม  และ  ให  บริการ  วิชาการ  ดาน  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  ตลอด  จน  การ 

 ซอมแซม  และ  บำรุง  รักษา  เครื่อง  คอมพิวเตอร  และ  อุปกรณ  พวง  ตางๆ  ประกอบ  กับ  ใน  สภาวการณ  ปจจุบัน 

 เทคโนโลยี  ได  กาว  ล้ำ  และ  พัฒนา  ไป  อยาง  รวดเร็ว  สง  ผล  ให  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ตอง  พัฒนา  ระบบ 

 เทคโนโลยี  สารสนเทศ  เพื่อ  สนับสนุน  ระบบ  การ  บริหาร  งาน  และ  การ  ให  บริการ  แก  นักศึกษา  บุคลากร  หนวย  งาน 

 ภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตอีสานตอนลาง 

 การ  ดำเนิน  งาน  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธาน ี  ใน  ชวง  ระยะ  เวลา  25 

 ป  ท่ี  ผาน  มา  มี  การ  ขับ  เคลื่อน  และ  ปรับ  ตัวอยาง  ตอ  เนื่อง  ภาย  ใต  การ  เปล่ียนแปลง  ของ  เทคโนโลย ี โดย  เฉพาะ  อยาง  ย่ิง 

 เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ที่  มี  การ  เปลี่ยนแปลง  อยาง  รวดเร็ว  มาก  ใน  ปจจุบัน  (Digital  Disruption)  ประกอบ  กับ  การ  เกิด 

 วิกฤตการณ  จาก  โรค  ติด  เชื้อ  ไวรัส  โคโรนา  2019  (COVID-19)  เปน  ตัว  เรง  ให  องคกร  ตาง  ๆ   ตอง  ปรับ  เปลี่ยน  นำ 

 เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เขา  มาบ  ริ  หาร  จัดการ  องคกร  ใน  ทุก  ภาค  สวน  เพื่อ  การ  ดำเนิน  การ  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  (Digital 

 Transformation)  ภาย  ใต  วิกฤตการณ  ดัง  กลาว  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ใน  ฐานะ  ผู  ดูแล  ดาน  เทคโนโลยี 

 สารสนเทศ  และ  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ของ  มหาวิทยาลัย  ได  เขา  มา  มี  บทบาท  สำคัญ  และ  มุง  ม่ัน  พัฒนา  คุณภาพ  การ  ให 

 บริการ  โดย  นำ  เกณฑ  รางวัล  คุณภาพ  แหง  ชาติ  (TQA)  มา  ใช  ใน  การ  พัฒนา  องคกร  เพ่ือ  การ  บริการ  ที่  มี  มาตรฐาน 

 ตอบ  สนอง  ความ  ตองการ  ของ  ผูรับ  บริการ  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  นำ  ไป  สู  การ  เปน  องคกร  ท่ี  มี  การ  บริหาร  จัดการ  ดาน 

 เทคโนโลยี  สารสนเทศ  ที่  ได  มาตรฐาน  สากล  มุง  เนน  การ  พัฒนา  สู  มหาวิทยาลัย  ดิจิทัล  โดย  มุง  เนน  พันธ  กิจ  ใน  การ 

 พัฒนา  โครงสราง  พื้น  ฐาน  ดาน  อินเตอรเน็ต  สิ่ง  สนับสนุน  การ  เรียน  รู  และ  บริการ  ที่  เปน  เลิศ  การ  พัฒนา  ระบบ 

 สารสนเทศ  และ  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ท่ี  ทัน  สมัย  เพื่อ  สนับสนุน  พันธ  กิจ  ของ  มหาวิทยาลัย  และ  การ  พัฒนา  ทักษะ  การ  รับ 

 รูและการเขาถึงดิจิทัลของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

 การ  พัฒนา  โครงสราง  พ้ืน  ฐาน  ดาน  อินเตอรเน็ต  และ  สิ่ง  สนับสนุน  การ  เรียน  รู  ถือ  เปน  ภารกิจ  สำคัญ  อยาง  ยิ่ง 

 ตอ  การ  จัดการ  เรียน  รู  และ  การ  ทำงาน  ออนไลน  ใน  ชวง  วิกฤตการณ  การ  แพร  ระบาด  ของ  COVID-19  นักศึกษา  ตอง 

 เรียน  ผาน  ชอง  ทาง  ออนไลน  คณาจารย  และ  บุคลากร  ตอง  ปฏิบัติ  งาน  นอก  สถาน  ท่ี  ตั้ง  (Work  from  Home)  และ 

 นา  จะ  นำ  ไป  สู  การ  ทำงาน  จาก  ที่ไหน  ก็ได  (Work  from  Anywhere)  ใน  อนาคต  อัน  ใกล  ซึ่ง  เปล่ียน  รูป  แบบ  การ  เรียน 

 รู  และ  การ  ทำงาน  ไป  สู  ชีวิต  วิถี  ใหม  (New  Normal)  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  ปรับปรุง  พัฒนา  บริการ  เครือ  ขาย 

 อินเตอรเน็ต  เพ่ือ  ตอบ  สนอง  การ  ใช  งาน  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  ตาม  นโยบาย  3S+1C  ไดแก  เครือ  ขาย  อินเตอรเน็ต  มี 

 ความ  รวดเร็ว  (Speed)  มี  เสถียรภาพ  (Stability)  มี  ความ  ปลอดภัย  (Security)  และ  ครอบคลุม  พื้นที่  ให  บริการ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 (Coverage)  เพื่อ  ให  สามารถ  เขา  ถึง  ได  ทุก  สถาน  ที่  ทุก  เวลา  และ  ทุก  อุปกรณ  โดย  ให  บริการ  เครือ  ขาย  อินเตอรเน็ต 

 ความเร็ว  สูง  ไดแก  เครือ  ขาย  อินเตอรเน็ต  ใช  สาย  กัน  เก  รา  เน็ต  (Kankrao  Net)  และ  เครือ  ขาย  อินเตอรเน็ต  ไร  สาย 

 UBU  WiFi,  UBU  WiFi+  และ  Eduroam  ปจจุบัน  มี  ความ  จุ  ชอง  สัญญาณ  13  Gbps  จุด  กระจาย  สัญญาณ 

 อินเตอรเน็ต  ไร  สาย  ซึ่ง  เปน  ของ  มหาวิทยาลัย  และ  ความ  รวม  มือ  กับ  ภาค  เอกชน  กวา  1,500  จุด  และ  มี  การ  วาง  โครง 

 ขาย  ใย  แกว  นำ  แสง  ท่ี  ครอบคลุม  พื้นที่  บริการ  ท้ัง  มหาวิทยาลัย  นอกจาก  นี้  หอง  คอมพิวเตอร  หอง  บรรยาย  และ 

 หอง  ประชุม  ภายใน  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  ถูก  ปรับปรุง  ให  มี  ความ  พรอม  รองรับ  การ  จัดการ  เรียน  การ  สอน  การ 

 ประชุม  สัมมนา  และ  การ  จัด  สอบ  ออนไลน  ซึ่ง  มี  หนวย  งาน  ตาง  ๆ   ทั้ง  ภายใน  และ  ภายนอก  ให  ความ  สนใจ  มา  ใช 

 บริการ  อยาง  ตอ  เนื่อง  เชน  การ  จัดการ  ประชุม  วิชาการ  ระดับ  ชาต ิ  และ  ระดับ  นานาชาต ิ ใน  รูป  แบบ  ออนไลน  การ 

 จัด  กิจกรรม  โครงการ  ตาง  ๆ   ของ  มหาวิทยาลัย  ท่ี  ตอง  ใช  การ  ถายทอด  สด  สัญญาณ  และ  การ  จัดการ  สอบ  เพื่อ  วัด 

 ความ  รู  ความ  สามารถ  ทั่วไป  ประจำ  ป  พ  .  ศ  .  2565  ใน  รูป  แบบ  อิเล็กทรอนิกส  (e-Exam)  ของ  สำนักงาน  ก  .  พ  . 

 เปนตน 

 การ  พัฒนา  ระบบ  สารสนเทศ  และ  เทคโนโลย ี ดิจิทัล  เปน  ภารกิจ  หลัก  ท่ี  สำคัญ  อีก  ประการ  หน่ึง  ใน  การ 

 สนับสนุน  การ  บริหาร  จัดการ  ภายใน  องคกร  และ  สง  เสริม  การ  เรียน  รู  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได 

 พัฒนา  ระบบ  สารสนเทศ  เพ่ือ  สนับสนุน  การ  บริหาร  จัดการ  ภายใน  มหาวิทยาลัย  มุง  เนน  การ  ทำงาน  อยาง  มี 

 ประสิทธิภาพ  ลด  ข้ัน  ตอน  การ  ทำงาน  ลด  คา  ใช  จาย  เพื่อ  การ  พัฒนา  ที่  ยั่งยืน  ดวย  ระบบ  สำนักงาน  อิเล็กทรอนิกส 

 ระบบ  สารบรรณ  อิเล็กทรอนิกส  ระบบ  ประชุม  อิเล็กทรอนิกส  และ  การ  เช่ือม  โยง  ขอมูล  สารสนเทศ  ของ 

 มหาวิทยาลัย  ท้ัง  4  ฐาน  ขอมูล  หลัก  ไดแก  ฐาน  ขอมูล  บุคลากร  ฐาน  ขอมูล  วิจัย  ฐาน  ขอมูล  ทะเบียน  นักศึกษา  และ 

 ฐาน  ขอมูล  การ  เงิน  การ  คลัง  เพ่ือ  นำ  ขอมูล  มา  แสดง  ใน  รูป  แบบ  ของ  Dashboard  (UBU  Dashboard)  ซึ่ง  สามารถ 

 ใช  ใน  การ  บริหาร  จัดการ  และ  สนับสนุน  การ  ตัดสิน  ใจ  ใน  มิติ  ตาง  ๆ   ของ  ผู  บริหาร  และ  บุคลากร  ท่ี  มี  สวน  เกี่ยวของ  ทั้งนี้ 

 สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  อยู  ระหวาง  การ  พัฒนา  ระบบ  สารสนเทศ  ตาง  ๆ   ตาม  แนวทาง  การ  ทำงาน  ดวย  Digital 

 Workflow  เพ่ือ  เพิ่ม  ประสิทธิภาพ  การ  ทำงาน  ให  ดี  ยิ่ง  ข้ึน  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  พัฒนา  ระบบ  สารสนเทศ  เพื่อ  สง 

 เสริม  การ  เรียน  รู  เชิง  รุก  (Active  Learning)  และ  ระบบ  จัดการ  การ  เรียน  รู  ของ  มหาวิทยาลัย  (UBU  Learning 

 Management  System  :  UBU  LMS)  ซึ่ง  จะ  พัฒนา  สู  การ  เรียน  รู  ระบบ  เปด  (Massive  Open  Online  Courses 

 :  MOOC)  เพ่ือ  สนับสนุน  การ  เรียน  รู  ตลอด  ชีวิต  ใน  อนาคต  นอกจาก  นี้  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ให  ความ  สำคัญ  กับ  กา 

 รบู  รณา  การ  ระบบ  สารสนเทศ  ตาง  ๆ   ภายใน  มหาวิทยาลัย  เขา  ดวย  กัน  เพื่อ  ความ  สะดวก  สบาย  และ  ความ 

 ปลอดภัย  ของ  ผูรับ  บริการ  จึง  ได  จัด  ให  มี  ระบบ  บูรณ  า  การ  สารสนเทศ  แบบ  รวม  ศูนย  (UBU  Portal)  ซึ่ง  ใช  การ  ยืนยัน 

 ตัว  บุคคล  โดย  ผู  ใช  งาน  ลงช่ือ  เขา  ใช  งาน  ระบบ  ครั้ง  เดียว  (Single  Sign-On  :  SSO)  และ  สามารถ  เขา  ใช  งาน  ระบบ 

 ตาง  ๆ   ท่ี  มหาวิทยาลัย  จัด  ไว  ให  บริการ  ไดแก  ระบบ  จัดการ  การ  เรียน  รู  ของ  มหาวิทยาลัย  (UBU  LMS)  ระบบ  อีเมล 

 ของ  มหาวิทยาลัย  บริการ  เครื่อง  มือ  สำหรับ  การ  เรียน  รู  และ  การ  ทำงาน  รวม  กัน  ผาน  เทคโนโลย ี คลา  วด  ของ  Google 

 Workspace  for  Education  และ  Microsoft  Education  และ  โปรแกรม  ลิขสิทธิ์  ภาย  ใต  Microsoft  Azure 

 เปนตน 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 การ  พัฒนา  ทักษะ  การ  รับ  รู  และ  การ  เขา  ถึง  ดิจิทัล  ของ  นักศึกษา  บุคลากร  และ  ชุมชน  เปน  ภารกิจ  หลัก  ที่ 

 สำคัญ  ใน  การ  พัฒนา  กำลัง  คน  เพ่ือ  เตรียม  ความ  พรอม  ใน  โลก  ยุค  ดิจิทัล  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  มี  บทบาท  สำคัญ  ใน 

 การ  ราง  แผน  พัฒนา  ทักษะ  ดาน  ดิจิทัล  ของ  บุคลากร  และ  นักศึกษา  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  และ  จัด  เตรียม  แผน 

 บริการ  วิชาการ  และ  หลักสูตร  ดาน  ดิจิทัล  ความ  รู  เทา  ทัน  ดิจิทัล  (Digital  Literacy)  และ  ทักษะ  ดิจิทัล  ที่  จำเปน  ใน 

 ศตวรรษ  ท่ี  21  เพื่อ  พัฒนา  สมรรถนะ  ของ  บุคลากร  และ  นักศึกษา  ท้ัง  การ  Up-skill  Re-skill  และ  New  Skill  ให  มี 

 ความพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวในยุคซึ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

 นอกจาก  น้ี  สำ  นักฯ  ยัง  ได  ให  บริการ  วิชาการ  แก  ชุมชน  แวดลอม  มหาวิทยาลัย  และ  บริการ  วิชาการ  แก  ครู  และ 

 นักเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง 

 จาก  การ  ดำเนิน  งาน  ใน  ระยะ  เวลา  25  ป  ท่ี  ผาน  มา  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  มหาวิทยาลัย 

 อุบลราชธานี  ยัง  คง  มุง  มั่น  พัฒนาการ  ให  บริการ  อยาง  ตอ  เนื่อง  ดวย  เทคโนโลย ี ดิจิทัล  ท่ี  ทัน  สมัย  พรอม  รองรับ  การ 

 เปล่ียนแปลง  อยาง  รวดเร็ว  ของ  เทคโนโลยี  ใน  ปจจุบัน  เพื่อ  เปน  สวน  หนึ่ง  ที่  สำคัญ  ใน  การ  สนับสนุน  พันธ  กิจ  และ  ขับ 

 เคล่ือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกาวเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

 จาก  การ  ดำเนิน  งาน  ตางๆ  ที่  สอดคลอง  ตาม  ภารกิจ  หลัก  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 กระบวนการ  ติดตาม  ประเมิน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  จึง  ถือ  เปน  อีก  หนึ่ง  กระบวน  หนึ่ง  ที่  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ 

 ขาย  ให  ความ  สำคัญ  และ  กำหนด  เปน  แนวทาง  การ  ปฏิบัติ  งาน  เพื่อ  ติดตาม  ประเมิน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ภารกิจ 

 หลัก  และ  ใน  ภาพ  รวม  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  อาทิ  การ  ให  บริการ  เครือ  ขาย 

 อินเตอรเน็ต  ท้ัง  ระบบ  LAN  และ  WIFI  ของ  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  การ  ให  บริการ  ดาน  ซอฟตแวร  ที่  เปน  ระบบ 

 สารสนเทศ  เพื่อ  การ  บริหาร  จัดการ  (MIS)  ของ  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  การ  ให  บริการ  วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  ของ 

 ฝาย  บริการ  วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  รวม  ท้ัง  การ  บริหาร  จัดการ  การ  ติดตอ  ประสาน  งาน  การ  อำนวย  ความ  สะดวก 

 ของสำนักงานเลขานุการ 

 ดัง  น้ัน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  จึง  ได  จัด  ให  มี  “  การ  ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ  ตอ  คุณภาพ  การ  ให 

 บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ”  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ขึ้น  เพื่อ  ใช  ประกอบ 

 กระบวนการดำเนินงานติดตามประเมินผลดานตางๆ ตามภารกิจหลัก ประกอบดวย 

 1. การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ  สำนักงาน  เลขานุการ 

 2. การประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการดำเนินงานและใหบริการ  ฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 3. การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ  ฝาย  พัฒนาเครือขาย 

 4. การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ  ฝาย  บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 โดยมีแผนการดำเนินงาน ท่ีกำหนดรายละเอียด กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไวดังน้ี 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ปงบประมาณ 2565 

 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565 

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

 1.  พิจารณาแผน 
 ประเมินความ 
 พึงพอใจประจำ 
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 และขอเสนอ 
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 กรรมการบริหาร 
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 4.  ทบทวน 
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 ประจำปงบประ 
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 2565 

 ทุกฝาย 

 7.  ประเมิน/เก็บ 
 รวมรวมขอมูล / 
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 ครั้ง 
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 ที่ 2 

 ครั้ง 

 ที่2 
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 ปงบประมาณ 25625 

 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565 

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

 10.  ติดตาม  ผลการ 
 ดำเนินงานตาม 
 แผนปรับปรุง 
 จากผลและขอ 
 เสนอแนะ จาก 
 การประเมิน 
 ประจำ 
 ป  งบประมาณ พ 
 .ศ. 2565  ครั้งท่ี 
 1 และ ครั้งท่ี 2 

 คณะกรรมการ  ครั้ง 

 ที่ 1 

 ครั้ง 

 ที่ 1 

 ครั้ง 

 ที่ 1 

 ครั้ง 

 ที่ 2 

 11.  เผยแพรผลการ 
 ประเมินความ 
 พึงพอใจฯ 
 ประจำ 
 ป  งบประมาณ 
 พ.ศ. 2565  ให 
 ประชาคมไดรับ 
 ทราบอยาง 
 กวางขวาง 

 สำนักงาน 

 เลขานุการ 
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แผนปฏิบัติการ “การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร/กลยุทธของสํานัก

ลําดับ กลยุทธ กิจกรรม โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ
คาเปาห

มาย
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 ยุทธศาสตรที่ 1 : 

มีโครงสรางพื้นฐานแล

ะบริการที่ไดมาตรฐาน

มีความรวดเร็ว 

มีเสถียรภาพ 

มีความปลอดภัย

และครอบคลุมพื้นที่กา

รใหบริการ

ประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบริการระบบเ

ครือขาย

1. 

โครงการเพิ่มประสิทธิ

ภาพการใหบริการเครื

อขาย

คอมพิวเตอร

2. 

โครงการเพิ่มประสิทธิ

ภาพ 

เสถียรภาพและความ

ปลอดภัยของการใหบ

ริการเครือขายคอมพิว

เตอร

และโครงสรางพื้นฐาน

3. 

โครงการเพิ่มประสิทธิ

ภาพโครงสรางพื้นฐาน

เครือขายคอมพิวเตอร

ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการระบบ

เครือขาย

ระดับ/คะ

แนน

3.51 ต.ค.64-

ก.ย.65

นายจิรานุวัฒน 

จันทรุกขา

ประเมินครั้งที่ 

1 ม.ค.-ก.พ.

ประเมินครั้งที่ 

2 มิ.ย.-ก.ค.

2 ยุทธศาสตรที่ 2 : 

มีเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการบริหารจัดการ

แบบครบวงจร 

และรองรับการจัดการ

ศึกษาในยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวด

เร็ว (Disruption)

ประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบริการระบบฐ

านขอมูลกลางของมห

าวิทยาลัย

1. 

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริ

หารและ

การตัดสินใจ

2. 

โครงการพัฒนาและสง

เสริมมหาวิทยาลัยดิจิ

ทัล

3. 

โครงการจัดหาครุภัณ

ฑคอมพิวเตอรเพื่อรอง

รับการ

เรียน 

การสอนและการบริห

ารจัดการ

ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการระบบ

ฐานขอมูลกลางของ

มหาวิทยาลัย

ระดับ/คะ

แนน

3.51 ต.ค.64-

ก.ย.65

นางสาวกมลวรร

ณ จันทป

ประเมินครั้งที่ 

1 ม.ค.-ก.พ.

ประเมินครั้งที่ 

2 มิ.ย.-ก.ค.

3 ยุทธศาสตรที่ 3 : 

นักศึกษาและบุคลากร

มีความรูเทาทัน

และเขาถึงเทคโนโลยีดิ

จิทัล 

พรอมรับการเปลี่ยนแ

ปลงเปน

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ประเมินความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริก

ารของฝายบริการวิชา

การและซอมบํารุง

1. 

โครงการปรับปรุงและเ

พิ่มประสิทธิภาพการใ

หบริการ

2. 

โครงการสงเสริมการรูเ

ทาทันเทคโนโลยีดิจิทั

ลและ

การเขาถึงเทคโนโลยีดิ

จิทัล

3. 

โครงการปรับปรุงและเ

พิ่มประสิทธิภาพการใ

หบริการ

4. 

โครงการจัดหาครุภัณ

ฑของหนวยงาน

ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการตอก

ารใหคําปรึกษาและ

การใหบริการ

ระดับ/คะ

แนน

3.51 ต.ค.64-

ก.ย.65

นางสาวอารีรัตน 

วงศสุวรรณ

ประเมินครั้งที่ 

1 ม.ค.-ก.พ.

ประเมินครั้งที่ 

2 มิ.ย.-ก.ค.



3 ยุทธศาสตรที่ 3 : 

นักศึกษาและบุคลากร

มีความรูเทาทัน

และเขาถึงเทคโนโลยีดิ

จิทัล 

พรอมรับการเปลี่ยนแ

ปลงเปน

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ประเมินความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริก

ารของฝายบริการวิชา

การและซอมบํารุง

1. 

โครงการปรับปรุงและเ

พิ่มประสิทธิภาพการใ

หบริการ

2. 

