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บทที ่1 

บทน ำ 
 

การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง การประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั

บุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาจะไดก้ล่าวถึงหลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ของ

การศึกษา ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงนิยามศพัท ์ทั้งน้ีเพื่อให้ผูศึ้กษามีความเขา้ใจ และทราบถึงท่ีมา

ของการศึกษาคร้ังน้ี 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน ตั้งอยู่ท่ี 202 ถนน

ชา้งเผือก ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลยัไดเ้ปิดการเรียนการสอนใน
ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีบุคลากรท่ีปฏิบติังานประจ าทั้งสายวิชาการ และสาย
สนบัสนุนประมาณ 1,000 คน โดยมีหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั ตั้งแต่การรับสมคัร การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การจดัเก็บ
ขอ้มูลทะเบียนประวติั และรายงานขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนให้เกิดการพฒันาองค์กรให้
เติบโตอยา่งรวดเร็ว มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เป็นองคก์รหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบ
สารสนเทศจึงไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
เร่ืองการพฒันาระบบบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจดัการ
บ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงก าหนดกลยุทธ์หลักคือ ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
สารสนเทศ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานได ้ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่จึงไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศึกษาและพฒันา
ระบบสารสนเทศ เพื่อก าหนดนโยบาย และแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
มหาวิทยาลัย และแต่งตั้ งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะอนุกรรมการด าเนินการศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศบุคลากรในนามของเจา้หน้าท่ีกองบริหารงานบุคคล โดยมอบหมายให้ร่วมกบัเจา้หน้าท่ี
ของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ออกแบบและพฒันา
ระบบสารสนเทศบุคลากร มีลกัษณะการท างานผ่านเครือข่ายระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลยั 
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เพื่อใช้จัดเก็บ บ ารุงรักษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ สามารถน าขอ้มูลไปใชง้านดา้นต่างๆ ตลอดจนน าไปใช้เป็นส่วน
หน่ึงในการตดัสินใจดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูบ้ริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
เปิดใชง้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีการพฒันาและ
ปรับตวัให้ทนัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้สารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคลสามารถ
น าไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงองค์ประกอบทางด้านบุคลากร (Human 
Resources) ด้านสารสนเทศ (Information Technology) และด้านการบริหาร (Management) ข้อมูล
บุคลากรจึงเป็นส่ิงจ าเป็น และมีความส าคญัต่อการบริหารงานในมหาวทิยาลยั ดงันั้น มหาวทิยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่จึงให้ความส าคญักบัขอ้มูลสารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคลมากข้ึน เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการบริหาร การวางแผนก าลังคน การพฒันาและฝึกอบรม ฯลฯ ประกอบด้วย
รายละเอียดการจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติับุคลากร ดงัน้ี 

1.1.1 ขอ้มูลพื้นฐานบุคลากร 

 จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัพื้นฐานต่างๆ ของบุคลากร ประกอบดว้ย หมายเลขบตัร

ประชาชน เลขท่ีต าแหน่ง ค าน าหน้าช่ือ ยศ /ศัก ด์ิ  ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ช่ือ -นามสกุล 

(ภาษาอังกฤษ) เพศ หมู่ เลือด วนัเกิด สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ์ 

สถานะภาพทางครอบครัว รูปถ่าย เป็นตน้  

1.1.2 ประวติัสถานะการท างาน 

 จดัเก็บขอ้มูลสถานะการท างานปัจจุบนัของบุคลากร เช่น สถานะยงัเป็นบุคลากรของ

มหาวทิยาลยั หรือ ลาออกแลว้ พร้อมทั้งเก็บขอ้มูลวนัท่ีของสถานะดงักล่าว 

1.1.3 ประวติัประเภทบุคลากร 

 จดัเก็บข้อมูลประเภทบุคลากรว่าอยู่ในประเภทใด เช่น ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 

พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ พนกังานชัว่คราว เป็นตน้ 

1.1.4 ประวติัสายการปฏิบติังาน 
 จดัเก็บขอ้มูลสายการปฏิบติังานของบุคลากร ไดแ้ก่ สายวชิาการ หรือ สายสนบัสนุน 
1.1.5 ประวติัต าแหน่งและสังกดั 
 จดัเก็บข้อมูลต าแหน่งของบุคลากรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั ประกอบด้วยขอ้มูล

