




บทสรุปผู้บริหาร 
 
โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ด าเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ ารุงรักษาระบบงาน BPM 
และ HRM ให้มีความเสถียร พร้อมใช้งาน เพ่ือให้บุคลากรใช้งานระบบได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด ผู้พัฒนาระบบฯ ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบงานดังกล่าว โดยกองนโยบายและ
แผนเป็นผู้ดูแลระบบงาน BPM และกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดูแลระบบงาน HRM ติดตามและประสานงาน
ระหว่างบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ กับบุคลากรผู้ใช้งานระบบฯ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน 
    จากการส ารวจผู้ใช้งานระบบงาน BPM และ HRM ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 พบว่า มีผู้ใช้งาน
ระบบงาน BPM 47 คน และ ระบบงาน HRM 1,239 คน ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน 
แผน ผล ความส าเร็จ 

120 คน 1,286 คน บรรลุ 

2. ผลการด าเนินงานตามขอบเขตของงาน (TOR) 

ระบบงาน พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ 
BPM 20 รายการ 19 รายการ 1 รายการ 
HRM 24 รายการ 22 รายการ 2 รายการ 

    บริษัทผู้พัฒนาระบบฯ อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบงาน BPM จ านวน 1 รายการ คือ รายการ
แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในขั้นตอนพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้ระบบสามารถ
ประมวลผลและแสดงผลในหน้ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ และในส่วนระบบงาน HRM อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 2 รายการ คือ รายการตรวจสอบรายงานการลาออกของบุคลากร และรายการ 
เพ่ิมเมนูใหม่ของงานสวัสดิการ ทั้ง 2 รายการ อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบระบบเพ่ือด าเนินการพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะด าเนินการติดตามการพัฒนา และปรับปรุง
แก้ไขกับบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ ต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

3. ดัชนีชี้วัดโครงการ 
    ด้วยโครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ได้ก าหนดดัชนีชี้วัดโครงการ คือ ความพึงพอใจต่อ 
การใช้ระบบ BPM และ HRM ร้อยละ 75 จึงได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบงาน BPM 
และ HRM เครื่องมือที่ใช้ในแบบประเมินโครงการ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจในระบบงาน BPM และ HRM 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) มีผู้ตอบแบบสอบถามรวม 2 ระบบ จ านวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 108.29 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ระบบ (กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ระบบ จ านวน 350 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน
ระบบงาน BPM 47 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบงาน HRM จ านวน 303 คน) สรุปผลการประเมิน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 คิดเป็นร้อยละ 77.90 จึงสรุปได้ดังนี้ 



ดัชนีชี้วัดโครงการ 
แผน ผล ความส าเร็จ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 77.90 บรรลุ 

ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 3.1 ระบบงาน BPM  

- การด าเนินงานมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
- ควรมีการจัดอบรม หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ 
- ควรน าข้อมูลที่ได้จากระบบมาใช้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและลดการส่งข้อมูลด้วยกระดาษ 

 3.2 ระบบงาน HRM  
- ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน 
- ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง บุคลากรของคณะควรจะสามารถแก้ไขข้อมูลในเบื้องต้นได้ 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ 
- ระบบควรมีการบังคับใช้งานระบบให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
- ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบควรมีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง และให้กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ยืนยันข้อมูล 

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ด้วยโครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวนเงิน 420,000 บาท 
จึงขอสรุปผลการใช้จ่ายดังนี้ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผน ผล ความส าเร็จ 

420,000 บาท 420,000 บาท บรรลุ 

5. ข้อเสนอแนะจากผู้ดูแลระบบ 
    จากการที่ผู้ดูแลระบบงาน BPM และ HRM ได้ติดตาม และประสานงานการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณนั้น 
ขอสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะที่ได้จากการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM 
และ HRM ในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้ 

    5.1 ปัจจัยภายใน 
        (1) เมื่อบริษัทผู้พัฒนาระบบได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขรายการที่แจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ผู้ดูแลระบบจะต้องมีการทดสอบระบบในส่วนที่แก้ไข ซึ่งต้องประสานกับผู้ใช้งานระบบที่แจ้งปัญหาของ
รายการนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง แต่ในบางครั้งผู้ใช้งานระบบที่แจ้งปัญหายังไม่สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบให้ได้ทันที 
        (2) พบปัญหาในการใช้งานของผู้ใช้งานระบบที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอย่าง
เร่งด่วนเมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบแล้วว่าต้องมีการปรับแก้ไข ทางผู้ดูแลระบบจะต้องวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
อย่างเร่งด่วน เพ่ือแจ้งบริษัทให้ท าการแก้ไข แต่เนื่องจากบางส่วนงานมีความซับซ้อน จึงท าให้เกิดความล่าช้า  
ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ และการปรับแก้ไขระบบของบริษัท 
 