โครงการสงเสริมการรูเ

ทาทันเทคโนโลยีดิจิทั

ลและ

การเขาถึงเทคโนโลยีดิ

จิทัล

3. 

โครงการปรับปรุงและเ

พิ่มประสิทธิภาพการใ

หบริการ

4. 

โครงการจัดหาครุภัณ

ฑของหนวยงาน

ระดับความสําเร็จขอ

งกระบวนการพัฒนา

การใหบริการและให

คําปรึกษาดานเทคโ

นโลยีสารสนเทศกับ

ผูรับบริการ

(เกณฑขอ 4)

ระดับ/คะ

แนน

3.51 ต.ค.64-

ก.ย.65

นางสาวอารีรัตน 

วงศสุวรรณ

ประเมินครั้งที่ 

1 ม.ค.-ก.พ.

ประเมินครั้งที่ 

2 มิ.ย.-ก.ค.

ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขาอบรมทุกห

ลักสูตร

ระดับ/คะ

แนน

3.51 ต.ค.64-

ก.ย.65

นางสาวอารีรัตน 

วงศสุวรรณ

ประเมินครั้งที่ 

1 ม.ค.-ก.พ.

ประเมินครั้งที่ 

2 มิ.ย.-ก.ค.

4 ยุทธศาสตรที่ 4 : 

บริหารจัดการองคกรสู

ความเปนเลิศ

ประเมินความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริก

ารของสํานักงานเลขา

นุการ

1.  

โครงการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการหนว

ยงาน

2.  

โครงการบริหารจัดกา

รดานสาธารณูปโภค

3.  

โครงการปรับปรุงอาค

ารและสถานที่เพื่อการ

ใหบริการ

4.  

โครงการปรับปรุงอาค

ารและสถานที่เพื่อการ

ใหบริการ

ระดับความพึงพอใจ

ผูใชบริการสํานักคอ

มพิวเตอรและเครือข

าย

ระดับ/คะ

แนน

3.51 ต.ค.64-

ก.ย.65

นางรัชนี 

นิคมเขตต

ประเมินครั้งที่ 

1 ม.ค.-ก.พ.

ประเมินครั้งที่ 

2 มิ.ย.-ก.ค.



 รวมขอคิดเห็นดานความประทับใจ/ความไมพึงพอใจ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 และควรปรับปรุงอื่นๆ 

 จากการประเมินความพึงใจประจำปงบประมาณ 2565  ครั้งที่  1 

 1. ทานประทับใจบริการดานใดของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายมากที่สุด 

 1)  สถานที่สะอาด รมรื่น เปนสวนตัว 

 2)  ดานอินเทอรเน็ต 

 3)  ดานการใหบริการอบรม และดานเครือขาย 

 4)  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (ความเร็วสูงและมีเสถียรภาพ แกปญหารวดเร็ว) 

 5)  มีการจัดอบรมท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการเพ่ิมพูนความรู 

 6)  การใหบนิการอินเตอรเน็ต 

 7)  การอบรมตาง ๆ 

 8)  อินเตอรเน็ต 

 9)  ดานอินเตอรแนต 

 10)  การใหบริการของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะการตอบคำถาม ความสามารถในการชวยแกไขปญหาทาง 

 เทคนิค มีความเปนมิตร มี Service mind และมีความรูความเชี่ยวชาญทางเทคนิคดี 

 11)  แจงซอมออนไลน 

 12)  การบริการใหคำตอบและชวยแกไขปญหาการใชงานlms 

 13)  ชวยแกไขปญหา 

 14)  เจาหนาท่ีใหคำแนะนำชวยเหลือไดรวดเร็วและตรงประเด็น 

 15)  บริการแย 

 16)  การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ 

 17)  ความเร็วดานอินเตอรเน็ต 

 18)  การใหบริการของเจาหนาท่ี 

 19)  ฝกอบรมใหกับบุคลากร 

 20)  การจัดอบรม 

 21)  การอบรมใหความรู 

 22)  ความปลอดภัย 

 23)  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ใหบริการเปนกันเอง 

 24)  ทุกดาน 

 25)  มีความสะดวกสะบายมากขึ้น 

 26)  การอบรม การใหความชวยเหลือระบบสารสนเทศและซอมบำรุง 

 27)  การบริการของคุณกมลวรรณ และ คุณ ออ และทีมงาน เปนกันเองนารักดีคะ 

 28)  ความเร็ว 

 29)  ประทับใจในความพยายามในการพัฒนาระบบใหเปนที่พึงพอใจของผูใชรบริการทุกทาน 
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 30)  ชวยเหลือลงโปรแกรมใหไดรวดเร็ว 

 31)  ถาแกไขปญหาสัญญาณเน็ตหลุดบอยไดคอยนาประทับใจ 

 32)  ความครอบคลุมระบบอินเตอรเน็ต 

 33)  สถานที่สะอาด รมเย็น 

 34)  ไวไฟมีหลายจุด แตสัญญาณไมคอยดีคะ โดยเฉพาะหอใน 

 35)  การใหการอบรมเก่ียวกับการใชระบบในการสอนออนไลน 

 36)  การใหบริการของเจาหนาท่ีในการขอใชหองปฏิบัติการฯเพ่ือจัดงานประชุมครับ 

 37)  แกปญหาไดรวดเร็วและบริการยอดเยี่ยม 

 38)  บริการสืบคนขอมูล ตรวจเช็คเครื่องคอมฯและ จัดการ software 

 39)  ความพยายามในการหาหลักสูตรมาเทรนบุคลากร 

 40)  ความใสใจ 

 41)  การบริการฝกอบรม 

 42)  มีบริการใหนักศึกษาสามารถเขาไปใชบริการคอมได เครือขายเน็ตเสถียร 

 43)  การซอมบำรุงคอมพิวเตอร 

 44)  การใหบริการซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร 

 45)  บริการดีประทับใจ 

 46)  ผูบริหารและเจาหนาท่ีเปนกันเอง ใหคำแนะนำและรับเรื่องไดรวดเร็ว 

 47)  ซอมบำรุง อบรม 

 48)  การประชาสัมพันธ 

 49)  บริการดี สะอาด 

 50)  สะอาด 

 51)  ทุกดานคะ 

 52)  มีโตะปงปองใหเลนครับ 

 53)  มีโซนพักผอนใหนักศึกษาครับ 

 54)  สถานที่อานหนังสือ ทำงาน 

 55)  งานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและโทรศัพท IP Phone 

 56)  เจาหนาท่ีนารัก 

 57)  มีพ้ืนท่ี ระบบสารสนเทศและทรัพยากรพรอมใหบริการ 

 58)  ความสะอาด 

 59)  มีหองแอรใหอานหนังสือทุกวัน 

 60)  ไวไฟเร็วคะ 

 61)  OCN smart learning zone 

 62)  เครือขายอินเตอรเน็ต 

 63)  มีโตะเกาอี้ใหนั่งเยอะ 

 64)  เน็ตชา 
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 65)  สามารถน่ังอานหนังสือไดดึก 

 66)  ประทับใจหองอานหนังสือ 

 67)  มีหองใหอานหนังสือโดยมีเบาะที่รองรับเพียงพอ 

 68)  เบาะน่ัง 

 69)  โตะ เบาะน่ัง 

 70)  มีความแรง เสถียรภาพดีและเช่ือมตองาย 

 71)  มีสถานท่ีใหน่ังทำงาน แอรเย็น 

 72)  ประทับใจเจาหนาที่ที่ใหบริการของคณะพยาบาล ใหการเอื้ออำนวยและสนับสนุนชวยเหลือในการ 

 ทำงานวิชาการของอาจารยสม่ำเสมอ เวลาที่ติดขัดเกี่ยวกับการเชื่อมตออินเตอรเน็ต การชวยเหลือใน 

 การจองหองประชุมซูม การใชระบบ VAN ชวยเหลือดีมาก 

 73)  ทุกดาน อำนวยความสะดวกใหกับนักศึกษาดีมากๆ 

 74)  เเอรเย็น 

 75)  ท่ีน่ังอานหนังสือ 

 76)  ความสะดวกดานการใหบริการ 

 77)  อุปกรณครบครัน, อินเทอรเน็ตเร็ว 

 78)  ดานการจัดอบรมและพัฒนาทักษะ 

 79)  การใหบริการเจาหนาท่ีเกี่ยวกับระบบและการใช LMS 

 80)  ความสะอาด 

 81)  ทักษะและจิตบริการของเจาหนาที่ฝายพัฒนาซอฟตแวร และเจาหนาที่ที่จัดอบรมพัฒนาทักษะดาน IT 

 82)  การตอบคำถาม 

 83)  ดานการอำนวยความสะดวก 

 84)  หองอานหนังสือ ปรับปรุงดีขึ้นมากจากปท่ีแลว 

 85)  มีหองแอรใหอานหนังสือทุกวัน 

 86)  ดีท่ีมีท่ีใหอานหนังสือ แตก็คอนขางนอย 

 87)  บริการยืมหอง 

 88)  การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ 

 89)  การตอบคำถามของแอดมินเพจ 

 90)  เครือขายอินเตอรเน็ต 

 91)  มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการใชงานมาก 

 92)  WIFI 

 93)  ข้ันตอนกระบวนการและคุณภาพ 

 94)  การตอบ 

 95)  ดานการใหบริการ 

 96)  การแจงรายละเอียดและบริการนักศึกษ 

 97)  หองอานหนังสือเงียบดี 
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 98)  ดานการใหบริการของบุคลากรที่เปนวิทยากรการฝกอบรม 

 99)  เว็บไซต 

 100)  ฝายบริการอินเทอรเน็ต 

 101)  ความเร็วในการแกไขปญหาอินเทอรเน็ตใชไมได 

 102)  การจัดอบรมคะ และการใหบริการของบุคลากรทุกทานคะ เปนกันเองย้ิมแยมแจมใสคะ 

 103)  ความเต็มใจในการบริการ 

 104)  บุคลากร 

 105)  การใชงาร internet ถือวากำลังดี สามารถใชอินเทอรเน็ตครอบคลุมดี 

 106)  ชวยตอบคำถามและแกไขปญหาการใชงาน LMS 

 107)  เจาหนาท่ีบริการดีคะ สุภาพ 

 108)  ทุกดาน 

 109)  มีจุดบริการ wifi เยอะ 

 110)  รวดเร็ว 

 2. ทานไมพึงพอใจบริการดานใดของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายมากท่ีสุด 

 1)  เสถียรภาพอินเทอรเน็ต (73) 

 2)  ความครอบคลุมอินเทอรเน็ต (25) 

 3)  ความเร็วอินเทอรเน็ต (41) 

 4)  ความปลอดภัยของเครือขาย (11) 

 5)  ดานซอฟตแวร (8) 

 6)  ดานอาคารสถานท่ี (7) 

 7)  เจาหนาท่ี (6) 

 8)  การใหบริการพื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง และ  Smart Learning Zone (3) 

 9)  ความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียรของอินเตอรเน็ต  (2) 

 10)  ข้ันตอนกระบวนการและคุณภาพ (2) 

 11)  การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ (2) 

 12)  การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (2) 

 13)  สัญญาณอินเตอรเน็ตบริเวณที่พักอาศัย ออนลาโรย  แรงมากคะ ฝากชวยดูหรือแกปญหาใหดวยคะ 

 ขอบพระคุณหลายๆลวงหนา 

 14)  การใหบริการดานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณ  ตอพวง 

 15)  ไมมีมินิมารท 

 16)  ผูมาใชบริการบางทานเสียงดัง 

 17)  ความมี Service mind ของเจาหนาที่ที่ใหบริการ 

 3. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมและควรปรับปรุงอื่น ๆ 

 1)  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปรับภูมิทัศนใหสวยงามรมรื่น อยางตอเนื่อง 
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 2)  การเชื่อมตออินเตอรเน็ตควรเสถียรมากกวานี้ ไมใชเช่ือมตอเเลวเดี๋ยวเน็ตก็หลุด ตองเสียเวลาเชื่อมตอ 

 ใหม อยูเกือบทุกช่ัวโมง 

 3)  ขยายเขตสัญญาณไปแถวๆเซเวนหนอยคะ ตอนจายเงินลำบากมาก ไมมีสัญญาณเลย 

 4)  เรื่องอินเทอรเน็ตท่ีมีความชา และสัญญาณ ที่นอย 

 5)  เช่ือมตออินเทอรเน็ตไมเคยไดเลยเปนเวลา4-5เดือน 

 6)  ปรับปรุงเครือขายอินเตอรเน็ต หรือ ชวยแกปญหา ในชวงท่ีเกิดปญหาเรื่องเครือขายไมเสถียร ใหทัน 

 กับความจำเปนในการเรียนการสอนออนไลนในปจจุบัน ซึ่งปจจุบันประสบปญหามากในการสอนออนไลน 

 ในระบบอินเทอรเน็ตในที่ทำงานมาก หลุดบอย ไมเหมาะในการมาทำงานเพื่อสอนออนไลน 

 7)  อยากใหปรับปรุงเรื่องการใหบริการ 

 8)  ควรปรับปรุงความเร็วและความเสถียรของอินเทอรเน็ตอยางมากกกก 

 9)  ปรับปรุงการใหบริการ ดานการใหขอมูลจากการโทรสอบถาม หรือทักแชทเพจเฟสบุค รบกวนให 

 บริการเทาเทียมกันดวย 

 10)  ไวไฟ หอง sc 461 ใชงานไมได หลุดบอยคะ 

 11)  เช็คการเขาถึงอินเตอรเน็ตเมื่ออยูในหองทำงานจริง ไมใชเช็คเพียงทางเดินหรือใกลเครื่องกระจาย wifi 

 (ใชงานจริงในหอง), การซอมบำรุงเดินเรื่องชามากกก ควรมีระบบแจงสถานะออนไลนเพื่อเขาเช็คและตาม 

 เรื่องได 

 12)  ระบบและความเร็วอินเทอรเน็ตไมเสถียร 

 13)  ควรจีดหาสถานที่ในการรับประทานอาหารเม่ือมีการจีดอบรมเกิดขึ้น 

 14)  ความเร็วของอินเตอรเน็ตควรครอบคลุมและรวดเร็วกวานี้ 

 15)  อินเทอรเน็ตแยมากครับ เวลาจะใชงานจริง ๆ มีสัมมนาออนไลนหลุดตลอด ควรปรับปรุงนะครับ 

 16)  อินเตอรเน็ตชามาก 

 17)  เน็ตคอนขางหลุดบอย ตองยืนยันตัวต เฉลี่ย 15-30 นาที/ครั้ง หรือลุกไปหยิบของไมถึง10 นาที ตอง 

 มายืนยันตัวตนใหม   (พูดถึง สายแลน ) ไมมั่นใจวาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรดวยไหม 

 18)  สัญญาณอินเตอรเน็ตขัดของติดๆดับๆทุกวัน กลัววาถาถึงชวงสอบเเลวจะมีปญหา 

 19)  "ควรเพ่ิมบุคลากรใหเพียงพอกับการตอบสนองความตองการของผูใช โดยเฉพาะในชวงโควิด-19 

 20)  เพ่ิมเครือขายใหครอบคลุมมากขึ้น 

 21)  ปรับปรุงความเร็วและเสถียรภาพของสัญญาณอินเตอรเน็ต 

 22)  บูรณาการการใชงานของระบบตาง ๆ ภายใตเครือขายเดียว" 

 23)  ปรับปรุงเจนหใหการอินเตอรเน็ตครับ ดำเนินเรื่องชามาก และตองคอยย้ำหลายครั้ง จุดเน็ตยังไม 

 ครอบคลุม และยังไมเสถียรภาพ ครับ 

 24)  อินเทหลุดคอนขางบอย ชา บางครั้งก็ใชงานไมได 

 25)  "อยากในมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบลงทะเบียนใหอัตโนมัติถาเคยลงทะเบียนไวแลว 

 เพราะนักศึกษาตอเครือขายใหมก็ตองเขาลงทะเบียนเขาใชเครือขายใหม" 

 26)  การจองระบบ meet/zoom ดำเนินการไดลาชา และการออกใบประกาศนียบัตรในการอบรมลาชา 

 มากจนกระท่ังนักศึกษาจบยังไมไดใบประกาศนียบัตร 
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 27)  เจาหนาท่ีไมเสนอแนะ ใหคำแนะนำใด เม่ือเกิดปญหาทางระบบ 

 28)  "จัดการความเสถียรของอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมโดยเฉพาะที่ทำงานและ อาคารทีพักอาศัย 

 29)  จัดการใหมีแอคเคาสำรองสำหรับแขก ท่ีกำหนดรหัสผาน เวลาใชงาน เหมือนโรงแรม 

 30)  มีจุดฟรีไวไฟ เพื่อรองรับแขก และคนที่ใชงานเชนดูตำแหนงตึกหรือการเดินรถสาธารณะในม. 

 31)  จัดการรวบรวมเว็บใหอยูในพื้นที่เดียวกัน เขาได 

 32)  ใหเขาตรวจสอบขอมูลสหกรณจากการล็อคอินภายในได 

 33)  จัดใหมีนโนบายชวยนักศึกษาเรื่องอินเตอรเน็ตเรียนออนไลนใหท่ัวถึง จริงจัง" 

 34)  คือความเสถียรของอินเทอรเน็ตและอินเทอรเน็ตตองมีความเร็วที่รองรับคนกวา 2000 คนขึ้นไปได ( 

 เฉลี่ยควรเกิน 15 Mbps) โดยใชเกณฑรับชม วิดิโอใน YouTube ในความละเอียด FHD 1080P ไดโดยไม 

 สะดุดหรือโหลดนานเกินไป ทั้งเขตหอในและในเขตมหาวิทยาลัย 

 35)  ควรจะอนุมัติภายใน 3 วัน เพราะบางครั้งรอผลการอนุมัตินานเปนสป. /ขอบคุณคะ 

 36)  ความเสถียร (ความเร็ว)ของอินเทอรเน็ต 

 37)  "ตองการใหมีอินเตอรเน็ตท่ีคลอบคลุมท่ัวทุกจุดในมหาวิทยาลัย เชน สนามกีฬา ฯลฯ   ควรพัฒนา 

 ระบบ LMS ให user friendly มากกวานี้ เพราะระบบท่ีเปนอยูไมจูงใจใหอาจารยและนศ.เขาใช เพราะ 

 การใชระบบภายนอก เชน google classroom ฯลฯ สะดวกและงายกวา" 

 38)  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรควรมีระเบียบท่ีเครงครัดในดานการใชเสียง เนื่องจากผูใชงานบางคนสง 

 เสียงดังรบกวนผูอ่ืนในขณะอยูในหองปฏิบัติการ 

 39)  ไมชอบเจาหนาท่ีแขนหักคนนั้น 

 40)  ความรวดเร็วและความเสถียรของอินเตอรเน็ต 

 41)  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ระบบอินเทอรเน็ตสำคัญมาก แตพบวาบอยครั้งที่สัญญาณ 

 อินเทอรเน็ตสูญหายในระหวางใชงาน No internet บอยมาก โดยเฉพาะชวงบาย ทั้ง ๆ ที่จุดกระจาย 

 สัญญาณอยูหนาหองทำงาน แต No internet ผลการประเมินโดยนักศึกษาก็พบวา นักศึกษาตำหนิระบบ 

 อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เรื่องนี้ควรแกไขดวย 

 42)  สัญญาณเน็ตขาดๆหายๆ เชื่อมอยูดี ๆ ก็หลุด ควรแกไขปรับปรุงครับ 

 43)  ระบบอินเตอรเน็ตชวงแรกดีหลังเช่ือมตอไมติดไมพอเห็น สัญญาณเต็มพอเช่ือคงเหลือขีดสองขีดไมก็ 

 เช่ือมไมติดเลย 

 44)  เมื่อไหรอินเตอรเน็ตจะเร็วแบบเสถียร บางหองในหอพัก อยากใหมีสาย lan ในการตอ หรือเพิ่มผูให 

 บริการเอกชนในการติดต้ังอินเตอรเน็ตหอพัก เพราะบางหองสัญญาณก็เขาไมถึง แตไมสามารถแกไขได 

 เพราะเปนของบริษัท ซึ่งก็ตองรอนานแตบางหองก็มีความจำเปนที่จะตองใชอินเตอรเน็ต 

 45)  เวลาทักเพจอานไมตอบคือไร 

 46)  คุณอนุวัตฒ กาทอง ใหบริการดีมาก ๆ ไมเคยผิดหวังเลย 

 47)  อินเทอเน็ตท่ีหอในไมมีความเสถียร เรียนออนไลนอยู ๆ ความเร็วก็ชาลงจนไมไดยินเสียงเลยคะ เคย 

 แจงไปทาง FB แตเจาหนาท่ีตอบชามาก ๆ เลยคะ และปจจุบันก็ยังมีปญหานี้อยูคะ 

 48)  ความเสถียรของสัญญาณไวไฟ 

 49)  ควรเปดแอร 
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 50)  เปดแอรใหหนอยคะ 

 51)  เปดแอรใหหนอยคะ 

 52)  อยากไดรานกาเเฟกับมินิมารทครับอยากใหเปดพ้ืนที่สำหรับอานหนังสือเปน 24 ชม. เนื่องจากสถาน 

 ท่ีอานหนังสือท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยยังไมเพียงพอตอความตองการใชบริการของนักศึกษา 

 53)  เพ่ิมหองอานหนังสือ 

 54)  อยากไดหอง smart learningเพิ่ม ในชวงสอบ 

 55)  เปด 24 ชั่วโมง 

 56)  อยากใหมีพ้ืนท่ีสำหรับนั่งอานหนังสือมากขึ้น 

 57)  อยากใหขยายหองมากกวานี้ แยกเปนๆสวนๆ เพราะบางคนทำงาน อยากเสียงคุยกันก็ไมตองระวังวา 

 จะรบกวนคนอ่ืน 

 58)  อยากไดหองอานหนังสือเพิ่มเติม เพ่ือรอฃรับจำนวนนักศึกษา โอยอยากไดหองอานหนังสือที่เปดให 

 บริการ 24 ชั่วโมงแลไมไดเปดเฉพาะชวงสอบเทานั้น แตสามารถเขามาอานหนังสือไดตลอดตั้งแตตนเทอม 