ประเภทต าแหน่ง (ผูบ้ริหาร วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ ทั่วไป วิชาการ) ต าแหน่ง (อาจารย ์
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นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิจยั บุคลากร ฯลฯ) หน่วยงานหลกั/คณะ หน่วยงาน
ยอ่ย/สาขา กลุ่มงาน วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง วนัท่ีส้ินสุด เป็นตน้ 

1.1.6 ประวติัด ารงต าแหน่งบริหาร 
จัดเก็บข้อมูลการด ารงต าแหน่งบริหารของบุคลากรตั้ งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน 

ประกอบด้วยข้อมูล ระดับการบริหาร (อธิการบดี ผู ้บริหาร คณบดี ผู ้อ  านวยการ รองคณบดี /
ผูอ้  านวยการ หวัหนา้งาน) ช่ือต าแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี ผูอ้  านวยการส านกัวทิย
บริการและเทคโนโลยี คณบดีคณะครุศาสตร์ หวัหนา้งานบริหารงานบุคคล ฯลฯ) วนัท่ีเขา้สู่ต าแหน่ง 
วนัท่ีส้ินสุด เป็นตน้ 

1.1.7 ประวติัการศึกษา 
 จดัเก็บขอ้มูลประวติัการศึกษาของบุคลากรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั ประกอบด้วย

ขอ้มูลวุฒิการศึกษา คุณวุฒิ คณะ สาขาวิชาท่ีจบ เกรดเฉล่ียสะสม สถาบันท่ีจบ ประเทศ วนัท่ีจบ
การศึกษา เป็นตน้ 

1.1.8 ประวติัการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 จดัเก็บขอ้มูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย

ขอ้มูลเคร่ืองราชฯท่ีไดรั้บ และวนัท่ีไดรั้บ เป็นตน้ 
1.1.9 ประวติัต าแหน่งทางวชิาการ 

จดัเก็บขอ้มูลประวติัต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบดว้ยขอ้มูลต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) สาขาท่ีได้รับการแต่งตั้ ง ว ันท่ีแต่งตั้ ง 
เอกสารอา้งอิง เป็นตน้ 

1.1.10 ประวติัการศึกษาดูงาน/พฒันาตนเอง 
 จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดประวติัการศึกษาดูงาน และการพฒันาตนเอง เช่น 

หวัขอ้ รายละเอียดเพิ่มเติม สถานท่ี วนัท่ี ภาพประกอบ เอกสารอา้งอิง เป็นตน้ 
1.1.11 ประวติัการลาศึกษาต่อ 
 จดัเก็บขอ้มูลประวติัการลาศึกษาต่อ ประดว้ยขอ้มูลระดบัการศึกษา คณะ หลกัสูตร 

สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ วนัท่ีเร่ิมศึกษาต่อ วนัท่ีส้ินสุด เป็นตน้ 
1.1.12 ประวติัการช่วยราชการ 
 จดัเก็บขอ้มูลประวติัการช่วยราชการ ประกอบด้วยขอ้มูลสถาบนัท่ีไปช่วยราชการ 

ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ีส้ินสุด เป็นตน้ 
1.1.13 ประวติัการโอนยา้ย 

จัดเก็บข้อมูลประวติัการโอนยา้ย ประกอบด้วยข้อมูลสถาบันท่ีไปโอนยา้ยไป 
ประเทศ วนัท่ีโอนยา้ย เป็นตน้ 
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1.1.14 ประวติัระดบัเงินเดือน 
 จดัเก็บขอ้มูลเงินเดือนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ยขอ้มูลเงินเดือนปัจจุบนั 

ระดบั/ร้อยละท่ีไดเ้ล่ือน รายละเอียดท่ีเล่ือน วนัท่ีไดเ้ล่ือน เป็นตน้ 
1.1.15 ประวติัการลา 