 



      5.2 ปัจจัยภายนอก 
          (1) บริษัทผู้พัฒนาระบบควรแจ้งเรื่องที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ดูแลระบบ
ทราบทุกครั้ง เนื่องจากผู้ดูแลระบบจะไม่ทราบว่าบริษัทผู้พัฒนาระบบมีการปรับปรุงแก้ไขให้แล้ว 
            (2) บริษัทผู้พัฒนาระบบควรประสานงานกับผู้ดูแลระบบ เพ่ือแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไข หรือ 
ปรับปรุงระบบอย่างสม่ าเสมอ และตรวจสอบการท างานของระบบให้ชัดเจนตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ดูแลระบบ  
ส่งให้ เพ่ือให้สามารถพัฒนาการท างานของระบบได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 มีการด าเนินการ
บ ารุงรักษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ให้มีความเสถียร พร้อมใช้งาน และเพ่ือให้บุคลากร
ใช้งานระบบได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้ใช้งานระบบจริงทั้งสิ้น 1,286 คน (ผู้ใช้งาน
ระบบงาน BPM จ านวน 47 คน และผู้ใช้งานระบบงาน HRM จ านวน 1,239 คน) 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน และส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน 

กองนโยบายและแผน หวังว่า รายงานผลฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องที่จะน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

กองนโยบายและแผน 
กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 1 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 4 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 12 
ภาคผนวก ก 15 
   หนังสือขออนุมัติโครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM  
   รายงานการประชุมสรุปผลการด าเนินการการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ครั้งที่ 1/2563 
   รายงานการประชุมสรุปผลการด าเนินการการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ครั้งที่ 2/2563 
   รายละเอียดปัญหา และสถานการด าเนินการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ BPM  
   รายละเอียดปัญหา และสถานการด าเนินการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ HRM  
   รายละเอียดปัญหา และสถานการด าเนินการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ HRM (ส่วนของกองคลัง) 
   แบบประเมินความพึงพอใจในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)  
   แบบประเมินความพึงพอใจในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็น เครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงาน โดยน าระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ (Budget Planning and 
Management: BPM) และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) มาใช้
ส าหรับจัดการและประมวลผลข้อมูลด้านการวางแผนและการบริหารงบประมาณโครงการของหน่วยงาน 
และข้อมูลด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ แต่เนื่องด้วยระบบดังกล่าวต้องมีความเสถียร มีประสิทธิภาพ และ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

มหาวิทยาลัยฯ จึงอนุมัติให้กองนโยบายและแผน และกองบริหารงานบุคคลด าเนินโครงการบ ารุงรักษา
ระบบงาน BPM และ HRM เพ่ือจัดจ้างบริษัทผู้ พัฒนาระบบฯ ท าการบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวให้มี 
ความเสถียรมากข้ึน สามารถตอบสนองการใช้งาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือบ ารุงรักษาระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ (BPM) และระบบงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HRM) ให้มีความเสถียร พร้อมใช้งาน 
1.2.2 เพ่ือให้บุคลากรใช้งานระบบได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1.3 เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM เป็นผู้ใช้งานระบบงาน BPM จ านวน 

50 คน และผู้ใช้งานระบบงาน HRM จ านวน 70 คน  

1.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ และสถานที่จัดโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.5 การบ ารุงรักษาระบบ 
 1.5.1 การวางแผนปฏิบัติงาน  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเตรียมข้อมูลเพ่ือขออนุมัติโครงการ ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และด าเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันยายน พ.ศ. 2562) 
 1.5.2 การด าเนินงาน 
 บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)  
 1.5.3 การติดตามและการประเมินผล 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด าเนินการติดตามความก้าวหน้าจากการบ ารุงรักษา
ระบบงาน BPM และ HRM กับบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแจ้งปัญหา 
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ Line Application ระบบแจ้งปัญหาโครงการในระบบงานทั้ง 2 ระบบ และติดตามโดย
ประชุมสรุปผลการด าเนินการการบ ารุงรักษาระบบงาน HRM และ BPM 2 ครั้ งต่อปี งบประมาณ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ BPM และ HRM โดยผู้ใช้งานระบบงาน 
BPM และ HRM ท าแบบประเมินผ่านทางออนไลน์ 
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1.6 งบประมาณ 
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM 