 จนกระท่ังสอบเสร็จคะ หากทำไดจะมีประโยชนกับนักศึกษาอยางแทจริง ขอบคุณคะ 

 59)  สรางหองเพิ่ม 

 60)  ควรเพ่ิมเบาะน่ัง หรือโซนนั่งทำงานเพิ่ม และควบคุมการใชเสียงของผูมาใชบริการ 

 61)  ชอบ Smart learning zone คะ เงียบและสงบดีมาก อยากใหเปด 24 ชม.เลย 

 62)  อินเทอเน็ตไมเสถียร ยิ่งตอนสำคัญ เชนชวงสงเกรด ชวงสงงาน จะชามาก 

 63)  ควรจัดใหมีการบริการ ณ สถานท่ีตั้ง คือ ไมตองเคลื่อนยายอุปกรณ เชน CPU ไปที่สำนักคอมฯ เพื่อ 

 ใหเจาหนาท่ีซอมแซม/ตรวจสอบความบกพรอง 

 64)  อยากใหอินเทอเน็ตเลนเกมสไดคะ 

 65)  อยากใหเพิ่มท่ีอานมากกวานี้ 

 66)  อยากใหเพิ่มการดจอของคอมพิวเตอรคะ เนื่องจากสอนเทคโนโลยี BIM แลวกระตุกพอสมควร และ 

 สอน Render 3D ไมได เพราะมันแจงเตือนวา การดจอเกาเกินไป (หอง 2C 10-11) 

 67)  อยากรบกวนทางสำนักคอมฯ ดูเรื่อง Internet มันไมสามารถ Casting ได มันบล็อคจอดำ ทำใหสอน 

 การใช VR ไมได ตองใช Net มือถือเอง จึง Casting ได 

 68)  รบกวนทางสำนักคอมฯ เปล่ียนรูปอาคารคณะฯ ใน เว็บ ม.อุบลใหดวยคะ มันยังเปนรูปเดิม พอดีตอน 

 น้ีเปลี่ยนปายหนาอาคารคณะแลว (www.ubu.ac.th/ubu_faculty.php) 

 69)  ทางคณะฯ จะขอความอนุเคราะหใหมีจนท. ดูแลเรื่องคอมพิวเตอรและระบบ มาตรวจเช็คที่คณะ 

 เดือนละครั้งก็ไดคะ เน่ืองจากเราไมมีผูเช่ียวชาญดานนี้ที่อยูประจำคณะฯ" 

 70)  เน็ตในหอในลมบอยมากคะ ยิ่งเปนการเรียน การสอบออนไลนดวย ทำใหเดือดรอนมากคะ 

 71)  ควรมีความเร็วและเสถียรของอินเทอรเน็ตมากกวานี้ 

 72)  "Ubu wifi ชามาก ไมสามารถโหลดเอกสารไฟลใหญๆได 

 73)  ระบบหมดเวลาเร็วเกินไป ตองเสียเวลาเขาระบบใหม" 

 74)  ควรเพ่ิมตัวกระจาย wifi ใหสามารถเขาใชงานไดแมอยุในหองทำงาน หองเรียน หรือหองประชุม 

 75)  เจาหนาท่ีควรใหบริการดีกวานี้ ไมควรวันใสผูท่ีเชาใชหองสมุด 
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 76)  "ระบบ lms หรือ reg Error บอยชวงสอบ 

 77)  ควรปรับปรุงใหดีกวานี้ เพราะเวลาสอบมีเวลาที่จำกัด 

 78)  ทำใหเสียเวลาในสวนที่ระบบมัน error 

 79)  อยากใหอินเทอรเน็ตเร็วและเมื่อเช่ือมตอแลวเน็ตไมหลุดงาย 

 80)  อยากใหไวไฟใชได อิสระมากกวานี้ เชนการใช discord,steam หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มหาลัยบล็อค 

 IP ไว และการใช VPN ไดงายกวานี้ มีการอัปเดตขอมูลขาวสาร ถาอินเทอรเน็ตมีปญหา ฯลฯ 

 81)  ควรปรับปรุงความเสถียรของเครือขายบริเวณที่พักบุคลากรดวย เนื่องจากหลุดบอยมาก 

 82)  อยากใหปรับปรุง website UBU ใหมีความดึงดูดใจมากกวานี้ เชน การแนะนำคณะ ความเปนอยูใน 

 มหาลัย เปนแบบ virtual/lnteractive 

 83)  เน็ตหลุดบอยคะ 

 84)  อยากใหมี Kutools for Excel แบบถูกลิขสิทธิ์คะ 

 85)  การใชบริการอินเตอรเน็ตสัญญาณไมครอบคุมพื้นที่ สัญญาณหลุดเวลาเดินออกนอกอาคารหรือนอก 

 หองทำงาน ตองเขาระบบใหมทุกครั้งหรือเปนท่ีการตั้งคาไวไหมไมแนใจ 

 86)  ปรับปรุงเสถียรภาพอินเทอรเน็ต และความเร็วของอินเทอรเน็ต 

 87)  Wifi  แฟลตบุคลากร 4  ชั้น 4 ฝงทิศตะวันตก ไมเสถียรเลย  ชวยไปดูดวยครับ  หลุดทุก 5-10 นาท ี

 88)  ปรับปรุงระบบสมัครงาน สรางส่ือท่ีอธิบายใหผูสมัครงานเขาใจวิธีการกรอกขอมูล 
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 รวมขอคิดเห็นดานความประทับใจ/ความไมพึงพอใจ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 และควรปรับปรุงอื่นๆ 

 จากการประเมินความพึงใจประจำปงบประมาณ 2565  ครั้งที่  2 

 ……………………………………………. 

 1.  ทานประทับใจบริการดานใดของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายมากที่สุด 

 ดานเจาหนาที่ 

 1.  การใหบริการของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะการตอบคำถาม ความสามารถในการชวยแกไขปญหาทาง 

 เทคนิค มีความเปนมิตร มี Service mind และมีความรูความเชี่ยวชาญทางเทคนิคดี 

 2.  เจาหนาท่ีใหคำแนะนำชวยเหลือไดรวดเร็วและตรงประเด็น 

 3.  การใหบริการของเจาหนาท่ี  (12) 

 4.  บุคลากร 

 5.  รวดเร็วและชัดเจน 

 6.  สอบถามขอมูลเมื่อติดปญหาแลวไดรับการชวยเหลือดี 

 7.  ดานบริการของสำนักเลขานุการ เพราะการติดตอสามารถทำงานไดรวดเร็ว พูดจาไพเราะ มีความ 

 พรอมในการปฏิบัติงานมากๆคะ 

 8.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ใหบริการเปนกันเอง 

 9.  การใหบริการของเจาหนาท่ีในการขอใชหองปฏิบัติการฯเพ่ือจัดงานประชุม 

 10.  ผูบริหารและเจาหนาท่ีเปนกันเอง ใหคำแนะนำและรับเรื่องไดรวดเร็ว 

 11.  เจาหนาท่ีนารัก 

 12.  ประทับใจเจาหนาที่ที่ใหบริการของคณะพยาบาล ใหการเอื้ออำนวยและสนับสนุนชวยเหลือในการ 

 ทำงานวิชาการของอาจารยสม่ำเสมอ เวลาที่ติดขัดเกี่ยวกับการเชื่อมตออินเตอรเน็ต การชวยเหลือใน 

 การจองหองประชุมซูม การใชระบบ VAN ชวยเหลือดีมาก 

 13.  การใหบริการเจาหนาท่ีเกี่ยวกับระบบและการใช LMS 

 14.  ทักษะและจิตบริการของเจาหนาที่ฝายพัฒนาซอฟแวร และเจาหนาที่ที่จัดอบรมพัฒนาทักษะดาน IT 

 15.  เจาหนาท่ีบริการดี สุภาพ 

 16.  เจาหนาท่ีบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร 

 17.  การชวยแกไขปญหา ใสใจในการใหบริการของนอง ๆ เจาหนาที่ 

 18.  เจาหนาท่ีบริการรวดเร็ว 

 19.  เจาหนาท่ีและบุคลากรใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 20.  การชวยเหลือและบริการของเจาหนาที่ 

 21.  เจาหนาท่ีทำงานรวดเร็ว 

 22.  เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือดี 

 23.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความใสใจดีมาก 

 24.  เจาหนาท่ีทุกคนใหบริการไดอยางดีมาก 
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 25.  ผอ. และเจาหนาท่ีทุกฝายใหบริการดีมาก ทำงานแกปญหาไดรวดเร็ว 

 26.  โทรไปถามเจาหนาท่ีเรื่องลืมรหัสผูอบรมแลวชวยเหลือดีมาก 

 27.  เจาหนาท่ีบริการประทับใจ แกไขปญหาใหผูใชบริการดีเยี่ยม 

 28.  บุคลากรใหคำแนะนำ อธิบาย เขาใจงาย และเปนกันเอง 

 29.  เจาหนาท่ีใจดี 

 30.  ฉันประทับใจตอเจาหนาที่คอยใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรโดยที่ไมมีอารมณหงุดหงิด 

 และพรอมใหบริการ อีกทั้งเครือขายของอินเทอรเน็ตมอคอนขางท่ีจะเสถียร เร็วและเช่ือมตอไดงาย 

 นอกจากน้ีอาคารของสำนักงานคอนขางท่ีจะสะอาดและบรรยากาศคอนขางดี 

 31.  เจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานคอยชวยเหลือ 

 32.  เจาหนาท่ีมีความเต็มใจใหบริการ 

 33.  ประทับใจดานการใหบริการของเจาหนาที่สุภาพเรียบรอย มีการใหคำแนะนำเขาใจงายและเปนกันเอง 

 สะดวกตอการติดตอ 

 34.  เจาหนาท่ีใหคำแนะนำดี มีจิตบริการ สามารถชวยแกปญหาใหได 

 35.  เจาหนาท่ีใหขอมูล ฟงงาย เขาใจ พูดเพราะ 

 36.  เจาหนาท่ีบริการดี เวลาสอบถามก็ตอบดวยความสุภาพ เขาใจ 

 37.  เจาหนาท่ีคอยใหบริการและตอบคำถามไดดีมากเลย 

 38.  บริการดี พูดจาไพเราะ 

 39.  บุคลากรมีจิตบริการและมีความรูสามารถเฉพาะทาง 

 40.  การบริการของบุคลากร 

 41.  พ่ีๆบุคลากรเปนมิตร นารัก สุภาพ พรอมใหบริการตลอด และใหความชวยเหลือเสมอ 

 42.  การตอบคำถามของแอดมินเพจ 

 43.  พูดจาสุภาพและดำเนินงานรวดเร็ว 

 44.  การใหบริการของบุคลากรสำนัก 

 45.  บุคลากรใหความเอาใจใสในการชวยเหลือแกไขปญหาดีมาก 

 46.  พ่ีๆชวยเหลือดีมากในการแกปญหาตางๆ 

 ดานการใหบริการ 

 1.  ดานการใหบริการ (25) 

 2.  รวดเร็ว 

 3.  เวลาปรับปรุงก็แจงเตือนผานอีเมลทันที ทำใหสะดวกสบายตอการใชงาน 

 4.  เผยเเพรขอมูลขาวสารทางออนไลนไดชัดเจน 

 5.  ดานความรวดเร็วในการแกไขปญหาที่เกิดการขัดของ 

 6.  เก่ียวกับการตอบคำถามในเพจคะ ตอบเร็วและเขาใจ ใหคำแนะนำดีมากคะ 

 7.  ใหขอมูลขาวสารลวงหนา โดยโพสตผานfb. 

 8.  แกไขเร็ว 
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 9.  การใหคำการใหคำปรึกษา 

 10.  เก่ียวกับการใหคำแนะนำเมื่อมีปญหาอะไรก็สามารถอินบล็อกถามไปในเพจไดเลยไมตองเดินทางไปที่ 

 สำนักงานและเจาหนาที่ตอบเเชทเร็วมาก พูดจาดีและคอยติดตามผลดวย 

 11.  การตอบคำถามและใหคำปรึกษา 

 12.  ความเร็วและสะดวกในการใชงาน 

 13.  การประชาสัมพันธ 

 14.  ปรับปรุงรวดเร็วเมื่อมีปญหา 

 15.  service and Internet 

 16.  ตอบคำถามไดเร็วมากๆเลยคะ 

 17.  ประทับใจ 

 18.  ชวยแกไขปญหา 

 19.  มีความสะดวกสะบายมากขึ้น 

 20.  ดานการอำนวยความสะดวก 

 21.  รวดเร็ว 

 22.  ประทับใจคุณออน ที่ชวยเหลือแกปญหาอยางเรงดวนใหไดเกือบทุกครั้ง 

 23.  ถาม - ตอบ ออนไลน 

 24.  แจงปญหาและแกไขปญหาแบบออนไลนผาน social media ไดงาย 

 25.  ดานการตอบคำถามและแกไขปญหาอยางรวดเร็วในเพจ 

 26.  ประทับใจมาก 

 27.  ในดานการใหขอมูลและบริการ อุปกรณ 

 28.  เร็ว 

 29.  ใหมีความสะดวกท่ีมากกวาเดิม 

 30.  แกไขปญหาไดดี 

 31.  เเอดมินตอบเร็ว 

 32.  ตอบเร็วทันใจ 

 33.  การชวยแกปญหา 

 34.  ความรวดเร็วในการตอบสนองตอการแกไขปญหาที่แจง 

 35.  การตอบกลับอยางรวดเร็ว 

 36.  การประชาสัมพันธ เนื้อหานาสนใจ 

 37.  ความรวดเร็ว 

 38.  ดานการใชงาน 

 39.  ดานการประชาสัมพันธเรื่องตางๆการที่คอยรับฟงความเห็นหรือปญหาที่จะคอยนำไปปรับปรุงแกไข 

 อยูตลอด 

 40.  การเเจงขอมูลขาวสาร 

 41.  ความเร็ว 
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 42.  การใหขอมูล 

 43.  ความใสใจ 

 44.  การประชาสัมพันธ 

 45.  การตอบคำถามของแอดมินเพจ 

 46.  ข้ันตอนกระบวนการและคุณภาพ 

 47.  การตอบ 

 48.  ความรวดเร็วในการตอบคำถาม+แกปญหา 

 49.  แกไขระบบท่ีรวดเร็ว 

 50.  ตอบกลับคำถามเร็ว 

 51.  ดานการบริการใหคำปรึกษาเม่ือพบเจอปญหา 

 52.  ดานการบริการคอยชวยเหลือนักศึกษาที่ตองการสอบถามขอมูลหรือปญหาตาง ๆ 

 53.  สามารถตอบไดทุกคำถาม 

 54.  ดานอุปกรณและดานการบริการดี 

 55.  การตอบสนองในการใหบริการ 

 56.  การใหบริการของสำนักงานเลขานุการ 

 57.  ผูใหบริการ 

 58.  ดานตอติดบริการใหคำปรึกษาไดดีและละเอียดชัดเจน 

 59.  ใหบริการดี มีคำแนะนำใหชัดเจน เหมาะสม 

 60.  ดานการใหบริการนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสะดวกตอการใชบริการและเขาถึงงายคะ 

 61.  พึงพอใจทุกการบริการคะ และหองน้ำในตึกคะ 

 62.  ดานการบริการ ระบบจองทรัพยากร เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 63.  ความสะดวกในการใชบริการสำนักคอมพิวเตอร 

 64.  ชอบดานสำนักงานคอมพิวเตอรมีการบริการใหนักศึกษา 

 65.  ติดตอผานทางหนาเพจใหบริการดีมาก พี่ท่ีดูแลเพจใหคำแนะนำและนารักมากๆ 

 66.  การใหบริการคำแนะนำการใชงานดานเว็บไซด 

 67.  ประทับใจในการบริการการใชคอมพิวเตอรและดานการอัพเดทขอมูลขาวสารทางออนไลน 

 68.  การบริการในการใหขอมูลกับนักศึกษา และการประชาสัมพันธลวงหนากอนเริ่มกิจกรรมที่ชัดเจน 

 69.  บริการดีประทับใจ 

 70.  แกปญหาไดรวดเร็วและบริการยอดเยี่ยม 

 71.  การบริการของคุณกมลววรณ และ คุณ ออ และทีมงาน เปนกันเองนารักดีคะ 

 72.  การแจงรายละเอียดและบริการนักศึกษา 

 73.  ความเปนกันเอง และความรวดเร็วในการใหบริการ 

 74.  การบริการของบุคคลากร 

 75.  ความพยายามในการชวยเหลือผูใหบริการและความพยายามในการพัฒนาการใหบริการใหดีขึ้นอยู 

 เสมอ 
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 76.  บริการดี สุภาพ 

 77.  ดานบริการที่ชวยบอกในเรื่องตางๆ 

 78.  ใหบริการรวดเร็ว 

 79.  ดานการรวดเร็วในการแกไขปญหาตางๆ 

 80.  บริการออนไลน 

 81.  การบริการดานออนไลน ไมตอง walk in 

 82.  การใหบริการและตอบคำถามตางๆ ของสำนัก 

 83.  บริการดานการใหคำแนะนำตางๆ ไดดีมาก 

 84.  ดานการใหบริการและอำนวยความสะดวก (2) 

 85.  พูดจาสุภาพและมีการบริการท่ีดีกับผูใชบริการ 

 86.  ระบบการใหบริการ 

 87.  บุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ เต็มใจ และมีคุณภาพ 

 88.  ใหบริการรวดเร็วดีมากคะ ขอมูลศิษยเกายังสมบูรณครบถวน 

 89.  บริการรวดเร็ว ตอบคำถามอยางเปนมิตร 

 90.  บริการแนะนำตางๆ 

 91.  บริการ ยิ่งอยูยิ่งรัก con 

 92.  การใหบริการของบุคลากรทุกทานคะ เปนกันเองยิ้มแยมแจมใสคะ 

 93.  ความเต็มใจในการบริการ 

 94.  การตอบคำถาม 

 ดานอินเทอรเน็ต 

 1.  ดานอินเทอรเน็ต (38) 

 2.  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (ความเร็วสูงและมีเสถียรภาพ แกปญหารวดเร็ว) 

 3.  ความเร็วดานอินเทอรเน็ต  (20) 

 4.  ความครอบคลุมอินเทอรเน็ต (10) 

 5.  ความเสถียรภาพของอินเทอรเน็ต (5) 

 6.  ความครอบคลุมพื้นที่ของอินเทอรเน็ต 

 7.  ความปลอดภัยของเครือขาย 

 8.  เมือแจงเรื่องเขาไปวาเกิดขอขัดของเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตสำนักงานก็เขามาดูใหโดยเร็วไมยื้อเวลา 

 ไมตองรอนาน 

 9.  มีความแรง เสถียรภาพดีและเช่ือมตองาย 

 10.  เครือขายครอบคลุมทุกพื้นที่ดีครับ เชื่อมตอไดงายสะดวกตอการใชการเพื่อการเรียนตอนักศึกษา 

 11.  ในดานอินเตอรเน็ต และการใชคอมพิวเตอร 

 12.  ดานอินเตอรเน็ตครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย และการใหบริการ 

 13.  ความครอบคลุมอินเตอรเน็ตและการใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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 14.  เน็ตUBU Wifi เเรงดี 

 15.  มีอินเทอรเน็ตใหใชครอบคลุมทุกตึกเรียน 

 16.  ความครอบคลุมและความเร็วของอินเทอรเน็ต 

 17.  และการบริการอินเทอรเน็ตการประชาสัมพันธ 

 18.  นาจะเปนความเร็วของอินเทอรเน็ตทั้งยังความปลอดภัยในการเขาใชแตละครั้งแถมยังมีอินเทอรเน็ต 

 ท่ัวสะดวกสุดๆและยังเคยไปสอบถามเรื่องซอฟตเเวรในคอมพิวเตอรชวยเหลือและใหคำปรึกษาไดดี 

 มากๆ 

 19.  และระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีความเสถียรภาพ 

 20.  ดานเครือขายอินเตอรเน็ต UBU wifi สามารถใชงานไดจริง เหมาะสำหรับคนที่ไมมีเน็ตรายเดือนหรือ 

 คนท่ีไมสมัครเน็ต ใชแตwifiหอและwifiมหาลัย 

 21.  มีอินเตอรใหเช่ือมในบริเวณมหาวิทยาลัยหลายจุด 

 22.  เครือขายอินเทอรเน็ตมีความรูสึก นาประทับใจ 

 23.  สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดท่ัวมหาวิทยาลัย 

 24.  ประทับใจในความที่อินเทอรเน็ตมีความเร็วมากพอสมควร ไมมีอุปสรรคในการใชงานใดๆ อุปกรณ 

 อิเล็กทรอนิกสตางๆสามารถใหนักศึกษาใชประโยชนไดจริงและเพียงพอตอความตองการ ในการใช 

 งานในดานตางๆมีความปลอดภัยผูใชวางใจได ในสวนของอาคารถือวาดูดีและทันสมัย และเจาหนาที่ 

 รวมไปถึงรปภ.ใหคำแนะนำดีมาก หองปฏิบัติการตางๆมีความทันสมัยและมีเพียงพอตอผูใชงาน จาก 

 ประสบการณท่ีเคยใชงานยังไมพบปญหาใดๆ 

 25.  การใหบริการอินเตอรเน็ตในมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุม 

 26.  อินเตอรเน็ตท่ีมีความเสถียรภาพในระดับหนึ่งตอจำนวนนักศึกษาท่ีมีจำนวนมาก 

 27.  กระบวนการทำงานรวดเร็วและอินเทอรเน็ตใชงานไดดี 

 28.  ระบบอินเตอรเน็ตที่ครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัยใหนักศึกและบุคคลากรใชงานไดอยางทั่วถึง 

 29.  ทีอินเตอรเน็ตครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย สามารถใหนักศึกษาและบุคคลากรสามารถเขาถึง 

 อินเตอรเน็ตไดอยางทั่วถึง 

 30.  หองเรียนและการแกไขปญหาอินเตอรเน็ตใหกลับมาใชได มีการเทคแอคชั่นทันทีที่ไดรับเรื่อง 