จดัเก็บขอ้มูลประวติัการลาในแต่ละปีงบประมาณ ประกอบดว้ยขอ้มูลประเภทการลา 
(ลากิจ ลาป่วย ลาพกัผ่อน ลาคลอด ลาอุปสมบท ฯลฯ) รายละเอียดเพิ่มเติม ตั้งแต่วนัท่ี ถึงวนัท่ี ไฟล์
แนบเอกสารการลา เป็นตน้ 

1.1.16 ประวติัการส่งวนัลาประจ าเดือน 
 จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการส่งวนัลาประจ าเดือนของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงจะมี

เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคลของแต่ละหน่วยงานเป็นผูดู้และ และส่งขอ้มูลเขา้
มายงัระบบในทุกๆ เดือน เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของกองบริหารงานบุคคลเป็นผูต้รวจสอบขอ้มูลการลา ซ่ึง
เป็นการยืนยนัขอ้มูลการลาของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วยขอ้มูลการลาประจ าเดือน 
สถานะการส่งขอ้มูล สถานะการตรวจสอบขอ้มูล เป็นตน้ 

1.1.17 ประวติัการท าผดิและโทษ 

 จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการท าผิดและโทษทางวินยัของบุคลากร ประกอบดว้ย

ขอ้มูลประเภทความผิด (ขาดงาน ทุจริต) โทษท่ีไดรั้บ (ภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก 

ไล่ออก) ตั้งแต่วนัท่ี ถึงวนัท่ี หมายเหตุ เป็นตน้ 

จากการเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติับุคลากรขา้งตน้ สามารถน าเอาขอ้มูลดงักล่าวมาออกเป็น

รายงานสารสนเทศต่างๆ ใหบุ้คลากรไดน้ าไปปรับใชใ้นงานท่ีเก่ียวขอ้งของตนเอง เช่น 



 

5 
 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงแผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากร 

 

 

ภาพท่ี 1.2 แสดงแผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทต่างๆ 
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ภาพท่ี 1.3 แสดงรายงานขอ้มูลบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 

 

 

ภาพท่ี 1.4 แสดงรายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 
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ภาพท่ี 1.5 แสดงรายงานขอ้มูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรในหน่วยงาน 

 

 

ภาพท่ี 1.6 แสดงรายงานขอ้มูลการลาจ าแนกตามหน่วยงาน 

 

 

ภาพท่ี 1.7 แสดงรายงานขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการ 
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ด้วยเหตุน้ี  ผู ้ศึกษาจึงมุ่งหวงัท่ีจะประเมินระบบสารเทศทะเบียนประวติับุคลากรของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจ ระดบัการใช้งาน และปัญหาในการใชง้าน 

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของมหาวิทยาลัย    
ราชภฏัเชียงใหม ่

1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการใชง้านของระบบ และปัญหาในภาพรวมท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

 1.3.1 ท าใหท้ราบถึงขอ้มูลดา้นปัญหาท่ีส่งผลกระทบในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

1.3.2 สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากรใหเ้กิดประสิทธิผลในอนาคต 

1.4 นิยำมศัพท์ 

 ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ หมายถึง ระบบท่ี
ออกแบบและพฒันาดว้ยซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ มีลกัษณะการท างานผา่นเครือข่ายระบบอินทราเน็ต
ภายในมหาวิทยาลยั เพื่อใช้จดัเก็บ บ ารุงรักษา และปรับแกไ้ขอย่างเป็นระบบให้เป็นปัจจุบนั เพื่อให้
ระบบสารสนเทศมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ สามารถน าขอ้มูลไปใช้งานทางดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารงาน การวางแผนก าลงัคน การพฒันาและฝึกอบรม ฯลฯ  
 การประเมินผล หมายถึง การน าระเบียบวิธีวิจยัมาประยุกตใ์ช ้ซ่ึงจะมีการออกแบบวจิยั สร้าง
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เพื่อมุ่งตอบค าถามท่ีวา่ โครงการนั้น
บรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ และมีความส าเร็จระดบัใด    ในท่ีน้ี
หมายถึงการประเมินระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ทั้งหมด 
3 ดา้น คือ ระดบัการใชง้าน ความพึงพอใจ และปัญหาในการใชง้าน 