งบประมาณท้ังสิ้น ๔๒๐,๐๐0 บาท โดยแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑    เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2  จ านวน  105,๐๐๐ บาท 
งวดที่ 2    เดอืน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  105,๐๐๐ บาท 
งวดที่ 3    เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  105,๐๐๐ บาท 
งวดที่ 4    เดอืน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  105,๐๐๐ บาท 

                        รวมทั้งสิ้น    จ านวน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท 

1.7 การประเมินผลโครงการ 
ใช้วิธีเก็บแบบประเมินความพึงพอใจในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) และแบบ

ประเมินความพึงพอใจระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) จากผู้ใช้งานระบบ 

1.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.8.1 ระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ (BPM) และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRM) มีความเสถียร พร้อมใช้งาน 
1.8.2 บุคลากรใช้งานระบบได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 
โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 
การบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM มีผลการด าเนินงาน จ าแนกเป็น 2 ข้อ ดังนี้ 
2.1 ผลการด าเนินงานตามขอบเขตของงาน (TOR) โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM 

บริษัทผู้พัฒนาระบบได้ด าเนินการตามรายละเอียดการให้บริการรักษาระบบของ TOR ที่ก าหนด โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานโดยมีการจัดประชุมสรุปผล
การด าเนินงานการบ ารุงรักษาระบบงาน HRM และ BPM ตามขอบเขตของโครงการบ ารุงรักษาระบบงาน 
BPM และ HRM (TOR) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

2.1 .1 การประชุมสรุปผลการด าเนิน งานการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM  
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดการประชุมสรุปผลการด าเนิน งานการ
บ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมฯ นางรตนมน 
จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ ทองนาค ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้ง 2 ระบบ จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน 
กองบริหารงานบุคคล และกองคลัง ร่วมกับนายศุภกิจ นาคราชอวยผล กรรมการผู้จัดการบริษัท  
จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด เพ่ือติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบและสรุปผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 – 3 
ปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2563  

2.1 .2  การประชุมสรุปผลการด าเนิน งานการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM 
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดการประชุมสรุปผลการด าเนินการ 
การบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อ านวยการ
กองกลาง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมฯ นางรตนมน 
จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ ทองนาค ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้ง 2 ระบบ จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน 
กองบริหารงานบุคคล และกองคลัง  ร่วมกับนายศุภกิจ นาคราชอวยผล กรรมการผู้จัดการบริษัท 
จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด ผู้พัฒนาระบบจากบริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด เพ่ือติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบและ
สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 - 4 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน พ.ศ. 2563 

สรุปผลการด าเนินงานตามขอบเขตของงาน (TOR) โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ 
HRM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้ดังตารางท่ี 2-1 
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1+(1,239)(0.05) 2 

ตารางท่ี 2-1 จ านวนรายการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขระบบงาน BPM และ HRM (ไตรมาสที่ 1 - 4) 

ระบบงาน พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ 
BPM 20 รายการ 19 รายการ 1 รายการ 
HRM 24 รายการ 22 รายการ 2 รายการ 

 บริษัทผู้พัฒนาระบบฯ อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบงาน BPM จ านวน 1 รายการ คือ รายการ
แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในขั้นตอนพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้ระบบสามารถ
ประมวลผลและแสดงผลในหน้ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ และในส่วนระบบงาน HRM อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 2 รายการ คือ รายการตรวจสอบรายงานการลาออกของบุคลากร และรายการ 
เพ่ิมเมนูใหม่ของงานสวัสดิการ ทั้ง 2 รายการ อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบระบบเพ่ือด าเนินการพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะด าเนินการติดตามการพัฒนา และปรับปรุง
แก้ไขกับบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ ต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบงาน BPM และ HRM 
      2.2.1 วิธีการประเมินความพึงพอใจ 

     (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           - ระบบงาน BPM  
                       ประชากร คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ใช้งานระบบงาน 
BPM จ านวน 47 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563) ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 47 คน 
           - ระบบงาน HRM 
                       ประชากร คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ใช้งานระบบงาน 
HRM จ านวน 1,239 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563) ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 303 คน  

    โดยกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนด 
ค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ 0.5 ดังนี้ 
 

                                
 
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = จ านวนประชากร 
 e = ระดับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.5 
 
แทนค่า    n      =             1,239  
 
                                      n     =    302.38 คน หรือ 303 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ ได้จากการค านวณ จ านวน 303 คน เนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในระบบ จ านวน 332 คน ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณตามสูตรที่ตั้งไว้ จึงขอก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ HRM เป็นจ านวน 332 คน 