 31.  ความเร็วอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรที่สะดวกตอการเรียนและการใชงาน 

 32.  ความเร็วอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรที่สะดวกรวดเร็วตอการเรียนและการใชงาน 

 33.  การใหบริการอินเทอรเน็ตเสถียรภาพทุกจุด 

 34.  ความครอบคลุมอินเทอรเน็ตและความปลอดภัยของเครือขาย 

 35.  ความครอบคลุมระบบอินเตอรเน็ต 

 36.  ความเร็วในการแกไขปญหาอินเทอรเน็ตใชไมได 

 37.  การใชงาน internet ถือวากำลังดี สามารถใชอินเทอรเน็ตครอบคลุมดี 

 38.  Wi-Fi ท่ัวถึงทุกท่ีในมหาวิทยาลัย 

 39.  wi-fi เร็ว 

 40.  มีสัญญาณอินเตอรเน็ตที่คอนขางเสถียร รวดเร็ว 
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 41.  มีอินเตอรเน็ตใหใชฟรี 

 42.  ความเร็วอินเตอรเน็ตในการสืบหาขอมูลเรียกไดวาอยูในระดับพอใช เพราะปญหาที่พบเจอ 

 อินเตอรเน็ตจะชามากเม่ืออยูในอาคารเรียนรวม5 ช้ัน1 โดยเฉพาะเนื่องจากหองคอนขางอับสัญญาณ 

 43.  ความปลอดภัยของเครือขาย 

 44.  มีจุดใหบริการอินเทอรเน็ตกระจายอยูทั่วมหาลัย 

 45.  wifi (7) 

 46.  จุดบริการwifiมีมากพอ 

 47.  Wifi และการใหบริการ 

 48.  การมีWiFiใช และเว็บไซตท่ีครอบคลุม 

 49.  มีจุดบริการ wifi เยอะ 

 50.  ไวฟายมีทุกจุด 

 51.  ใหความชวยเหลือเปนอยางดีเมื่อสัญญาณ wifi มีปญหา 

 52.  ไวไฟเร็ว 

 53.  การใหบริการไวไฟ 

 54.  ไวไฟมีความรวดเร็วและเช่ือมตอท่ีเสถียรมากๆ 

 55.  ไวไฟมีหลายจุด แตสัญญาณไมคอยดีคะ โดยเฉพาะหอใน 

 56.  ดานการบริการและมีไวไฟหลายจุด 

 57.  การใหบริการ  WiFi  ในคณะและตามจุดตางๆของมหาลัยทั่วถึง  และสามารถใชงานไดตลอดเวลา  ที ่

 สำคัญเมื่อจะแกไขหรือปรับปรุงระบบใหมมีการแจงใหทราบลวงหนาทุกครั้ง 

 58.  การใหบริการอินเทอรเน็ตแกนักศึกษาฟรี สงผลใหลดคาใชจายไดมากพอสมควร 

 59.  ประทับใจในดานระบบเครือขาย ซึ่งมีความเร็วมาก ทำใหสะดวกในการคนหาความรูในอินเตอรเน็ต 

 60.  ปรับปรุงอินเทอรใหดีเสมอ เน็ตแรง 

 61.  ดานความครอบคลุมของระบบอินเทอรเน็ต และความปลอดภัยของเครือขาย รวมไปถึงการใหบริการ 

 ของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดีและทำใหเขาใจงายขึ้นอีกดวย 

 62.  ความเร็วของอินเทอรเน็ต ครอบคลุมไดหลายพื้นที่ (2) 

 63.  ดานความเร็วอินเตอรเน็ตและการสอบถามขอมูลผานเพจ 

 64.  การใหบริการและความเร็วของอินเทอรเน็ต 

 65.  มีอินเทอรเน็ตใหบริการหลายจุด 

 66.  ความเร็วและความปลอดภัยของเครือขายอินเทอรเน็ต 

 67.  ความใสใจผูใชอินเตอรเน็ตเเละดำเนินงานเร็ว 

 68.  การใหบริการดานอินเทอรเน็ต 

 69.  ความเร็วอินเตอรเน็ต คลอบคลุมแตบางพ้ืนที่อินเตอรเน็ตไมท่ัวถึง แตบริเวณที่มีอินเตอรเน็ต 

 เสถียรภาพ เจาหนาท่ีปรึกษาได สอบถามได มีความสะดวก มีความปลอดภัยทางเครือขาย 

 70.  ความเร็วของอินเตอรเน็ตและเจาหนาที่ใหบริการด ี

 71.  ดาน Wi-Fi มีความเร็วแรงดี 
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 72.  การบริการวายฟาย ม แต ละจุดคอนขางจะควบคุมและใชงานสดวก 

 73.  เน็ตเร็วทันใจ กาวเขามอมีเน็ตใชแลววว 

 74.  เน็ตไวกวารายเดือนที่ใชอยูคะ 

 75.  ไวฟายไวกวารายเดือนที่ใชอยู 

 76.  เน็ต esport เร็วดีคะ แตมีแคตึกเดียว 

 77.  Wi-Fi ubu 

 78.  ความปลอดภัยในการใช 

 79.  แกปญหาไดรวดเร็ว เม่ือระบบเครือขายมีปญหา 

 80.  ลื่นไหล 

 81.  ความปลอดภัยในการใชเครือขาย 

 82.  การแกไขรหัสผานเขาใชงานไดรวดเร็ว 

 83.  ถาแกไขปญหาสัญญาณเน็ตหลุดบอยไดคอยนาประทับใจ 

 84.  บริการwi-fiเพราะบางคนเน็ตสวนตัวหมดสามารถเขาใขบริการwi-fi BBCมหาลัยไดทุกคนเพียงแคมี 

 เมลลมหาวิทยาลัย 

 85.  การท่ีมี wi-fi ใชไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 86.  ดานเครือขาย 

 87.  ฝายพัฒนาเครือขาย 

 88.  เครือขาย การเขาระบบreg 

 89.  ระบบอินเตอรเน็ตไรสายท่ีครอบคลุมพื้นที่การใชงานและใชงานล่ืนไหล 

 90.  ดานความเร็วเน็ต เลนล่ืนไมสะดุด 

 91.  ความปลอดภัยและการครอบคลุมของเครือขาย 

 92.  ดานเครือขาย 

 93.  ความปลอดภัยของเครือขาย 

 94.  เรื่องความเร็วของสัญญาณใชไดดีมีเกือบทุกที่ 

 95.  โปรของนักศึกษา 

 96. 

 ดานการอบรม 

 1.  การอบรม (14) 

 2.  ดานใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับดานเทคโนโลย ี

 3.  สอนทำเพาเวอรพอย 

 4.  การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ (6) 

 5.  ความพยายามในการหาหลักสูตรมาเทรนบุคลากร 

 6.  มีการจัดอบรมท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการเพ่ิมพูนความรู 

 7.  ฝกอบรมใหกับบุคลากร 
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 8.  การอบรม การใหความชวยเหลือระบบสารสนเทศและซอมบำรุง 

 9.  การใหการอบรมเก่ียวกับการใชระบบในการสอนออนไลน 

 10.  ดานการใหบริการของบุคลากรที่เปนวิทยากรการฝกอบรม 

 11.  การใหการบริการ และการจัดอบรมออนไลน 

 12.  การอบรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีและดิจิทัล 

 13.  การจัดการดานการจัดอบรมใหความรู 

 14.  เปดใหมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอรหรือเว็บไซตตางๆบอยครั้ง ชวยเสริมสรางความรู 

 ใหกับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 15.  การจัดอบรมใหความรูกับนักศึกษาและบุคลากร 

 ดานการใหบริการคอมพิวเตอร 

 1.  ดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 2.  หองคอมพิวเตอร 

 3.  ดานอุปกรณเทคโนโลยี 

 4.  อุปกรณครบ 

 5.  มีอุปกรณใหยืมใชสำหรับในผูท่ีมีความจำเปนในดานเทคโนโลยี มีอินเตอรเน็ตใหไวตามจุดตางๆ 

 6.  ดานอุปกรณท่ีมีใหนักศึกษาใชเมื่อยามจำเปน 

 7.  มีอุปกรณท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

 8.  มีการคอมพิวเตอรจัดสรรใหใชไดอยางสะดวกสบาย สำหรับการทำงานเเละการเรียน 

 9.  สามารถยืมคอมพิวเตอรเขียนแบบ AutoCad ได 

 10.  มีอุปกรณท่ีพรอมใหบริการนักศึกษา 

 11.  หองเรียนเหมาะกับการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรตางๆ 

 12.  อุปกรณตางๆมีความพรอม ความรวดเร็วในการทำงาน 

 13.  บริการคอมพิวเตอร 

 14.  มีคอมเยอะใหยืมไดสะดวกมากคะ 

 15.  ดานการใหบริการยืมอุปกรณ 

 16.  หองคอมพิวเตอรมีจำนวนเพียงพอตอผูใช เจาหนาที่ใหบริการตอบคำถามดีเยี่ยม 

 17.  หองคอมพิวเตอรมีอุปกรณครบพรอมเรียนและมีอาจารยคอยแนะนำวิธีใชเรียนแลวมีความสุข 

 18.  ดานใหบริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร ไอแพด 

 19.  การใหยืมเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสตางๆ 

 20.  ดานใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (2) 

 21.  บริการในการใชคอมพิวเตอรไดสะดวกดีคอมพิวเตอรมีความใหมและทันสมัยใชงานไดลื่น 

 22.  มีบริการใหนักศึกษาสามารถเขาไปใชบริการคอมได เครือขายเน็ตเสถียร 

 23.  การบริการหองคอม 

 24.  มีบริการเครื่องคอมใหใช 
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 25.  ยืมไอแพดได 

 26.  ไดชวยนักศึกษาบางคนท่ีไมมีเครื่องเทคโนโลยี บางอยางใหนักศึกษาไดมาใชดีมากๆคะ 

 ดานการซอมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

 1.  แจงซอมออนไลน 

 2.  ซอมบำรุง 

 3.  บริการซอมอุปกรณคอมพิวเตอร 

 4.  บริการยืมหอง 

 5.  ดานความสะดวกสบายในการใชงานคอมพิวเตอร 

 6.  มีอุปกรณครบครัน 

 7.  การใหบริการซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร 

 8.  ชวยเหลือลงโปรแกรมใหไดรวดเร็ว 

 9.  การใหบริการดานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

 10.  บริการสืบคนขอมูล ตรวจเช็คเครื่องคอมฯและ จัดการ software 

 11.  การซอมบำรุงคอมพิวเตอร 

 12.  ซอมบำรุง 

 13.  งานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและโทรศัพท IP Phone 

 ดานระบบสารสนเทศ 

 1.  ระบบสารสนเทศและทรัพยากรพรอมใหบริการ 

 2.  ประทับใจดานระบบสารสนเทศมากท่ีสุด เพราะเวลาตองการจะยืมจองทรัพยากรก็สามารถเขายืมผาน 

 เว็บไซตลวงหนาไดเลย ไมตองเดินทางไปมหาวิทยาลัย 

 3.  เว็บไซต 

 4.  การจัดหาซอฟตแวรสำหรับบุคลากร 

 5.  ดานบริการซอฟแวร 

 1.  การบริการใหคำตอบและชวยแกไขปญหาการใชงาน lms 

 2.  ชวยแกไขปญหา ระบบ lms 

 3.  LMS (4) 

 4.  เว็บไซต UBU LMS (2) 

 5.  การพัฒนาเว็บไซต LMS 

 6.  ชวยตอบคำถามและแกไขปญหาการใชงาน LMS 

 7.  Lms ไมคอยลม 

 8.  การเขาใชงาน reg 

 9.  การจองใชทรัพยากรผานระบบจอง และการใชงานของ DMS 

 10.  เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

 11.  ประทับใจในความพยายามในการพัฒนาระบบใหเปนที่พึงพอใจของผูใชรบริการทุกทาน 
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 12.  เว็บไซต 

 13.  ดานซอฟดแวร (2) 

 14.  ขอใชบริการ zoom 

 15.  ระบบ DMS และการจองใช UBU e-booking 

 16.  มีการอำนวยความสะดวกใหกับนักศึกษาดานโปรแกรมท่ีจำเปนตอการเรียน เชน Microsoft office, 

 Canva, Adobe Creative Cloud เปนตน ทำใหสะดวกตอการทำงาน เปนเครื่องมือที่ชวยในการ 

 ออกแบบและสรางสื่อที่นาประทับใจ ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีดีตอนักศึกษา 

 17.  ชอบท่ีใชระบบ Microsoft 365 ไดฟรี 

 18.  ดานซอฟแวร 

 19.  ดานการใชงานไมโครซอฟท 

 20.  มีเว็บไซตใหเขาถึงขอมูลอยูทุกที่ 

 21.  ความสะดวกสบาย รวดเร็ว งานบางอยางไมตองเขามาสงในมหาวิทยาลัย แตสงผานระบบออนไลนได 

 22.  การพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการทำงาน/ภารกิจของมหาวิทยาลัย เชน ระบบสารบรรณ การจองใช 

 บริการตางๆ การออกแบบแบบฟอรมใหเปนระบบออนไลนทำใหการทำงานการประสานงานรวดเร็ว 

 และคลองตัวข้ึน 

 23.  ดานการเช่ือมตอกับเว็บในสวนของมหาวิทยาลัย 

 24.  การดาวนโหลด 

 25.  ระบบตางๆชวยอำนวยความสะดวกไดมากคะ 

 26.  ไมโครซอฟเวิรตท่ีสามารถใชไดฟรี มีความรวดเร็ว 

 ดานอาคารสถานท่ี 

 1.  ประทับใจ Smart Learning Zone เพราะสามารถไปอานหนังสือหรือพักผอนไดตลอด 24 ชม. 

 2.  มีโตะเกาอี้ใหนั่งเยอะ 

 3.  พ้ืนท่ีในการอานหนังสือ และอุปกรณคอมพิวเตอรที่สามารถเขาใช 

 4.  ใหพ้ืนท่ีในการเรียนรู อานหนังสือ ติวหนังสือ 

 5.  มีพ้ืนท่ีใชทำงานอาหนังสือบรรยากาศดี หองน้ำสำนักคอมสอาดและหอมมากชอบที่สุด อินเตอรเน็ต 

 พอใชไดเลยเร็วพอตัวอาจมีชาบางบางเวลา 

 6.  พ้ืนท่ีนั่งทำงานมีความสะดวกสบายเปนอยางมาก 

 7.  มีพ้ืนท่ีอำนวยความสะดวก (2) 

 8.  ความปลอดภัย 

 9.  มีพ้ืนท่ี 

 10.  สะดวกในการใชงานสำหรับผูท่ีไมมีคอมพิวเตอร 

 11.  อุปกรณใชงานที่ทันสมัย 

 12.  สถานที่ 

 13.  ดานอาคารและสถานท่ี 
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 14.  หองอานหนังสือเงียบดี 

 15.  ดีท่ีมีท่ีใหอานหนังสือ แตก็คอนขางนอย 

 16.  มีท่ีใหน่ังทำงาน ทำการบานได 

 17.  ประทับใจตรงท่ีแอรเย็นดี เพราะไมเคยใชบริการคอมพิวเตอรสักครั้ง มีแตเขาไปตากแอร 

 18.  หองอานหนังสือ ปรับปรุงดีขึ้นมากจากปท่ีแลว 

 19.  มีหองแอรใหอานหนังสือทุกวัน 

 20.  มีโตะปงปองใหเลนครับ 

 21.  สถานที่อานหนังสือ ทำงาน 

 22.  มีหองแอรใหอานหนังสือทุกวัน 

 23.  มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการใชงานมาก 

 24.  การมีอุปกรณท่ีครบทำใหสะดวกมากขึ้น 

 25.  บรรยากาศดี 

 26.  ดานการบริการสถานท่ี และอุปกรณเทคโนโลยี 

 27.  การใหบริการพ้ืนท่ีการเรียนรูดวยตนเอง และ Smart Learning Zone (10) 

 28.  ดานสถานที่ 

 29.  หองสำหรับใหบริการภายในสำนักคอม 

 30.  มีหองทำงานท่ีสะดวกใหนักศึกษา ผูมาใชบริการ 

 31.  หองทำงาน อานหนังสือ ด ี

 32.  มีหองใหอานหนังสือสำหรับนักศึกษา 

 33.  มีสถานท่ีใหอานหนังสือ 

 34. 

 35.  มีเครื่องเลนเกมและหนังใหดูครับ เหมาะสมกับการเปนหองสมุดท่ีมีพื้นที่สำหรับการผอนคลายจาก 

 การนอนและอานหนังสือ 

 36.  การเปดใหใชบริการนานท่ีสุด สะดวกมากๆสำหรับการเขามาทำการบานในชวงกลางคืน มีสิ่งอำนวย 

 ความสะดวก อินเตอรเน็ตเร็ว 

 37.  ผมมีความประทับใจในการบริการดานอุปกรณการสงเสริมการเรียนรู และผมประทับใจในการ 

 ออกแบบตัวอาคารที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว สวยงาม ทันสมัยอีกดวย ครับ 

 38.  อาคารและพื้นที่ แอรเย็น 

 39.  ดานอาคารสถานท่ี 

 40.  ตรงที่มีสถานท่ีสำหรับเลนเกมและดูหนังไดครับ เหมาะสำหรับเปนพื้นที่ผอนคลายหลังการนอนและ 

 อานหนังสือที่สุดเลยครับ 

 41.  มีจุดบริการใหอานหนังสือนั่งทำงานสะดวกสะบาย 

 42.  มีโซนพักผอนใหนักศึกษาครับ 

 43.  สามารถน่ังอานหนังสือไดดึก 

 44.  สถานที่ 
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 45.  มีท่ีใหน่ังอานหนังสือ 

 46.  มีหองใหทำงานตลอด24ชั่วโมง 

 47.  มีพ้ืนท่ีสวนกลางใหทำงาน 

 48.  ดานการบริการสถานท่ี 

 49.  ประทับใจหองอานหนังสือ 

 50.  มีหองใหอานหนังสือโดยมีเบาะที่รองรับเพียงพอ 

 51.  เบาะน่ัง 

 52.  ดานความปลอดภัย 

 53.  โตะ เบาะน่ัง 

 54.  มีสถานท่ีใหน่ังทำงาน แอรเย็น 

 55.  เเอรเย็นดี (18) 

 56.  ความสะอาด (8) 

 57.  ความสะดวกดานการใหบริการ 

 58.  ดานอาคารและสถานท่ี มีความสะอาดและเงียบสงบ หองเรียนมีการจัดสัดสวนที่เหมาะสม 

 59.  สถานที่อำนวยความสะดวกในการอานหนังสือ ทำงาน และใชงาน ไวไฟเร็วสะดวกตอการทำงาน 

 สถานที่สะอาด การรักษาความปลอดภัยดี 

 60.  อุปกรณครบครัน 

 61.  หองน้ำสะอาด 

 62.  มีพ้ืนท่ีใหอานหนังสือ แอรเย็นดี และพ้ืนที่ในการอานหนังสือไมแออัด เน็ตเร็วใชได 

 63.  สถานที่สะอาด รมรื่น เปนสวนตัว 

 64.  ความปลอดภัย 

 65.  สถานที่สะอาด รมเย็น 

 66.  สถานที่สะอาด บริการดี 

 67.  ประทับใจสถานท่ีการใหบริการ สะอาด เรียบรอย มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกพรอมใชงาน และ 

 สามารถยืมได 

 68.  ความพรอมในการใหยืมของ 

 พึงพอใจทุกดาน 

 1.  พึงพอใจทุกดานเลย (10) 

 2.  ทุกดาน อำนวยความสะดวกใหกับนักศึกษาดีมากๆ 

 3.  ประทับใจทุกของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย (2) 

 4.  ทุกๆดาน 

 2.  ทานไมพึงพอใจบริการดานใดของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขายมากที่สุด 

 47.  เสถียรภาพอินเทอรเน็ต (290) 
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 48.  ความเร็วอินเทอรเน็ต (165) 

 49.  ความครอบคลุมอินเทอรเน็ต (120) 

 50.  ความปลอดภัยของเครือขาย (41) 

 51.  ดานอาคารสถานท่ี (32) 

 52.  ดานซอฟตแวร (23) 

 53.  การใหบริการพ้ืนท่ีการเรียนรูดวยตนเอง และ Smart Learning Zone (16) 

 54.  การใหบริการดานซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (15) 

 55.  การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (12) 

 56.  การใหบริการดานจัดอบรมและพัฒนาทักษะ (9) 

 57.  การใหบริการระบบโทรศัพทแบบ VoIP (5) 

 58.  ไมมีมินิมารท 

 59.  การเขาระบบ wifi ในโทรศัพทมือถือ 

 60.  wifi ไมเสถียรคะ ใชงานแลวหลุดบอยมาก บางครั้งไมถึง 1 นาทีก็หลุดแลวคะ 

 61.  อุปกรณ และซอฟแวรไมมีความทันสมัย ซอฟแวรไมเพียงพอตอการเรียนเเละการใชงาน 

 62.  อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรท่ีลาสมัยและเช่ืองชา 

 63.  การใช google meet และ zoom ที่ยงมีกระบวนการขอใช หรือใชสวนกลาง ทำใหไมสะดวกในการ 

 สอน เวลาเรงดวน เชน เด็กนักศึกษาติดโควิดมาเรียนไมได อยากสอนแบบ onsite และ online ใช 

 zoom ท่ีใหไวท่ีหอง 5202 ก็สอนไดไมนานระบบก็ตัด ตองเขาให 2-3 ครั้ง ทำใหนักศึกษาไมสะดวก 

 คะ 

 3. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมและควรปรับปรุงอื่น ๆ 

 1.  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปรับภูมิทัศนใหสวยงามรมรื่น  อยางตอเนื่อง 

 2.  การเชื่อมตออินเตอรเน็ตควรเสถียรมากกวานี้  ไมใชเชื่อมตอเเลวเดี๋ยวเน็ตก็หลุด ตองเสียเวบาเขื่อมตอ 

 ใหม อยูเกือบทุกช่ัวโมง 

 3.  ขยายเขตสัญญาณไปแถวๆเซเวนหนอยคะ ตอนจายเงิน  ลำบากมาก ไมมีสัญญาณเลย 

 4.  เรื่องอินเทอรเน็ตท่ีมีความชา และสัญญาณ ที่  นอย 

 5.  เช่ือมตออิเตอรเน็ตไมเคยไดเลยเปนเวลา4-5เดือน 

 6.  ปรับปรุงเครือขายอินเตอรเนต ??? หรือ ชวยแก  ปญหา ในชวงที่เกิดปญหาเรื่องเครือขายไมเสถียร ให 

 ทันกับความจำเปนในการเรียนการสอนออนไลนในปจจุบัน ซึ่งปจจุบันประสบปญหามากในการสอน 

 ออนไลน ในระบบอินเตอรเนตในที่ทำงานมาก หลุดบอย ไมเหมาะในการมาทำงานเพื่อสอนออนไลน 

 7.  อยากใหปรับปรุงเรื่องการใหบริการ 

 8.  ควรปรับปรุงความเร็วและความเสถียรของอินเทอรเน็ต  อยางมาก 

 9.  ปรับปรุงการใหบริการ ดานการใหขอมูลจากการโทร  สอบถาม หรือทักแชทเพจเฟสบุค รบกวนให 

 บริการเทาเทียมกันดวย 

 10.  ไวไฟ หองsc 461 ใชงานไมได หลุดบอยคะ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 11.  เช็คการเขาถึงอินเตอรเน็ตเม่ืออยูในหองทำงานจริง ไมใชเช็คเพียงทางเดินหรือใกลเครื่องกระจาย wifi 

 (ใชงานจริงในหอง), การซอมบำรุงเดินเรื่องชามากกก ควรมีระบบแจงสถานะออนไลนเพื่อเขาเช็คและตาม 

 เรื่องได 

 12.  ระบบและความเร็วอินเทอรเน็ตไมเสถียร 

 13.  ควรจีดหาสถานท่ีในการรับประทานอาหารเมื่อมีการ  จีดอบรมเกิดขึ้น 

 14.  ความเร็วของอินเตอรเน็ตควรครอบคลุมและรวดเร็ว  กวานี้ 

 15.  อินเทอรเน็ตแยมากครับ เวลาจะใชงานจริงๆ มีสัมมนา  ออนไลนหลุดตลอด ควรปรับปรุงนะครับ 

 16.  อินเตอรเน็ตชามาก 

 17.  เน็ตคอนขางหลุดบอย ตองยืนยันตัวต เฉลี่ย 15-30  นาที/ครั้ง หรือลุกไปหยิบของไมถึง10 นาที ตอง 

 มายืนยันตัวตนใหม (พูดถึง สายแลน ) ไมม่ันใจวาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรดวยไหม 

 18.  สัญญาณอินเตอรเน็ตขัดของติดๆดับๆทุกวัน กลัว  วาถาถึงชวงสอบเเลวจะมีปญหา 

 19.  ควรเพ่ิมบุคลากรใหเพียงพอกับการตอบสนองความตองการ  ของผูใช โดยเฉพาะในชวงโควิด-19 

 20.  เพ่ิมเครือขายใหครอบคุมมากขึ้น 

 21.  ปรับปรุงความเร็วและเสถียรภาพของสัญญาณอินเตอร  เน็ตบูรณาการการใชงานของระบบตางๆ ภาย 

 ใตเครือขายเดียว 

 22.  ปรับปรุงเจนหใหการอินเตอรเน็ตครับ ดำเนินเรื่อง  ชามาก และตองคอยย้ำหลายครั้ง จุดเน็ตยังไม 

 ครอบคลุม และยังไมเสถียรภาพ ครับ 

 23.  อินเทหลุดคอนขางบอย ชา บางครั้งก็ใชงานไม  ได 

 24.  อยากในมีการเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบลงทะเบียน  ใหอัตโนมัติถาเคยลงทะเบียนไวแลวเพราะ 

 นักศึกษาตอเครือขายใหมก็ตองเขาลงทะเบียนเขาใชเครือขายใหม 

 25.  การจองระบบ meet/zoom ดำเนินการไดลาชา และการ  ออกใบประกาศนียบัตรในการอบรมลาชา 

 มากจนกระท่ังนักศึกษาจบยังไมไดใบประกาศนียบัตร 

 26.  เจาหนาท่ีไมเสนอแนะ ใหคำแนะนำใด เม่ือเกิด  ปญหาทางระบบ 

 27.  จัดการความเสถียรของอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมโดย  เฉพาะที่ทำงานและ อาคารทีพักอาศัย 

 28.  จัดการใหมีแอคเคาสำรองสำหรับแขก ท่ีกำหนดรหัส  ผาน เวลาใชงาน เหมือนโรงแรม 

 29.  มีจุดฟรีไวไฟ เพ่ือรองรับแขก และคนที่ใชงานเชน  ดูตำแหนงตึกหรือการเดินรถสาธารณะในม. 

 30.  จัดการรวบรวมเว็บใหอยูในพื้นที่เดียวกัน เขา  ได 

 31.  ใหเขาตรวจสอบขอมูลสหกรณจากการล็อคอินภายใน  ได 

 32.  จัดใหมีนโนบายชวยนักศึกษาเรื่องอินเตอรเน็ต  เรียนออนไลนใหท่ัวถึง จริงจัง 

 33.  คือความเสถียรของอินเทอรเน็ตและอินเทอรเน็ตตอง  มีความเร็วท่ีรองรับคนกวา 2000 คนขึ้นไปได ( 

 เฉลี่ยควรเกิน 15 Mbps) โดยใชเกณฑรับชม วิดิโอใน YouTube ในความละเอียด FHD 1080P ไดโดยไม 

 สะดุดหรือโหลดนานเกินไป ทั้งเขตหอในและในเขตมหาวิทยาลัย 

 34.  อยากใหการอนุมัติการจองโปรแกรมสอนออนไลน มีกำหนด  เวลาอนุมัติที่ชัดเจนคะ เชนหลังจากจอง 

 ระบบควรจะอนุมัติภายใน 3 วัน เพราะบางครั้งรอผลการอนุมัตินานเปนสป. /ขอบคุณคะ 

 35.  ความเสถียร (ความเร็ว)ของอินเทอรเน็ต 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 36.  ตองการใหมีอินเตอรเน็ตท่ีคลอบคลุมท่ัวทุกจุดในมหาวิทยาลัย เชน สนามกีฬา ฯลฯ ควรพัฒนาระบบ 

 LMS ให user friendly มากกวานี้ เพราะระบบท่ีเปนอยูไมจูงใจใหอาจารยและนศ.เขาใช เพราะการใช 

 ระบบภายนอก เชน google classroom ฯลฯ สะดวกและงายกวา 

 37.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรควรมีระเบียบท่ีเครงครัด  ในดานการใชเสียง เนื่องจากผูใชงานบางคนสง 

 เสียงดังรบกวนผูอ่ืนในขณะอยูในหองปฏิบัติการ 

 38.  ไมชอบเจาหนาท่ีแขนหักคนนั้น 

 39.  ความรวดเร็วและความเสถียรของอินเตอรเน็ต 

 40.  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ระบบอินเตอรเนต  สำคัญมาก แตพบวาบอยครั้งที่สัญญาณ 

 อินเตอรเนตสูญหายในระหวางใชงาน No internet บอยมาก โดยเฉพาะชวงบาย ทั้ง ๆ ที่จุดกระจาย 

 สัญญาณอยูหนาหองทำงาน แต No internet ผลการประเมินโดยนักศึกษาก็พบวา นักศึกษาตำหนิระบบ 

 อินเตอรเนตของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เรื่องนี้ควรแกไขดวย 

 41.  สัญญาณเน็ตขาดๆหายๆ เชื่อมอยูดีๆก็หลุด ควรแกไข  ปรับปรุงครับ 

 42.  ระบบอินเตอรเน็ตชวงแรกดีหลังเช่ือมตอไมติด  ไมพอเห็น สัญญาณเต็มพอเชื่อคงเหลือขีดสองขีดไมก็ 

 เช่ือมไมติดเลย 

 43.  เมื่อไหรอินเตอรเน็ตจะเร็วแบบเสถียร บางหอง  ในหอพัก อยากใหมีสายlan ในการตอ หรือเพิ่มผูให 

 บริการเอกชนในการติดต้ังอินเตอรเน็ตหอพัก เพราะบางหองสัญญาณก็เขาไมถึง แตไมสามารถแกไขได 

 เพราะเปนของบริษัท T_ _ _ ซึ่งก็ตองรอนานแตบางหองก็มีความจำเปนที่จะตองใชอินเตอรเน็ต 

 44.  เวลาทักเพจอานไมตอบคือไร 

 45.  อินเทอเน็ตท่ีหอในไมมีความเสถียร เรียนออนไลน  อยูๆ ความเร็วก็ชาลงจนไมไดยินเสียงเลยคะ เคย 

 แจงไปทาง FB แตเจาหนาท่ีตอบชามากๆเลยคะ และปจจุบันก็ยังมีปญหาน้ีอยู 

 46.  ความเสถียรของสัญญาณไวไฟ 

 47.  อยากไดรานกาเเฟกับมินิมารทครับ 

 48.  อยากใหเปดพ้ืนท่ีสำหรับอานหนังสือเปน 24 ชม  . เนื่องจากสถานที่อานหนังสือทั่วทั้งมหาวิทยาลัยยัง 

 ไมเพียงพอตอความตองการใชบริการของนักศึกษา 

 49.  เพ่ิมหองอานหนังสือ 

 50.  อยากไดหอง smart learning เพ่ิม ในชวงสอบ 

 51.  เปด  24  ชั่วโมง 

 52.  อยากใหมีพ้ืนท่ีสำหรับนั่งอานหนังสือมากขึ้น 

 53.  อยากใหขยายหองมากกวานี้ แยกเปนๆสวนๆ เพราะ  บางคนทำงาน อยากเสียงคุยกันก็ไมตองระวังวา 

 จะรบกวนคนอ่ืน 

 54.  อยากไดหองอานหนังสือเพิ่มเติม เพ่ือรอฃรับจำนวน  นักศึกษา โอยอยากไดหองอานหนังสือที่เปดให 

 บริการ 24 ชั่วโมงแลไมไดเปดเฉพาะชวงสอบเทานั้น แตสามารถเขามาอานหนังสือไดตลอดตั้งแตตนเทอม 

 จนกระท่ังสอบเสร็จคะ หากทำไดจะมีประโยชนกับนักศึกษาอยางแทจริง ขอบคุณคะ 

 55.  สรางหองเพ่ิม 

 56.  ควรเพ่ิมเบาะน่ัง หรือโซนนั่งทำงานเพิ่ม และควบคุม  การใชเสียงของผูมาใชบริการ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 57.  ชอบ Smart learning zone คะ เงียบและสงบดีมาก อยากใหเปด 24 ชม.เลย 

 58.  เนตไมเสถียร ยิ่งตอนสำคัญ เชนชวงสงเกรด ชวง  สงงาน จะชามาก 

 59.  ควรจัดใหมีการบริการ ณ สถานท่ีตั้ง คือ ไมตอง  เคลื่อนยายอุปกรณ เชน CPU ไปที่สำนักคอมฯ เพื่อ 

 ใหเจาหนาท่ีซอมแซม/ตรวจสอบความบกพรอง 

 60.  อยากใหอินเตอเน็ตเลนเกมสไดคะ 

 61.  อยากใหเพ่ิมท่ีอานมากกวานี ้

 62.  อยากใหเพ่ิมการดจอของคอมพิวเตอรคะ เนื่องจาก  สอนเทคโนโลยี BIM แลวกระตุกพอสมควร และ 

 สอน Render 3D ไมได เพราะมันแจงเตือนวา การดจอเกาเกินไป (หอง 2C 10-11) 

 63.  อยากรบกวนทางสำนักคอมฯ ดูเรื่อง Internet มันไม  สามารถ Casting ได มันบล็อคจอดำ ทำใหสอน 

 การใช VR ไมได ตองใช Net มือถือเอง จึง Casting ได 

 64.  รบกวนทางสำนักคอมฯ เปล่ียนรูปอาคารคณะฯ ใน เว็บ  ม.อุบลใหดวยคะ มันยังเปนรูปเดิม พอดีตอน 

 น้ีเปลี่ยนปายหนาอาคารคณะแลว (  www.ubu.ac.th/ubu_faculty.php  ) 

 65.  ทางคณะฯ จะขอความอนุเคราะหใหมีจนท. ดูแลเรื่อง  คอมพิวเตอรและระบบ มาตรวจเช็คที่คณะ 

 เดือนละครั้งก็ไดคะ เน่ืองจากเราไมมีผูเช่ียวชาญดานนี้ที่อยูประจำคณะฯ 

 66.  เน็ตในหอในลมบอยมากคะ ยิ่งเปนการเรียน การ  สอบออนไลนดวย ทำใหเดือดรอนมากคะ 

 67.  ควรมีความเร็วและเสถียรของอินเทอรเน็ตมากกวา  นี้ 

 68.  Ubu wifi ชามาก ไมสามารถโหลดเอกสารไฟลใหญๆ  ได 

 69.  ระบบหมดเวลาเร็วเกินไป ตองเสียเวลาเขาระบบใหม 

 70.  ควรเพ่ิมตัวกระจาย wifi ใหสามารถเขาใชงานได  แมอยุในหองทำงาน หองเรียน  หรือหองประชุ, 

 71.  เจาหนาท่ีควรใหบริการดีกวานี้ ไมควรวันใส  ผูที่เชาใชหองสมุด 

 72.  ระบบ lms หรือ reg Error บอยชวงสอบ 

 73.  ควรปรับปรุงใหดีกวานี้ เพราะเวลาสอบมีเวลาที ่ จำกัด 

 74.  ทำใหเสียเวลาในสวนท่ีระบบมันerror 

 75.  อยากใหอินเทอรเน็ตเร็วและเมื่อเช่ือมตอแลว  เน็ตไมหลุดงาย 

 76.  อยากใหไวไฟใชได อิสระมากกวานี้ เชนการใช  discord,steam หรือโปรแกรมอื่นๆที่มหาลัยบล็อค IP 

 ไว และการใช VPN ไดงายกวานี้ มีการอัปเดตขอมูลขาวสาร ถาอินเทอรเน็ตมีปญหา ฯลฯ 

 77.  ควรปรับปรุงความเสถียรของเครือขายบริเวณที่พัก  บุคลากรดวย เนื่องจากหลุดบอยมาก 

 78.  อยากใหปรับปรุง website UBU ใหมีความดึงดูดใจมา  กกวานี้ เชน การแนะนำคณะ ความเปนอยูใน 

 มหาลัย เปนแบบ virtual/lnteractive 

 79.  เน็ตหลุดบอยคะ 

 80.  อยากใหมี Kutools for Excel แบบถูกลิขสิทธิ์คะ 

 81.  การใชบริการอินเตอรเน็ตสัญญาณไมครอบคุมพื้นที่  สัญญาณหลุดเวลาเดินออกนอกอาคารหรือนอก 

 หองทำงาน ตองเขาระบบใหมทุกครั้งหรือเปนท่ีการตั้งคาไวไหมไมแนใจ 

 82.  ปรับปรุงเสถียรภาพอินเทอรเน็ต และความเร็วของ  อินเทอรเน็ต 

 83.  Wifi แฟลตบุคลากร 4 ช้ัน 4 ฝงทิศตะวันตก ไม  เสถียรเลย ชวยไปดูดวยครับ หลุดทุก 5-10 นาที 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

http://www.ubu.ac.th/ubu_faculty.php


 84.  ปรับปรุงระบบสมัตรงาน สรางส่ือท่ีอธิบายใหผูสมัครงานเขาใจวิธีการกรอกขอมูล 

 85.  เน็ตมักหลุดเวลาจัดกิจกรรมสำคัญเชนสอบเคาโครง  วิทยานิพนธออนไลน 

 86.  ควรปรับปรุงเสถียรภาพอินเทอรเน็ต เนื่องจากกระทบ  ตอการจัดการเรียนการสอน 

 87.  ตั้งแตชวง 2-3 เดือนที่ผานมา เน็ตหลุดบอย  แตไดรับการแกไขแลวกอดีขึ้นแตยังมีความลาชาเล็กนอย 

 อาจจะเพราะมีผูใชงานเยอะมาก 

 88.  ระบบลมบอย ระบบรักษาความปลอดภัยอันใหมเขาจาก  ภายนอกมหาวิทยาลัยไมไดเลยทั้งๆที่ดำเนิน 

 การตามคลิบทุกอยาง หากมีการปรับเปล่ียนควรมีบริการนอกสถานท่ีเพื่อทำความเขาใจและแนะนำการ 

 เขาใชระบบอยางถูกตอง ขอมูลท่ีแนะนำในระบบเวลาเขาไปดำเนินการไมสามารถทำไดเชนการปร้ินใบ 

 เกียรติบัตร ไมสามารถทำไดยุงยากนานไมทันการณ เนื่องจากไดเขาใชบริการนอยสวนมากจะใชบริการ 

 ขอมูล DMS แตปจจบุันหากไมอยูในมหาวิทยลัยก็ไมสามารถใชงานระบบได ขอความกรุณาชวยแนะนำวิธ ี

 ท่ีเขาไปใชงานไดดวยนะคะจะเปนพระคุณมากถึงมากท่ีสุดคะ 

 89.  ความเสถียรของอินเตอรเน็ตในแฟลตบุคลากรมีความ  เสถียรต่ำ หลุดบอย สอบ สอน มีปญหา 

 90.  improve speed with stable. Trams route map has  to develop, map and real way 

 trams run are not the same, too waste the time for waiting in wrong place. By the way 

 some office said "you can chat to us first if you have the problems" but when i chat 

 there is no responsibility to reply to my problems. 

 91.  ไมสามารถเขาใชงานระบบ wifi ที่ปรับปรุงใหม  ในมือถือได ควรกลับไปใชรูปแบบเดิมที่ดีกวา 

 92.  ความเร็วเน็ต 

 93.  ดีมากครับ 

 94.  พ้ืนท่ีครอบคลุมอินเทอรเนตควรมีพ้ืนที่ครอบคลุม  ท่ัวม 

 95.  เน็ตมอหลุดบอยมาก ทำงานอยูๆดับ แกเหอะ นี่ตอง  ล็อกอินทุก 5 นาที 

 96.  ไมมีคะ 

 97.  มหาวิทยาลัยกำลังเขาสูยุคดิจิทัลแตความเสถียร  ของอินเตอรเน็ตยังไมดีขึ้นเลย 

 98.  wifi ท่ีหอง 1301 อาคาร CLB1 ไมเพียงพอ เนื่องจาก  เปนช้ันเรียนใหญ เมื่อมีการเรียนการสอน นศ 

 ใชอินเตอรเน็ตพรอมกันกับอาจารย ทำใหใชเนตไมได และเนตท่ีโตะอาจารยไมเสถียร (ทั้งเนต LAN และ 

 wifi 

 99.  wifi ท่ีแฟลตบุคลากร 4 ไมดีอยางยิ่ง เมื่อฝนตก  หรือไฟดับ แลว wifi plus หายไป แลวก็ขึ้นแค wifi 

 plus (slow) ทำใหไมสะดวกในการประชุมออนไลน หรือตองใชอินเตอรเน็ต 

 100.  สัญญาณ wifi บางจุดขึ้น ครบทุกขีด แต online  ไมได 

 101.  ความเร็วอินเทอรเน็ต ณ สำนักงานไรฝกทดลองฯ  ฟารมของคณะเกษตรศาสตร กอนหนานี้เชื่อมตอ 

 ไดความเร็วประมาณ 200 Mbps ท้ังผานสายแลน และผาน wifi แตปจจุบันการเช่ือมตอหลุดบอย และ 

 การเช่ือมตอผานสายแลนไดความเร็วประมาณ 30-100 Mbps สวนการเชื่อตอ wifi ไดความเร็ว 

 (120-200 Mbps) ชวยตรวจสอบใหดวยครับ 

 102.  ควรตอบขอความของนักศึกษาท่ีมาสอบถามปญหาดวย 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 103.  ไมควรจะใหมี internet การ log out เองบอยเพราะทำใหเสียเวลาตองเขามา log in อยูเกือบทุก ๆ 

 5 นาที ทำใหการทำงานไมตอเนื่องครับ ปญหานี้มีมานานแลว รบกวนชวยเรงแกไขดวยนะครับ ขอบคุณ 

 ครับ 

 104.  เน็ตชา เช่ือมตอยาก หลุดบอย เน็ตไมเสถียร 

 105.  เน็ตชา หลุดบอย 

 106.  ระบบหนา Login ผาน Web Browser หลุดบอย การ  ใช Firefox ไมชวยในการแกปญหา อยากใหม ี

 ระบบ Proxy server หรือใหอิสระในการ Upload & Download ในการใชงานผาน VPN ของมหาลัย 

 เพ่ิมจากการท่ีตองใช Web Browser Login ครับ 

 107.  อยากใหมีระบบสำหรับทีวีที่เปน smart TV เช่ือม  ตออินเตอรเน็ตได เนื่องจากหองแล็บบางหองและ 

 หลายหองในคณะมีการใชสอนแบบออนไลน และ smart TV ไมรองรับ Web Browser Login 

 108.  ระยะหลังความเร็วและเสถียรภาพต่ำมากๆ ทั้งท่ี  อินเทอรเนตจำเปนตองใชในการเรียนการสอนและ 

 การทำงาน 

 109.  สัญญาณหลุดใหล็อกอินบอยครั้ง ชวงหนาฝนสัญญาณ  จะชามาก 

 110.  ระบบไวไฟหลุดบอย 

 111.  เวลามีอะไรท่ีสำคัญอยากใหแจงในเมลดวย 

 112.  ควรปรับปรุงดานความครอบคลุมอินเทอรเน็ตและความ  เสถียรภาพอินเทอรเน็ต หลุดบอยมากจน 

 บางครั้งไมสามารถทำงานได 

 113.  บางหองเรียนไมมีอินเตอรเน็ตใหใชครับ (เรียน  รวม 5 ) 

 114.  ความเสถียรของอินเทอรเน็ตที่หอพักไมคอยเสถียร  และมีความชา 

 115.  การใช google meet และ zoom ที่ยงมีกระบวนการ  ขอใช หรือใชสวนกลาง ทำใหไมสะดวกในการ 

 สอน เวลาเรงดวน เชน เด็กนักศึกษาติดโควิดมาเรียนไมได อยากสอนแบบ onsite และ online ใช zoom 

 ท่ีใหไวท่ีหอง 5202 ก็สอนไดไมนานระบบก็ตัด ตองเขาให 2-3 ครั้ง ทำใหนักศึกษาไมสะดวกคะ 

 116.  คูมือการใชงานระบบ(สำหรับมือใหม) เชน การ  ใช zoom, google meet ถา Re design แบบงายๆ 

 ใน 1 A4 หรือ 1ภาพ จะเยี่ยมมากเลยคะ 

 117.  เพ่ิมพ้ืนท่ีใหบริการหอง smart learning Zone 

 118.  เพ่ิมพ้ืนท่ีครอบคลุม internet 

 119.  ทำไมเวลาเขาไปเรียนในตึกบางตึกไมสามารถเลน  อินเตอรเน็ตของตัวเองไดครับยกตัวอยางอาคาร 

 เรียนรวม4 หอง4101 

 120.  สัญญาณอินเตอรเน็ตบางจุดไมเสถียร เชื่อมตอ  ไดชา 

 121.  เน็ตหลุดบอยมากก บางครั้งก็เชื่อมไมไดเลย  บางครั้งก็ชามากกก 

 122.  สัญญาณอินเตอรเน็ตหลุดบอยและเช่ือมตอคอนขาง  ยาก 

 123.  รบกวนชวยตรวจสอบความเสถียรภาพของเน็ตบริเวณหอพัก  ดวยนะคะ 

 124.  อยากใหปรับปรุง ระบบอินเตอร เน็ต ภายในมหาวิทยาลัย   ใหเสถียรมากกวานี ้

 125.  อินเตอรเน็ตหอในราชาวดี3 ช้ัน2 ฝงโรงรถ ไม  คอยเสถียรคะ อยากใหปรับปรุงคะ 

 126.  ความเร็วของอินเทอรเน็ตไมครอบคลุม ที่คณะบาง  ครั้งก็ใชงานไมได ที่หอก็ชา 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 127.  เครือขายสัญญานอินเตอรเนตชอบหลุดเเละชามากเวลาตองการเชื่อม กลองอยูตรงหนาหองเเตไม 

 สามรถเชื่อมเน็ตไดหรือสัญญานหายบอยตองเช่ือมหลายครั้ง 

 128.  เน็ตที่หอพักราชาวดี3 ช้ัน4 ฝงโรงรถเวลาหลัง2ทุม  คือใชไมไดเลย ไมรูเปนอะไร ติดๆดับๆตลอด เคย 

 เเจงไปหลายรอบเเลวเเตก็ไมมีอะไรมาเเกไขเลย ชวยอานขอเสนอเเนะเเลวเเกไขดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

 129.  ควรปรับปรุงอินเตอรเน็ตหนอยนะคะ ไมใชหนึ่ง  วันตองเชื่อมตอเปนสิบกวารอบแบบนี้ก็ไมไหวนะคะ 

 คาเทอมกับคาหอก็จายแลวก็ชวยเอาสวนนั้นมาใชใหเกิดประโยชนดวยนะคะ รบกวนดวยนะคะ ขอบคุณ 

 คะ 

 130.  ความเสถียรของอินเตอรเน็ต 

 131.  ท่ีหอในชั้น4เน็ตUBU-WiFi By True ชอบหลุดตอน  ค่ำเปนตนไป 

 132.  อินเทอรเน็ตAisของหอในราชาวดี3 ไมเสถียรเลย  เชื่อมตอแลวหลุด สวนของtrueมีบางเวลาที่ 

 ความเร็วเน็ตตกและชามากเหมือนกัน 

 133.  อินเทอรเน็ตหลุดบอย ใชไมไดก็บอยอยากให  ปรับปรุง 

 134.  เน็ตชามาก 

 135.  อินเทอรเน็ตหอใน ราชาวดี 3 ช้ัน 2 ฝงตลอดท้ัง  ฝง 

 136.  เน็ตที่หอพักนักศึกษาราชาวดี3ไมเสถียรหลุดบอย 

 137.  เน็ตหอในหลุดบอยมาก เชื่อมก็ยาก ลองเช่ือมท้ัง  โทรศัพท ไอแพด โนตบุค บางวันเชื่อมไมไดสักอยาง 

 แทบทุกวันเน็ตจะหลุดประมาณ4ทุม พอหลุดแลวตองรอเปนครึ่งชั่วโมงคอยเชื่อมไดใหม บางคร้ังก็รอเปน 

 ช่ัวโมง 

 138.  ระบบ internet ขัดของเวลาสำคัญเชนการลงทะเบียน  ของนักศึกษา หรือชวงมีฝนตกหนักมีพายุควร 

 มีการปรับปรุงใหมีความเสถียรภาพมากขึ้น 

 139.  Internet หลุดบอยครั้ง 

 140.  ระบบ LAN ท่ีอาจารยใชมีปญหาบังคับล็อกอินบอย  เกินไปคะ แต Wifi ไมเปนคะ 

 141.  ขอบคุณที่ตอบคำถาม-ใหบริการรวดเร็วคะ 

 142.  ขอบคุณที่จัดการnetหอพักนักศึกษาไดแลว 

 143.  อาคารเรียนรวม3 และหอง ILC302 สัญญาณอินเตอรเน็ต  คอนขางชา ชามากอยากใหปรับปรุง 

 144.  ควรมีการสำรองขอมูลสำคัญของหนวยงานที่ใชบริการ  เซิรเวอรของสำนักคอมพิวเตอรอยูเปนประจำ 

 ทุก 6 เดือน หรือแจงเตือนใหหนวยงานสำรองขอมูลสำคัญของตนเองเปนประจำทุก 6 เดือน เพื่อไมให 

 ขอมูลสำคัญเกิดการสูญหายแลวไมสามารถเรียกกลับคืนมาได 

 145.  อินเทอรเน็ต ไมเสถียร เดี๋ยวก็เช่ือมตอ เดี๋ยว  ก็หลุด 

 146.  ไมแนใจวาระบบ reg.ubu ทำไมสงอีเมลแจงเตือน  ตลอดซ้ำๆ ทั้งท่ีเขาไปอนุมัติคำรองแลว 

 147.  อินเทอรเน็ตหอในราชาวดี3 ช้ัน2 ฝงบรรไดไมมี  สัญญาณอินเตอรเน็ตจนโทรศัพทไมสามารถเชื่อมตอ 

 ใชwifiได 

 148.  ท้ังของais และtrue 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 149.  ผมโทรไปแจงปญหาเบอรภายใน แตเจาหนาที่แนะนำใหแจงปยหาผานเพจเฟสบุก พอแจงปญหาไป 

 ทางเพจมีคนอาน แตไมมีการตอบใด ๆ เปนเวลาเกือบ 2 วัน และควรมีการแจงความคืบหนาในการแก 

 ปญหาดวยครับ 

 150.  ตึก EN7 Wi-Fi ไมคอยมีสัญญาณนะคะ 

 151.  อยากให wifi 1 รหัสสามารถใชไดหลายเครื่อง  เพราะนักศึกษาบางคนมีความตองการใช wifi ใน 

 หลายอุปกรณ เชน ใชใน ipad และ notebook พรอมกัน 

 152.  ตรงแผนก/ทางเขา บริการแยมาก 

 153.  เน็ตควรเสถียรกวาน้ี บางท่ีเขาไมไดเลยคะ 

 154.  อินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัยคอนขางหลุดบอยคะ  เลยอยากใหปรับปรุงเรื่องน้ีคะ 

 155.  อยากใหปรับปรุงอินเตอรเน็ตตึกเครื่องมือกลาง  โซนหนา เนื่องจากคอมพิวเตอรไมสามารถเชื่อมตอ 

 อินเตอรเน็ตได เชื่อมได10นาที อินเตอรเน็ตก็หลุด ชวงตนเดือน-กลางเดือน กค.อินเตอรเนตทุกแอคเคาต 

 ไมสารมารถเชื่อมตอไดเลย ซึ่งสงผลตอการทำงานในรูปแบบออนไลนเปนอยงมาก 

 156.  ดานเสถียรภาพของอินเตอรเน็ต 

 157.  wifi หลุดบอยมากๆ โดยเฉพาะชวงเย็น 

 158.  ควรปรับควรปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ Wi-Fi ของ  ทุกอาคาร โดยเฉพาะที่หอพักบุคลากรควร 

 พัฒนา ควรพัฒนาเครือขายเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัยอยางบูรณาการ เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยตาง 

 ประเทศโดยท่ี โดยที่เครือขายของแตละหนวยงานจะตองอยูในระบบเดียวกันโดยสามารถใช โดยสามารถ 

 ใชระบบเอสเอสโอเขาล็อกอินไดทุกเครือขายท่ีบุคลากรใชงาน ไมวาจะเปนหองสมุด เว็บไซตคณะ และ 

 อ่ืนๆขอบคุ ขอบคุณมากครับ 

 159.  อินเทอรเน็ตหลุดบอย 

 160.  บริเวณช้ัน 2 ตึกบริหารใหม โซนหองทางเชื่อม  ไปตึกนิติศาสตรมีสัญญาณ Wifi , wifi+ wifi++ 

 อุปกรณมันสลับเลือกบ่ิย ทำใหหลุดบอย 

 161.  ตึก clb1 หอง 1301 ช้ัน 3 เปนหองใหญ และ  clb 4-5 หองใหญ นศ เรียนเปนจำนวนมาก เกิดการ 

 แยงสัญญาณ wifi กัน ท้ัง นศ ทั้ง อจ ทำใหการใชงานไมพอ ชา และ connect ไมได 

 162.  Wifi+ , wifi ของแฟลตบุคลากร4 ช้ัน 4 โซนตะวัน  ตกหลุดบอย หลายครั้งไปจับสัญญาณ 

 wifi+(slow) ไมรูเกิดจากอะไร 

 163.  ระบบการ login เขา ubu authen กับ google system  หลายขั้นมาก โดยเฉพาะเมื่อใชเครื่องหอง 

 สอน 

 1.  เขา ubu login ตองเขารหัส 

 2.  เขา google เขาเมลตนเอง 

 3.  ระบบพาไป ubu web google portal ตองใชรหัส และพาสเวิดแบบ 4.1 

 ถามวา 1-3 ซับซอน หลายรอบเพื่ออะไร รอบปงบประมาณท่ีแลวเคยแจงปญหานี้ แตไมไดรับการแกไข 

 168.  อยากให lms ใชงายกวานี้ 

 169.  ระบบอินเทอรเนตใหคลอบคลุมในหองบรรยายและปฏิบัติ  การ และ หองพักอาจารย และ ไมหลุด 

 บอยๆ เหมือนปจจุบัน 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 170.  บางจุดของพ้ืนท่ีในอาคารเปนจุดอับสัญญาณ wifi เชน ทางบันไดหนีไฟของ สนง อธิการบดีหลังเกา 

 171.  อยากใหเพ่ิม account Zoom Webinar เพื่อใหเหมาะ  สมกับการประชุมวิชาการ 

 172.  ไมเคยใชบริการ 

 173.  เคยใช wifi++ ได แตปจจุบัน เขาใชไมได  เลยคะ 

 174.  ควรปรับปรุงความเร็วเน็ตในแฟลตบุคลากรและมีความ  กระตือรือรนในการขวยเหลือและปรับปรุง 

 175.  สัญญาณอินเตอรเน็ตถูกตัดเร็วมากๆ 

 176.  มีบางครั้งท่ีสัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียรและ  เชื่อมตอยาก คาดวามีผูใชงานเยอะ และสัญญาณ 

 อินเทอรเน็ตลาชาในการดาวนโหลดส่ือการเรียนรู 

 177.  อยากฝากใหพิจารณาติดสัญญาณอินเทอรเน็ตบริเวณ  ที่นั่งรอรถมอแดง; หนามหาวิทยาลัย 

 178.  ยามเลนเกมส เเละเลนโทรศัพทเสียงดังมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  ฝากตักเตือนหนอยครับ 

 179.  อยากใหระบบอินเตอรเน็ตเสถียรมากกวานี้ 

 180.  เพ่ิมจุดติดตั้งไวไฟ 

 181.  ควรเพ่ิมหองเพ่ือเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

 182.  ยามเสียงดังมากเลนโทรศัพทเสียงดังมากๆๆๆๆๆๆๆ 

 183.  อยากใหมีตูกดน้ำ เพ่ิมความเสถียรอินเทอรเน็ต 

 184.  ใชงานไปสักพัก ไมถึง 1 ชม กมีการตัดอินเทอรเน็ต  ทำใหการทำงานสะดุด เน็ตบางทีกเร็วมาก บาง 

 ทีกเปดไมไดเลย ขอใหปรับปรุงเรื่องการบงชื่อเขาใชมหไดนานข้ึน 

 185.  แอดมินประจำเฟซบุคนาจะชวยเหลือไดดวย ไมใช  แคใหเบอรโทรติดตอภายในคะ 

 186.  อยากใหมีหองทำงานเพ่ิมคะ 

 187.  อยากใหเปดหองนานๆกลัว ยามเหงา 24Hr 

 188.  ท่ีน่ังไมพอ 

 189.  หองน้ำ กระดาษชำระ เวลาวันหยุดเสาร-อาทิตย  หรือชวงสอบ.(ควรสำรองไวครับ) 

 190.  ควรเพ่ิมพื้นที่อานหนังสือใหมากขึ้น 

 191.  ไมเสถียรเลย ใชงานยาวๆไมได 

 192.  เน็ตชาบาง เช่ือมและล็อกอินก็เลนไมไดบาง 

 193.  โปรแกรม Discord เปนโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นให  มีการใชงานเพื่อพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิด 

 เห็นกันในชุมชนเล็กๆ ซึ่งสามารถใชไดท้ังการแชท และการโทรดวยเสียง แตเนื่องจากอินเทอรเน็ตของมหา 

 ลัยไมสามารถยอมใหใชได (ไมสามารถพูดคุยดวยเสียงได) อยากใหปรับปรุงตรงนี้ครับ เพราะสามารถใชคุย 

 งานกับเพ่ือน โทรคุยกับเพื่อนเปนกลุมใหญได ประชุมได สัมมนาได จะเปนประโยชนมากครับ และถาจะด ี

 ควรจะเริ่มลองหันมาใชโปรแกรมนี้ดู 

 194.  ขอใหมีสิ่งดีๆกิจกรรมดีๆเขามาเรื่อยๆ 

 195.  ทำไมเน็ตหลุดบอยมาก- 

 196.  ปรับสัญญาณไวไฟที่แฟลต 1 ใหดวยคราาาา ชั้น  2 ฝง 215 สัญญาณออนแทบขาดใจ 

 197.  อยากใหมีการระบายกาศมากขึ้น 

 198.  ควรจัดให Wi-Fi ครอบคลุมท่ัวมอมากขึ้น 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 199.  อยากใหอินเทอรเน็ตครอบคลุมเพิ่มขึ้นครับ 

 200.  ดีมากคะ 

 201.  หองน้ำควรมีทิชชูใหเพียงพอ 

 202.  ตองล็อกอินเขาบอยเกินไป ใชไปแปปๆตองล็อกอิน  ใหม 

 203.  อยากใหมีอินเตอรเน็ตที่หองอานหนังสือ24 ช่ัวโมง  ที่ว.แพทย 

 204.  อยากใหขยายพ้ืนท่ีท่ีสามารถใชอินเตอรเน็ตได  ครอบคลุมกวานี้ 

 205.  จากการไดเขาใชบริการ ส่ิงท่ีพบบอยมากๆเลย  คือจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีปญหาบอยและ 

 สัญญาณอินเทอรเน็ต ก็อยากจะแนะนำใหปรับปรุงดานนี้คะ 

 206.  อยากใหมีการซอมบำรุงอุปกรณคอมพิวเตอรทุกป 

 207.  ความเร็วอินเทอรเน็ต 

 208.  เครือขายยังชา บางครั้งเขาใชงานไมไดเลย 

 209.  ปรับปรุงความเสถียรของอินเทอรเน็ต 

 210.  โดยรวมถือวาดีมากมีปญหาสอบถามไดตลอด แตอยาก  ใหอินเตอรเน็ตคลอบคลุมมากขึ้น เพราะ 

 บางทีเวลาสอบอยูใตตึก จะเช่ือมอินเตอรเน็ตไมได 

 211.  พัฒนาระบบการใชงานใหทันสมัยตลอดไปคะ 

 212.  ควรทำใหอินเน็ตมีความเสถียรมากกวานี้และท่ัว  ถึงทุกพื้นที่ในมหาลัย 

 213.  อยากใหขยายขอบเขตสัญญาณอินเทอรเน็ตใหท่ัวบริเวณ  มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเฉพาะตึกCLB4 

 และ CLB5 เพราะเปนอาคารท่ีนักศึกษาสวนใหญใชเรียนคอนขางบอย จึงอยากใหเพิ่มความเร็วและความ 

 เสถียรของอินเทอรเน็ตคะ 

 214.  ควรใหอินเตอรเน็ตสามารถเลนเกมสไดครับ 

 215.  ระบบซอฟแวร ubu reg. 

 216.  เพ่ิมเติมการบริการดานโปรแกรมแตงภาพแกนักศึกษา  และอื่นๆ 

 217.  มีบางพ้ืนท่ีท่ีอินเทอรเน็ตมอเขาไมถึงอยาก  ใหปรับตรงนี้นิดเดียว ท่ีเหลือดีหมดทุกอยาง 

 218.  อยากใหขยายหอง Smart Learning Zone หรือหอง  Co-working space ใหรองนับจำนวนผูใช 

 งานมากข้ึน 

 219.  อยากใหขยายเวลาในการใชหอง Smart Learning  Zone และการครอบคลุมของเครือขายคะ 

 CLB4ช้ัน1หอง4-5 สัญญาณอินเตอรเน็ตชาคะ และบริเวณที่ตั้งตลาดในมอคะ(หอในและหนามอ) บางจุด 

 สัญญาณอินเตอรเน็ตใชไมไดคะ วันนั้นจะชำระเงินแตสัญญาณอินเตอรเน็ตใชไมไดคะ จึงอยากใหปรับปรุง 

 แกไขในจุดนี้คะ แตโดยรวมดีมากคะ หองน้ำในตึกสะอาดมากๆดวยคะ 

 220.  การบริการของเจาหนาที่ ที่รับอุปกรณไปซอมแซม  เหมือนไมคอยอยากเต็มใจบริการเทาที่ควร 

 221.  นาจะมีระบบback up สำหรับlms เพื่อจะกลับไปด ู ขอมูลเดิม 

 222.  ลงทะเบียนเรียนregลมบอยคะ 

 223.  การใหบริการ 

 224.  ควรใหมีสัญญาณอินเตอรเน็ตในที่สวนท่ีจะยกตัวอยาง  ดังตอไปนี้ดวยนะคะ เชนมาหินออนขางสำนัก 

 วิทยบริการหรือขางหอสมุดเพราะบางท่ีสะดวกอานขางนอกแตสัญญาณอินเตอรเน็ตไมมี และก็แถวหนอง 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 อีเจมสคะอยากใหมีสัญญาณอินเตอรเน็ตเพราะมีนักศึกษาใชบริการแถวนั้นตลอดแตสัญญาณไมครอบคลุม 

 ขอบคุณคะ 

 225.  ความเร็วอินเทอรเน็ต 

 226.  ความครอบคลุมอินเทอรเน็ต 

 227.  การคลอบคลุมของอินเตอรเน็ตควรมีใหมากกวานี้  เพราะวา ในสถานที่ของมหาวิทยาลัยควรมีwifiที่ 

 คลอบคลุม ไมใชแคอาคารเรียน ควรมีสถานท่ีตางๆท่ีเขาถึงwifi เชน ธนาคารไทยพานิชตรงตึกอธิการบดี 

 เกา ตรงบริเวณ ลานจอดรถมอเตอรไซค (ตูกดเงินธนาคารกรุงไทย)wifi ไมถึง ตองเดินไปใกลตึกอธิการบดี 

 เพ่ือ กดเชื่อมwifi ถึงจะสามารถเลนมือถือได (ไมอยากเดินไปรอกดเงินในที่คนเยอะ) 

 228.  เรื่องอินเตอรเน็ต บางท่ีไมคอยเสถียรหรือบาง  ท่ีก็ไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ตเลย 

 229.  ความเร็วและความแรง 

 230.  ชั้น3ควรติดแอรหรือพัดลมเพิ่มเพื่อใหอากาศเย็น  จะไดใหนักศึกษาขึ้นไปใชเปนสถานที่ทำงานไดมาก 

 ข้ึนครับ 

 231.  อบรมการใชงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหทันตอการ  เปล่ียนแปลง 

 232.  การเชื่อมอินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอรบางเครื่อง  สายเน็ตเขาไมถึง 

 233.  ความเร็วของอินเทอรเน็ต 

 234.  บางครั้งวายฟายชอบคาง และเลนตอไมได อยาก  ใหปรับปรุงตรงสวนนี ้

 235.  อยากใหพัฒนาระบบตอไปเรื่อยๆ 

 236.  อินเตอรเน็ตบางพ้ืนท่ีชาและไมสามารถเขาหนา  ล็อกอินได เชนในตึก CLB5 

 237.  อินเทอรเน็ต ควรเร็วกวานี้คะเพราะบางทีใช  เรียนไมไดคะ 

 238.  อยากใหปรับปรุงอินเตอรเน็ตหอในมากๆคะ เพราะ  สวนใหญสัญญาณจะอยูใกลบันได เเลวหองถัดไป 

 ลึกๆหนอย สัญญาณออนเเละเน็ตหลุดบอยมากคะ 

 239.  อยากใหอยากใหเช็คสัญญาณอินเตอรเน็ต ตึกอธิการบดี  หลังเกา 

 240.  แจกเน็ตฟรี 

 241.  อยากใหมีไวไฟท่ีสนามกีฬาและหนองอีเจมคะ 

 242.  ผมอยากใหปรับปรุงจอคอมพิวเตอรหรือเครื่องคอมพิวเตอร  เนื่องจากมีบางเครื่องที่ใชงานไมได อาจ 

 จะสงผลกระทบตอการศึกษาของนักศึกษา และ อยากใหปรับปรุง บอเลี้ยงปลา ที่ทางเขาอาคาร ให 

 สวยงามข้ึน ดูสบายตายิ่งขึ้นครับ 

 243.  อยากใหมีพ้ืนท่ีใหนั่งบริเวณทางเดินเพิ่ม 

 244.  อยากใหเน็ต ในมหาวิทยาลัยมีความเร็ว และความ  เสถียรในการใชงานมากกวานี้ 

 245.  ลงโปรแกรมที่จะเรียนใหเรียบรอยและปลอดภัยตาม  รายวิชาการเรียน 

 246.  อยากใหเพ่ิมความเร็วและความเสถียรของอินเตอรเน็ต  มากกวานี้ 

 247.  การบริการของเจาหนาที่ 

 248.  ตรวจสอบดูจุดท่ีใชอินเตอรเน็ตไมได และซอม  ปรับปรุงเพื่อใหไดใช และสะดวกตอผูที่ใชงาน 

 249.  อยากใหปรับปรุงเครือขายไวไฟ ชามากๆ บางครั้ง  ก็เช่ือมตอไมไดเลย ตึกCLB1ไวไฟหลุดบอยมากคะ 

 บางครั้งก็เชื่อมตอไมไดเลยคะ 
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 250.  อยากใหแกไขเรื่องไวไฟคะ 

 251.  ควรซอมประตูทางเขาออกท่ีใชสแกนบัตร 

 252.  ควรเปลี่ยนยกระดับคอมพิวเตอรใหมีคุณภาพมากกวา  ข้ึน 

 253.  ทำตึกใหม 

 254.  ระยะเวลาในการล็อคอินเขาใชอินเตอรเน็ตมันเร็ว  เกินไป เสียเวลาล็อคอินบอยเกินไป ควรขยายเวลา 

 ใหนานกวานี้ 

 255.  ควรปรับปรุงในเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ชา  และหลุดบอยขณะเชื่อมตอ มีปญหาอยางมากตอการ 

 เรียน 

 256.  อยากใหสำนักงานคอมพิวเตอรและเครือขายจัดกิจกรรม  ใหรวมสนุกบอยๆคะ  ซึ่งจะชวยกระตุนให 

 นักศึกษาไดเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีคะ 

 257.  การจัดอบรมเลื่อนหรือยกเลิก ไมมีการแจงเตือน  ใหทราบ 

 258.  ปรับปรุงเรื่องinternet 

 259.  เพ่ิมกลองกระจายสัญญาณอีกใหไปอยูที่ไหนขอม  หาลัยก็มีwi-fiใชคะ 

 260.  อยากใหปรับปรุงดานความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต  และความเสถียรภาพ เนื่องจากขณะใช 

 งานการเชื่อมตอสัญญานมีการขาดหายเปนบางชวง 

 261.  ปรับปรุงเรื่องความเสถียรของอินเตอรบางทีอาจ  จะใชงานไมไดก็มีเวลารีบๆ 

 262.  เวลามีคนใชงานอินเทอรเน็ตเยอะ เน็ตจะชามาก 

 263.  ไวไฟราชาวดี 3 ช้ัน 3 ฝงโรงจอดรถเช่ือมไมคอย  ไดเลยคะ และอยากใหไวไฟมอสามารถใชเลนเกมสที่ 

 ใชอินเทอรเน็ตไดดวยเพ่ือการคลายเครียด 

 264.  พ้ืนท่ีอินเตอรเน็ตไมครอบคลุมเทาไหร 

 265.  ควรเพ่ิมพื้นที่ครอบคลุมของอินเตอรเน็ตมากขึ้น 

 266.  อยากใหปรับปรุงเร่ืองความเสถียรของอินเทอรเน็ต  บางครับบางที่ยังชาครับ 

 267.  อยากใหมีการลงโปรแกรมสแกนไวรัสท่ีคอมพิวเตอร  ของสำนักงาน เพื่อตองกันอันตรายตางๆจากไร 

 วัส 

 268.  ปรับความเสถียรภาพของระบบอินทอรเน็ตใหมีความ  เสถียรภาพมากขึ้นจากเดิม 

 269.  Wifi ท่ีหอพักลีลาวดี2 คอนขางหลุดบอยคะ 

 270.  เพ่ิมปริมาณอินเทอรเน็ตใหมากกวาเดิม 

 271.  ดังตามปญหาท่ีพิมพไปในขอ1 วิชาเรียนเชาใน  อาคารเรียนรวม5 บางครั้งเช็คชื่อไมทันในlms 

 272.  อางปลาหนาตึกสกปรกเกินไป 

 273.  อยากใหมีอินเตอรเน็ตติดที่อื่น นอกจากอาคาร  เรียน 

 274.  ควรติดตั้งบริเวณหอใน และอาคารเรียนรวม5 ใหครอบคลุม  เสถียรมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวน 

 นักศึกษาใชงานเปนจำนวนมาก 

 275.  อยากใหติดตั้งอินเตอรเน็ตทั่วมอ และเพิ่มความเร็ว 

 276.  หองน้ำไมมีทิชชู 

 277.  อยากใหอินเทอรเน็ตคลอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย 
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 278.  ทำใหซอฟแวรครบตอการเรียนเเละการใชงาน อุปกรณเร็วเเรงมีความทันสมัย และการเขาถึงเว็บไซต 

 ตางๆผานไวไฟของมหาลัย(เลนเกม) อยากใหมีเวลาฟรีไทมทีีสามารถใชไวไฟมหาลัยเลนเกมได 

 279.  อินเตอรเน็ตที่อาคาร4จะไมคอยเสถียรเทาไหร  ก็อยากจะใหมันเสถียรกวานี้คะ 

 280. 

 281.  ควรปรับปรุงระบบregใหเสถียรภาพมากขึ้นในชวง  ลงทะเบียนเรียน 

 282.  พัฒนาเน็ตใหทั่วถึงทุกพื้นที่ และลดการหลุดของ  เน็ตขณะใชงาน 

 283.  เน็ตชามาก ทำอะไรไมไดเลย 

 284.  อยากใหทาสีตึกใหมและเปล่ียนตัวอักษรช่ืออาคาร  เพราะตอนนี้ปายดานบนมีสนิม 

 285.  เพ่ิมจุด net esport 

 286.  อยากใหปรับปรุงสัญญาณอินเตอรเน็ตใหท่ัวถึง  เนื่องจากยังมีจุดท่ีสัญญาณยังไมเสถียร 

 287.  อยากใหอินเตอรเน็ตมีความสเถียรมากกวาเดิม 

 288.  ปรับปรุงเรื่องเวลาการการปฏิบัติ 

 289.  คอมบางตัวคางและชามากปรับปรุงดวยนะคะ 

 290.  เจาหนาท่ีบางทานควรปรับปรุงกริยาทาทาง การ  พูด บางครั้งที่ไปรับบริการ อารมณเสียใสก็ม ี

 291.  หองสมควรเปดนอกเวลาราชการ เพราะเลิกเรียนตองการ  อานหนังสือแตหองสมุดปดเร็วมาก ที่อื่นก็ 

 พ่ืนท่ีนอยไมเพียงพอกับจำนวนนศ ควรเพิ่มพ่ืนท่ีอานหนังสือ และโคเวิรคกิ้งใหทั่วมหาวิทยาลัย รวมถึง 

 แถวหอควรทำท่ีอานหนังสือดีๆ ควรเปด24ชมทุกที่ สวนหองสมุดเปนไปไดควรเปดใหนานกวานี้ 

 292.  ควรเพ่ิมความเร็วของอินเทอรเน็ตเพ่ือใหผูใช  งานไดเขาถึงเว็บไซตตางๆไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 293.  ความเร็วอยากใหมากกวานี ้

 294.  บางพื้นที่อินเทอรเน็ตของ UBU-WiFiก็ไมถึง 

 295.  ควรปรับแอพ my UBU ใหระบบโทรศัพทสามารถเขา  งานไดทุกรุนและทุกเวอรชั่น เชน โทรศัพท 

 รุน huawei  ไมสามารถเขาถึงระบบของ my ubu ได เวลาเขาแอพเดงออกทุกครั้ง 

 296.  มีการปรับปรุงแอพ my ubu ใหสามารถดาวนโหลดลง  โทรศัพทไดทุกรุนและทุกเวอรชั่น เนื่องจาก 

 โทรศัพทบางรุนไมรองรับ play  store เชน huawei  เวลาดาวนโหลดแอพเสร็จไมสามารถใชงานแอพได 

 เวลาเขาแอพเกิดการเดงออกทุกครั้ง 

 297.  ขณะท่ีทำงาน internet หลุด จะตองมีการเชื่อม  ตอ network บอยมาก ทำใหเสียเวลาในการทำงาน 

 คะ อยากใหปรับปรุงการเชื่อมตอ internet ที่ไมตอง login เขาใชงานบอย 

 298.  เน็ตยังชาอยู 

 299.  อยากใหปรับปรุงเร่ืองการลงทะเบียนเรียนคะ เว็บไซต  เขาไมได 

 300.  อยากใหเน็ตเสถียรตอนคนเลนเยอะคะแตตอนนี้ก็  ดีแลวคะ ยังไมแนใจวาจะใหปรับปรุงตรงไหนหาก 

 อยากใหมีการปรับปรุงจะแจงใหเขาหนาที่ทราบทันท ี

 301.  ทุกอยางดีหมด แคติดตรงลงทะเบียนเรียนแลวลง  ไมทัน เพราะระบบลมคะ 

 302.  Wi-Fiตามจุดตางๆ บางจุดยังไมท่ัวถึงเทาไหร  ควรมีการตรวจสอบ และเช็คเร่ือยๆ เพิ่มจุดดวย 

 303.  อยากใหพัฒนาใหอินเทอรเน็ตแตละชื่อสามารถเขา  ใชไดครอบคลุมกวาเดิม แลวมีระบบความแรง 

 กวาเดิม รวมถึงใหครอบคลุมระบบการใชงานในอุปกรณสื่อสารของผูใชบริการ 
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 304.  ปรับปรุงเรื่องความครอบคลุมอินเตอรเน็ตใหมากข้ึน เพราะตามอาคารเรียนบางอาคาร อินเตอรเน็ต 

 ยังเขาไมถึง สงผลใหยากตอการคนหาขอมูลระหวางการศึกษา 

 305.  เน็ตม.หอในชามากๆคะ บางทีเช่ือมไดสักพักเน็ต  จะหลุดไป ตอนแรกคิดวาเปนที่เครื่องที่ใชแตลอง 

 เช่ือมกับท้ังทรศ ไอแพด โนตบุกแลวเปนเหมือนกันคะ เพื่อนในตึกเดียวกันและตึกอื่นก็เปนคะ รบกวนชวย 

 เช็คเน็ตหอในดวยนะคะ บางทีเช่ือมไวไฟไดแตไมมีสัญญาณเน็ตก็มีคะ 

 306.  อยากใหเพ่ิมความเร็วของอินเทอรเน็ตและรีบแกไข  โดยเร็ว เม่ือไดรับแจงปญหา 

 307.  อยากใหปรับปรุงหองน้ำ 

 308.  อยากใหมีความเร็วที่เสถียรและครอบคลุมใหมากกวา  นี้ 

 309.  ปรับปรุงอาคารสถานที่อุปกรณที่ใหบริการใหทัน  สมัยและพรอมใชงานพรอมกับทำความสะอาดให 

 เรียบรอย 

 310.  อยากใหปรับปรุงหองน้ำใหดีกวานี้ 

 311.  หองดูหนังควรทำหองกั้นเปนหองๆ หองละเครื่อง  ดูได 5-6 คน 

 312.  อินเทอรเน็ตหลุดบอยมากคะ 

 313.  อินเตอรเน็ต 

 314.  อยากใหอินเทอรเน็ตมีความเสถียรขึ้นมากกวานี ้

 315.  อยากใหไมตองลงชื่อใชบอยๆ ลงวันละ1ครั้งพอ  คะ 

 316.  บางครั้งWiFiอาจชา สำหรับคนที่ตองสงงานและ  ไมมีเน็ต 

 317.  บางครั้งwifiชา 

 318.  เพ่ิมบริการระบบและเชื่อมตอเครือขายโทรศัพท   มากขึ้นทุกเครื่องขายเพราะบางเครือขายยังมีขอ 

 จำกัดในการเช่ือมตออยูทำใหการคนควาขอมูลทำไดชา 

 319.  ควรมีการใหคำแนะนำแกผูใชงานท่ีมีความสะดวก  รวดเร็วมากกวานี้คะ 

 320.  เน็ตบางท่ีชามาก 

 321.  ความครอบคลุมของอินเตอรเน็ตในมหาวิทยาลัย 

 322.  สำหรับผมไมมีปญหาครับ โอเคกับสำนักคอมพิวเตอร  และเครือขาย 

 323.  แตอาจจะมีหลายคนท่ีอยากใหดีขึ้นในดานใดดาน  หนึ่ง 

 324.  อยากทำความสะอาดหอง Smart Learning ทุกวัน ไม  วาจะมาเวลาไหนก็มีแตกลิ่นถุงเทา เหมือนไม 

 ไดทำความสะอาด 

 325.  อยากใหมีไวฟายทุกหอง 

 326.  ควรทบทวนการให log in ไมควรใหหลุดบอย เพราะ  มีผลกระทบตอการใชงานระบบ 

 327.  เรื่องความเร็วของอินเตอรเน็ตชาเปนบางชวง  และเรื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องก็ชาจึงอาจมีปญหา 

 การใชงาน 

 328.  นาจะมีลิ้งคเว็บไซตของสำนักคอมพิวเตอรและ  เครือขายในหนาเพจเผื่อนักศึกษาใหมหาเว็บไมเจอแต 

 ตองการใขงาน 

 329.  อยากใหขยายความจุของ Google Drive ใชไดแบบ  ไมจำกัดเหมือนเดิมครับ 

 330.  อยากใหมีเน็ตมากกวานี้หนอย บางทีเน็ตก็ใชได  ไมไดบางแลวแตวัน 
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 331.  ควรปรับปรุงการใหบริการอินเตอรเน็ต 

 332.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ควรมีการตรวจสอบเพื่อ  ใหพรอมใชงานสำหรับนักศึกษาทุกเครื่อง บาง 

 เครื่องใชไมได 

 ………………………………………………….. 
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ควรมีการอบรมและทดสอบเพื่อพัฒ

นาทักษะวิชาชีพดานดิจิทัล เชน 

ดานเครือขาย 

ดานการพัฒนาซอฟตแวร 

ดานการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ 

พรอมมี Certification รับรอง

ฝายบริการวิชาการและ

ซอมบํารุง 1. 

เพิ่มชองทางการสํารวจและวิเคราะหควา

มตองการอบรมพัฒนาทักษะดานดิจิทัลข

องนักศึกษาและบุคลากร 

และกลุมเปาหมายอื่นๆ

2. 

จัดทําแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสํา

หรับนักศึกษาและบุคลากร

3. 

จัดและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมใหสอ

ดคลองกับความตองการของนักศึกษาแล

ะบุคลากร

4. 

มีการสรางเครือขาย/ความรวมมือกับหนว

ยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

ที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

พ.ค. - ก.ย.64 1. 

ดําเนินงานสํารวจความตองการอบรมของ

บุคลากรและนักศึกษา

2. 

อยูระหวางจัดทําแผนและหลักสูตรอบรม

สําหรับปงบประมาณ 2565 

3. 

อยูระหวางการหาขอมูลกับหนวยงานภาย

นอกเพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานภ

ายนอก 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษ

ะวิชาชีพดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษาและบุ

คลากรของมหาวิทยาลัย 

เพิ่มคุณภาพของผูวิทยากร เชน 

ความสามารถในการสื่อสาร 

ความคลองในการสอน 

และมีเอกสารประกอบการอบรมใน

ทุก ๆ ครั้ง 

เพื่อใหผูที่ไมไดเขารวมอบรมไดศึกษ

าความรูได

1. 

มีการประชุมหารือเพื่อกําหนดมาตรฐานใ

นการสอนของวิทยากรทุกคนรวมกัน

2. 

มีการประเมินและแจงผลการประเมินใหวิ

ทยากรแตละหลักสูตรไดรับทราบเมื่อเสร็

จสิ้นการอบรมแตละครั้ง

3. 

มีสถิติเปรียบเทียบผลการประเมินของวิท

ยากรแตละคน ในแตละหลักสูตร 

เพื่อวิทยากรจะไดนําไปปรับปรุงพัฒนาต

อไป

ส.ค.64 อยูระหวางดําเนินการ

If I may suggest, please offer 

more trainings and workshops 

in English because there are 

many international teachers 

who are really interested in 

the programs offered by the 

OCN; however, the language 

barrier makes it impossible for 

them to attend. Thank you.

มีการสํารวจและหารือเกี่ยวกับความตอง

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรูดานเท

คโนโลยีดิจิทัลสําหรับนักศึกษา บุคลากร 

และอาจารยชาวตางชาติรวมกับสํานักงา

นวิเทศสัมพันธหรือผูเกี่ยวของ 

เพื่อจัดทําหลักสูตรอบรม 

และทีมงานชวยเหลือดานการสื่อสารภาษ

าตางประเทศระหวางการจัดอบรม

ก.ย. - พ.ย.64 ดําเนินงานสํารวจความตองการอบรมของ

บุคลากรและนักศึกษาแลว

ดานสถานที่และบริการคอมพิวเตอ

ร

ฝายบริการวิชากาาและ

ซอมบํารุง

อุปกรณและการใชงานอุปกรณควร

มีการแนะนําหรือคูมือการใชอื่น 

ๆเพื่อใหนศสามารถเรียนรูเพิ่มเติมไ

ด

มีการทําคูมือแนะการใขงานติดไวที่อุปกร

ณแตละตัว โดยอาจใหอยูในรูปของ QR 

Code 

เพื่อใหสะดวกและงายตอการเขาถึง

ส.ค. - ธ.ค.64 อยูระหวางดําเนินการ

อยากใหมีที่นั่งเยอะกวานี้ 

อยากใหมีพัดลมเพิ่มขึ้น 

เพราะยุงเยอะ

1. 

สํารวจและวิเคราะหความตองการและจํา

เปน

2. 

จัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณที่เกี่ยว

ของ

ส.ค. - ธ.ค.64 1. 

ฝายไดรับงบประมาณจัดซื้อพัดลมไอเย็น 

จํานวน 5 เครื่อง 

ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ

ริการ 

ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อและนํามาติดตั้งพร

อมใหบริการ ณ บริเวณโถงชั้น 1 

เรียบรอยแลว

2. ฝายบริการฯ 

ไดดําเนินการจัดซื้อเครื่องสําหรับดักยุงแล

ะแมลง จํานวน 3 เครื่อง 

โดยไดนํามาติดตั้งไวบริเวณโถงชั้น 1 

เรียบรอยแลว



รายงานการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ของสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ผลการประเมิน https://drive.google.com/file/d/1mBU-K4CTf6pTcoNQWWgyBQmrxyWx1nN2/view?usp=sharing

ลําดับ ขอเสนอแนะจากการประเมิน ผูรับผิดชอบ แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ระยะเวลาปรับปรุง ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค

ครั้งที่ 1 (สรุปขอเสนอแนะ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Vg8QOKGUo-68UKvNYReNv9VGl_rTuDWqeT3mzJkqwE/edit#gid=947159445)

1 ชองตรงกลางอาคารอันตรายมาก 

(1)

สํานักงานเลขานุการ เสนอคณะกรรมการบริหารสํานักพิจารณ

าเนื้องานการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ

การใหบริการ 

ที่รับงบประมาณจากเงินสะสมป 2564

กันยายน 2564 ดําเนินการเรียบรอยแลว โดย

ไดรับอนุมัติดําเนินการซอมแซมจากเงินเ

หลือจายสะสมปงบประมาณ 2564

2 ความสะอาด (1) กําชับแมบานและคนสวนใหหมั่นดูแลรัก

ษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ

กันยายน 2565 ดําเนินการเรียบรอยแลว โดย

แจงใหปรับปรุงอยางตอเนื่อง

3 ปายสํานัก (1) เสนอคณะกรรมการบริหารสํานักพิจารณ

าแนวทางปรับปรุงแกไข

กันยายน 2565 ดําเนินการเรียบรอยแลว โดย

บรรจุไวในคําของบประมาณประจําป 

2565

4 เครื่องปนไฟเสียงดัง (1) 

พิจารณาปรับเวลาทดสอบการทํางา

นเพื่อหลีกเลี่ยงชวงเวลาที่ใหบริการ

กันยายน 2565 ดําเนินการเรีียบรอยแลว

โดยฝายบริการวิชาการฯ 

รวมกับงานไฟฟาฯ 

ปรับเวลาการทดสอบการทํางานของเครื่อ

งปนไฟ 

5 ถนนทางเขาอาคารไมสะดวก (2) 

เพิ่มการประชาสัมพันธ 

สรางความเขาใจ ใหมากขึ้น

กันยายน 2565 ดําเนินการเรียบรอยแลว โดย

มีปายประชาสัมพันธบอกทางอยางชัดเจ

น

6 ควรปรับปรุงความเร็วและความครอ

บคลุมพื้นที่ของสัญญาณเครือขายไร

สาย (UBU-WiFi, UBU-WiFi+, 

Eduroam) 

ฝายพัฒนาเครือขาย ทําแผนการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณกระจ

ายสัญญาณเครือขายไรสายเพิ่มเติม 

และทดแทนอุปกรณเดิมที่ลาสมัย จํานวน 

210 ตัว ในปงบประมาณ 2564

มิถุนายน 2564 ดําเนินการแลว

7 ดานเสถียรภาพของระบบเครือขาย

หลักของมหาวิทยาลัย

มีการจัดทําแผนการ MA 

อุปกรณในระบบเครือขายหลักของมหาวิ

ทยาลัย เชน Core Switch, IAM, UPS, 

Air conditioner เปนตน

ต.ค. 64- ก.ย. 65 ดําเนินการแลว

8 ควรปรับระบบใหใชงายขึ้น 

โดยเฉพาะ LMS 

ฝายพัฒนาซอฟตแวร มีการแนะนําระบบ 

สรางการรับรูและสื่อเพื่อสงเสริมการใชงา

นและสรางความเขาใจการใชงานระบบทั้

งนักศึกษาและบุคลากรผาน Social 

Media และเว็บ UBU LMS  

คลิปการใชงานใน Youtube

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ดําเนินการแลว

9 ระบบ DMS 

มีผูเขาใชบริการทั้งมหาวิทยาลัย 

ฐานขอมูลเริ่มเยอะ 

การโหลดเขาระบบเริ่มชา 

ไมเหมือนตอนใชงานใหม 

อยากใหระบบ DMS โหลดเร็วขึ้น

1. มีการ Monitoring 

ระบบในชวงเวลาที่มีการใชงานสูง เชน 

10.00 -12.00 น. และ 13.30-14.30 น.  

2. 

มีแผนการเปลี่ยนเครื่องแมขายใหมและอ

ยูระหวางทําแผนการจัดหา

พ.ค. 64 - ก.ย. 65 จัดทําแผนการยายระบบไปยังเครื่องแมข

ายใหม ระหวาง เดือน มิ.ย. 65 - มิ.ย. 66 

โดยนําระบบที่พัฒนาใหมไปติดตั้งในเครื่อ

งแมขายใหมกอน 

10 เชื่อมตอระบบ REG และ LMS 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระง

านของเจาหนาที่ที่ัรับผิดชอบ

1. อยูระหวางพัฒนาฟงกชั่น Enrolment 

External Database Method  

เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลการลงทะเ

บียนจาก REG ไปยัง UBU LMS ไดเลย

พ.ค. 64 - ก.ค. 64 1. พัฒนา Service การดึงขอมูลจาก 

REG โดยผูสอนสามารถ Import Enroll 

ไดเอง

2. อยูระหวางดําเนินการพัฒนา 

Enrolment External Database 

เพื่อเปนอีกชองทางในการดึงขอมูล



11 อยากไดแอพพิเคชั่น ubu lms 

ใชสําหรับในสมารถโฟนและแท็ปเล็

บ

ฝายพัฒนาซอฟตแวร

1.สามารถใชงาน UBU LMS ผาน 

Mobile Device ไดโดยติดตั้ง App ชื่อ 

Moodle

2. 

ทําสืื่อประชาสัมพันธวิธีการติดตั้งและใชง

านในหนาเว็บ UBU LMS และ Social 

Media

https://www.facebook.

com/ocnfanpage/photos/pcb.

5240687592638043/524067810597

2325/

มี.ค. - เม.ย. 64 ดําเนินการแลว

12 หนาหลัก portal.ubu.ac.th 

ควรใหเห็นบริเวณที่ใส username 

และ password ใหชัดเจน 

หากตองการใหรวมการเขาทุกอยาง

จากหนานี้ 

เพราะที่เปนอยูตองคอยกดยอให 

percent view นอย ๆ 

และพิมพตัวเล็กเล็กใสเขาไป 

เขาจากทุกเครื่องก็เปนลักษณะเดียว

กัน ควรปรับปรุงแกไข

ขยายชอง Username/password 

เรียบรอยแลว

มี.ค. - เม.ย. 64 ดําเนินการแลว

13 อยากใหพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยใหดีขึ้นกวานี้

1. 

มีแผนจัดทําเว็บไซตใหมรวมกับคณะทํางา

นสื่อสารองคกรมหาวิทยาลัย

2.

อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําเว็

บไซตมหาวิทยาลัยใหม

พ.ค. - ก.ค. 64 ดําเนินการแลว

14 ปรับปรุงระบบ LMS 

ใหเมนูเขาใจงาย 

เพราะเมื่อเลือกใชภาษาไทย 

แตเมนูหลายตัวก็ยังเปนภาษาอังกฤ

ษ ซึ่งมันไม smooth 

และเมนูเขาใจยาก 

สลับซับซอนไปมา

1. 

ตรวจสอบเมนูที่ไมเปลี่ยนเปนภาษาไทยพ

บวาTheme 

การใชงานไมรองรับภาษไทยในบางเมนู

2. 

อยูระหวางการตรวจสอบและสรางฟงกชั่

นเพื่อปรับเปลี่ยนใหระบบรองรับภาษาไท

ยในเมนูที่จําเปนกับผูใชงาน

พ.ค. 64 - ก.ย. 65 อยูระหวางดําเนินการ

15 เว็บ ubu portal คือพอล็อกอินแลว 

เขา lms ก็ตองมาล็อกอินอีกครั้ง 

มันล็อกอินซํ้าซอน 

ทําใหแทนที่จะงายขึ้นกลับยุงยากกว

าเดิม

1. 

สรางความเขาใจและความรับรูในการเขา

ใชงาน UBU Portal ใหมากขึ้น 

เนื่องจากปจจุบันผูใชงานเขาผานชื่อเว็บไ

ซต(lms.ubu.ac.th) มากกวา UBU 

Portal 

2. 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธวิธีการเขาใชงาน 

UBU Portal 

พ.ค. - ธ.ค. 64 1.มีการจัดทําคลิปและสื่อการใชงาน 

UBU Portal

2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธสําหรับ นศ. 

ใหมในการเขาใชงาน Portal ผาน 

student.ubu.ac.th

ดานการฝกอบรม ฝายบริการวิชาการและ

ซอมบํารุง

 



ตองการใหคํานึงถึงจํานวนเครื่องคอ

ม ที่เพียงพอตอผูเรียน 

เนื่องจากจํานวน 

นักศึกษามีจํานวนเพิ่มขึ้นในแตละป 

แตจํานวนเครื่องคอม ตอหองนั้น 

จํากัดที่ 50-60 เครื่อง 

ซึ่งบางปจํานวนนักศึกษามากกวา 

60 คน หากพิจารณาเพิ่มเครื่องอีก 

10-20 เครื่อง 

หรือมีหองคอมที่มีจํานวนเครื่องคอม 

70-80 เครื่องเพื่อรองรับในอนาคต

ฝายบริการวิชากาาและ

ซอมบํารุง

1. 

สํารวจและวิเคราะหความตองการและจํา

เปน

2. 

จัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนาหองและพื้

นที่ภายในอาคารสํานักคอมพิวเตอรฯ 

3. 

เสนอแผนงบประมาณสําหรับออกแบบปรั

บปรุง/พัฒนา

4. 

ระหวางที่รอไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ฝายบริการฯ 

พิจารณาปรับปรุงหอง/สถานที่ที่สามารถเ

ปดใหบริการหองทําโปรเจคสําหรับนักศึก

ษา

ส.ค. - ธ.ค.65 การดําเนินงาน

1. จัดหา Notebook เพิ่มเติมจํานวน 40 

เครื่องในการใหบริการยืม-คืน 

และบริการอื่นๆ

2. 

จัดทําระบบควบคุมไฟฟาแสงสวางในหอง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหอง smart 

learning zone 

และทําแผนการพัฒนาระบบควบคุมเครื่อ

งปรับอากาศ 

เพื่อรองรับการใหบริการตลอด 24 ชม. 

ในระยะตอไป

แผนการดําเนินงานระยะตอไป

สํารวจเครื่องคอมพิวเตอรที่ชํารุด 

เพื่อจัดทําแผนการจัดหาอุปกรณซอมแซม 

หรือ แผนการจัดหาเพิ่มในปงบประมาณ 

2566 

อยากใหมีหองทําโปรเจ็คสําหรับนัก

ศึกษา เปดใหบริการตลอด 24 ช.ม.

ตองการหองอานหนังสือ24ชั่วโมง  

อยากใหปรับปรุงพื้นที่ใหบริการใหมี

ความทันสมัย

อยากใหเปดหองsmart Learning 

zone ถึง24.00 น. 

ไมใชเปดดึกแคชวงสอบ 

บางคณะก็มีงานมีสอบระหวางนั้น 

จําเปนตองใชงานเหมือนกัน 

เปดเถอะคะ 

เด็กนักศึกษาตองไปนั่งอานตามโรงอ

าหารรานกาแฟ แทน 

บางคนก็ไมมีเงินพอที่ตองจายคากา

แฟในทุกๆวัน คว 

รมีซักที่ในมหาลัยที่รองรับการอานห

นังสือดึกๆไดบาง

1. 

มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใ

ชงานของผูใชบริการ เปนระยะสมํ่าเสมอ

2. 

มีการปรับเปลี่ยนเวลาการใหเปดใหบริกา

รใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบ

ริการ และสถานการณปจจุบัน

3. 

มีการประชาสัมพันธการใหบริการอยางทั่

วถึงและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกผูใชบ

ริการ 

และมีการอัพเดตขอมูลที่เปนปจจุบัน

4. 

มีชองทางใหผูใชบริการสามารถแจง/เสน

อแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการเ

พิ่มเติมได

ส.ค. - ธ.ค.64 การดําเนินงาน

1. 

ขยายเวลาในการใหบริการพื้นที่อานหนัง

สือ ถึงเวลา 24.00 น. ในชวงการสอบ 

ทั้งนี้ 

นอกชวงการสอบหากมีผูใชบริการจํานวน

มาก ดําเนินการขยายเวลาถึง 24.00 น. 

ตามความจําเปนตอไป

2. 

เพิ่มชองทางและรูปแบบการประชาสัมพั

นธใหบริการหอง Smart Leaning 

และบริเวณโถง ชั้น 1 ในรูปแบบของ e-

Book ผานทางเว็บไซตของสํานักฯ และ 

OCN Fanpage

แผนการดําเนินงานระยะตอไป

อยูระหวางจัดทําชองทางสําหรับใหผูใชบ

ริการไดเสนอคําติชม/ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพัฒนาบริการเพิ่มเติม 

อยากใหตรวจเช็ค 

หลอดไฟที่กําลังจะเสีย เหมือน 

ในหอง Smart Learning Zone 

เหมือนเห็นบางจุดกระพริบ 

นาจะเสียมานานแลว Thanks

1. จัดทําแผนการตรวจเช็คระบบตางๆ 

ภายในหองเปนระยะสมํ่าเสมอ 

โดยมีตารางเวลาการตรวจเช็คที่ชัดเจน

2. 

จัดตารางเวรผูดูแลและรับผิดชอบที่ชัดเจ

น

ส.ค. - ธ.ค.64 ดําเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ

ที่ชํารุด 

โดยจะไดดําเนินการจัดทําแผนการตรวจเ

ช็คระบบตางๆ ตอไป

อยากใหสํารวจหองคอมพิวเตอรกอ

นใชวาไมโครโฟนมีแบตเตอรีเพียงพ

อไหม 

และแยกแบตเตอรีสํารองและที่ใชแ

ลวออกจากกัน 

เพราะบางครั้งเริ่มสอนเที่ยง 

ไมสามารถขอรับบริการจากเจาหนา

ที่ได ตองตะโกนในหองเอา ครบ 1 

ชั่วโมง เสียงหมดแลว

1. จัดทําแผนการตรวจเช็คระบบตางๆ 

ภายในหองเปนระยะสมํ่าเสมอ 

โดยมีตารางเวลาการตรวจเช็คที่ชัดเจน

2. 

มีการจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณสํารองจัดเต

รียมไวในบริเวณที่มีการใชงาน 

พรอมปายและรายละเอีดแจงบอกในกรณี

ฉุกเฉิน 

3. 

ผูรับผิดชอบมีการสรุปรายงานการดําเนิน

การทุกสัปดาห

ส.ค. - ธ.ค.64 อยูระหวางดําเนินการ



เมนูของ Microsoft office 

เปนภาษาใดภาษาหนึ่งเหมือนกันทั้ง

หอง (รวมเครื่องที่ใชสอนดวย) 

ปจจุบันพบวาครึ่งหองหนาเปนอังกฤ

ษ ครึ่งหลังเปนไทย

ฝายบริการวิชากาาและ

ซอมบํารุง

1. 

มีการกําหนดมาตรฐานในการติดตั้งซอฟต

แวรภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทุ

กหองใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. 

ดําเนินการตรวจสอบและแกไขเมนูในคอ

มพิวเตอรภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเต

อรทุกหองใหเปนมาตรฐานและภาษาเดีย

วกัน

ส.ค. - ธ.ค.64 1. 

ดําเนินการติดตั้งซอฟตแวรพื้นฐานภายใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐา

นเดียวกัน

2. 

ดําเนินการตรวจสอบและแกไขเครื่องคอม

พิวเตอร เปนระยะ 

ตามชวงเวลาที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอ

รวางจากการใชงาน
สวนตัว ก็ตองมาเรียนที่สํานักคอม 

แลวตองโหลดโปรแกรมทดลองใช 

ซึ่งใชไดไมเต็มที่ ผลที่เกิดคือ 

ทั้งผูสอนและนักศึกษาเกิดความลักลั่

นวา เราจะเรียนกันยังไง 

เมื่อใชหองคอมก็ไมมีโปรแกรมรองรั

บ โหลดใชกันเองก็กลัวลิขสิทธิ์ 

แตก็จําเปน หากไมเรียนที่หองคอม 

ก็ไมรูจะไปเรียนที่ไหน 

เพราะนักศึกษาไมมีเครื่องสวนตัวคร

บทุกคน 

ขอใหผูบริหารรับฟงปญหานี้ 

และชวยพิจารณาหาทางออกที่เหมา

ะสมรวมกันดวย"

นําเสนอประเด็นปญหาเสนอตอผูบริหารเ

พื่อหาแนวทางแกไขปญหาในระยะยาว 

หรือกําหนดแนวนโยบายที่ชัดเจน 

เปนลายลักษณอักษร 

เพื่อผูรับผิดชอบจะไดแจงใหคณะ/หนวยง

าน/ผูใชบริการไดรับทราบอยางทั่วถึง 

และเขาใจตรงกัน

ต.ค.64 - ธ.ค.64 อยูระหวางดําเนินการ

ครั้งที่ 2

ผลการประเมินครั้งที่ 2 ป 2564 https://docs.google.com/document/d/1atU_H-2biYLFzFKyuOVMrQ7Yoi0jYHDVPNHHBhKukDo/edit?usp=sharing

ขอเสนอแนะจากการประเมิน https://docs.google.com/document/d/1CV87Ajwy6fwrVAxYb-q3wvQHRP1W7WPl/edit?

usp=sharing&ouid=116263515340863758138&rtpof=true&sd=true

วิเคราะหขอเสนอแนะจากการประเมิน  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ebnvvLwLI75JUI8_0f0vWngkwcQH2wk2MesMdqkuJ_k/edit#gid=947159445

1 โถงกลางชั้น1 ยุงเยอะ (1) สํานักงานเลขานุการ เสนอแผนจัดหาเครื่องดักยุงและแมลงขน

าดใหญ

กันยายน 2565 เสนอบรรจุงบประมาณป 2566 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น 1 

เรียบรอยแลว

ไมมี

2 การใหใชพื้นที่สาธารณะ (1) เสนอแผนจััดการพื้นที่ใหบริการในภาพรว

ม

กันยายน 2565 ไมมี

3 อยากใหบริการดานอาหารหรือเครื่อ

งดื่มเพิ่มเติม 

โดยจัดใหมีรานขายเพื่อความสะดวก 

(1)

ประสานความเปนไปไดกับสํานักบริหารท

รัพยสินและสิทธิประโยชน

กันยายน 2565 ประสานแจงความประสงคไปยังสํานักบริ

หารทรัพยสินฯ แลว

ไมมี

4 ถนน การจราจรและสัญจรไปมา (2) เสนอแผนบริหารจัดการจราจรในภาพรว

ม

กันยายน 2565 จััดทําปายบอกทาง ปายสํานัก 

และจัดการจราจร 

ใหมีความสะดวกยิ่งขึ้นแลว

ไมมี

5 ที่นั่งพักผอน ทํากิจกรรม 

อานหนังสือ ภายนอกอาคาร (1)

เสนอขอบรรจุไวในแผนการจัดหาประจํา

ปงบประมาณอยางตอเนื่อง

กันยายน 2565 จัดวางที่นั่งบริเวณโดยรอบสํานัก 

เรียบรอยแลว

ไมมี

6 อยากไดพัดลมเพิ่มตรงโถงกลางชั้น1 

(2)

เสนอขอบรรจุไวในแผนการจัดหาประจํา

ปงบประมาณอยางตอเนื่อง

กันยายน 2565 เสนอบรรจุงบประมาณป 2566 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น 1 

เรียบรอยแลว

ไมมี

7 ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถใหเรียบ

รอยและสวยงามและปลอดภัย (1)

มีแผนการดําเนินการในปงบประมาณ 

2564 เรียบรอยแลว

กันยายน 2564 ไมมี

8 ควรปรับปรุงความเร็วและความครอ

บคลุมพื้นที่ของสัญญาณเครือขายไร

สาย (UBU-WiFi, UBU-WiFi+, 

Eduroam) 

ฝายพัฒนาเครือขาย ทําแผนการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณกระจ

ายสัญญาณเครือขายไรสายเพิ่มเติม 

และทดแทนอุปกรณเดิมที่ลาสมัย จํานวน 

210 ตัว ในปงบประมาณ 2564

มิ.ย.64 ดําเนินการแลว

9 ดานเสถียรภาพของระบบเครือขาย

หลักของมหาวิทยาลัย

มีการจัดทําแผนการ MA 

อุปกรณในระบบเครือขายหลักของมหาวิ

ทยาลัย เชน Core Switch, IAM, UPS, 

Air conditioner เปนตน

ต.ค. 64- ก.ย. 65 ดําเนินการแลว



แผนและรายงานการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ของสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ผลการประเมิน https://docs.google.com/document/d/1pS2fgjK2MMpZtjFVEXU1Si0Xy4eswJx9CjUgUdz846A/edit?usp=sharing

ลําดับ ขอเสนอแนะจากการประเมิน ผูรับผิดชอบ แผนการปรับปรุงตามขอเสนอ

แนะ

ระยะเวลาปรับปรุง ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสร

รค

ขอมูลจัดกลุมขอเสนอแนะจากการประเมิน 2565-1  https://docs.google.

com/spreadsheets/d/1QisEqI2ppdYS_CtY9JnpNpGaCDAlW89rfirCOVcxrZ0/edit#gid=930547626

1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ปรับภูมิทัศนใหสวยงามรมรื่น 

อยางตอเนื่อง

สํานักงานเลขานุการ ปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สี

เขียวภายในและภายนอกอาคา

รใหรมรื่น สวยงาม

กันยายน 2566 นําหารือคณะกรรมการบริ

หารสํานักฯ 

เพื่อบรรจุไวในแผนปฏิบัติก

ารของสํานัก

ไมมี

2 ควรจัดหาสถานที่ในการรับประท

านอาหารเมื่อมีการจัดอบรมเกิด

ขึ้น

จัดพื้นที่ภายในหรือภายนอกเพื่

อบริการอาหาร เครื่องดื่ม 

และมินิมารท

กันยายน 2566

3 อยากไดรานกาเเฟกับมินิมารทอ

ยากใหเปดพื้นที่สําหรับอานหนัง

สือเปน 24 ชม. 

เนื่องจากสถานที่อานหนังสือทั่ว

ทั้งมหาวิทยาลัยยังไมเพียงพอตอ

ความตองการใชบริการของนักศึ

กษา

เสถียรภาพอินเทอรเน็ต (73)

ฝายพัฒนาเครือขาย 1.ทําการ Firmware upgrade 

ระบบ IAM 

เพื่อลดการหลุดการเชื่อมตอจา

กหนา Log in

2.ทําการติดตั้ง SSL Cert. 

ในระบบ Sangfor IAM

3.ปรับปรุง Code ในหนา Log 

in

พฤษภาคม 2565 ดําเนินการแลว

ความเร็วอินเทอรเน็ต (41)

1.เปลี่ยนอุปกรณ SW จาก 

100Mbps เปน 1Gbps

2.ปรับเปลี่ยนจุดติดตั้ง Access 

Point 

ใหไดสัญญาณที่แรงมากขึ้น

ปงบ 2565 อยูระหวางดําเนินการ



 บททาย 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือ 

 ขาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ทั้ง  2  ครั้ง  รวม  ทั้ง  ขอคิด  เห็น  และ  ขอ  เสนอ  แนะ  ท่ี  ได  รับ  ใน  ป  น้ี  เปนการ  เปด 

 โอกาส  ให  ผูรับ  บริการ  และ  ผู  มี  สวน  ได  สวน  เสีย  ได  มี  สวน  รวม  และ  แสดง  ความ  คิด  เห็น  เกี่ยว  กับ  คุณภาพ  การ  ให  บริการ 

 ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ซึ่ง  ถือ  เปน  แนวคิด  และ  มุม  มอง  สะทอน  ให  เห็น  วา  คุณภาพ  การ  ให  บริการ  ตาม 

 ภารกิจ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  น้ัน  เปน  อยางไร  อัน  จะ  เปน  ประโยชน  ตอ  การนำ  ผล  สะทอน  ที่  ได  น้ี  ไป 

 ปรับปรุง  แกไข  และ  พัฒนา  ใหการ  ให  บริการ  ของ  สำ  นก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  มี  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

 และตรงตอความตองการของผูรับบริการยิ่งๆ ข้ึนไป 

 ทายน้ี สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ตองขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลาให 

 ความ  รวม  มือ  และ  มี  สวน  รวม  ใน  การ  ประเมิน  รวม  ท้ัง  ให  ขอคิด  เห็น  และ  ขอ  เสนอ  แนะ  ท่ี  เปน  ประโยชน  มา  ณ  โอกาส 

 น้ี  และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและความกรุณาจากทุกทานดวยดีเชนเคย. 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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