 

n     =          N 
1+N (e) 2 
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 2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในแบบประเมินโครงการ 
  เครื่องมือที่ใช้ในแบบประเมินโครงการ ใช้แบบประเมินออนไลน์ โดยมี 3 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน BPM และ HRM ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ค าถามปลายเปิด) 
 2.2.3 การรวบรวมข้อมูล 
 แบบประเมินความพึงพอใจในระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ (BPM) และ
ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) มีข้ันตอนในการสร้างดังต่อไปนี้ 
 (1) ส ารวจจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ใช้ระบบงาน BPM 
และ HRM 
 (2) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ท าแบบประเมินความพึงพอใจในระบบงาน BPM และ HRM ผ่านทางออนไลน์ 
                (3) เก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจในระบบงาน BPM และ HRM ณ วันที่  
21 กันยายน พ.ศ. 2563 
 2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป IBM SPSS Statistics หำค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 2.2.5 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ 
 โดยแต่ละข้อค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอัตรภาคชั้น ( Interval 
Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  มากที่สุด   เท่ากับ   5  คะแนน 
  มาก   เท่ากับ   4  คะแนน 
  ปานกลาง   เท่ากับ   3  คะแนน 
  น้อย   เท่ากับ   2  คะแนน 
  น้อยที่สุด   เท่ากับ   1  คะแนน 

 วิธีการแปลผลแบบประเมินใช้ค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น โดยการหาค่าพิสัย และใช้สูตรการหา
ความกว้างของอัตรภาคชั้น ดังนี้ 

                ค่าอัตรภาคชั้น  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
    
       =   5 - 1 
  
      =  0.80 

  
 
 

จ านวนช่วงความพึงพอใจ 

5 
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 ดังนั้น สามารถก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบ และ 
ด้านการให้บริการ ได้ดังนี ้
   4.21 - 5.00  หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  3.41 - 4.20  หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.61 - 3.40  หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.81 - 2.60  หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 - 1.80  หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2.3 สรุปผลการประเมิน 
 2.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 (1) ระบบงาน BPM  
      จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 47 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางท่ี 2-2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน : ระบบงาน BPM 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ประเภทผู้ใช้งาน 
    ผู้บริหาร 2 4.26 
    ผู้ปฏิบัติงาน 45 95.74 
    รวม 47 100.00 
2. สังกัด 
    คณะ 19 40.43 
    สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ 28 59.57 
    รวม 47 100.00  
3. ความถี่ในการใช้งานระบบ 
   1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 38 80.85 
   4-6 ครั้ง/สัปดาห์ 4 8.51 
   มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ 5 10.64 
   รวม 47 100.00 

 จากตารางที่ 2-2 พบว่า ผู้ใช้งานระบบงาน BPM ส่วนใหญ่เป็นระดับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 สังกัด สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ มากที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.57 และความถี่ในการใช้งานระบบ 1 - 3 ครั้ง/สัปดาห์มากท่ีสุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.85 
   (2) ระบบงาน HRM 
                     จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 303 คน ได้มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 332 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 109.57% 
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ตารางท่ี 2-3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามระบบงาน HRM 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ประเภทผู้ใช้งาน 
    ผู้บริหาร 23 6.93 
    ผู้ปฏิบัติงาน 309 93.07 
    รวม 332 100.00 
2. สังกัด 
    คณะ 225 67.77 
    สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ 107 32.23 
    รวม 332 100.00 
3. ความถี่ในการใช้งานระบบ 
   1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 230 69.28 
   4-6 ครั้ง/สัปดาห์ 45 13.55 
   มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ 57 17.17 
   รวม 332 100.00 

 จากตารางที่ 2-3 พบว่า ผู้ใช้งานระบบงาน HRM ส่วนใหญ่เป็นระดับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด จ านวน 
309 คน คิดเป็นร้อยละ 93.07 สังกัดคณะ มากที่สุด จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 67.77 และความถี่
ในการใช้งานระบบ 1 - 3 ครั้ง/สัปดาห์มากที่สุด จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 69.28 

 2.3.2 ความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน BPM และ HRM 
               กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน BPM และ HRM จ านวน 379 คน มาจาก
ผู้ใช้งานระบบงาน BPM จ านวน 47 คน และผู้ใช้งานระบบงาน HRM จ านวน 332 คน 

ตารางท่ี 2-4 ความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน BPM และ HRM ด้านการใช้งานระบบ 

ด้านการใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 3.92 .70 มาก 
2. ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 3.94 .68 มาก 
3. ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล 3.95 .72 มาก 
4. รายงานที่ได้จากระบบสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามความต้องการ 

4.00 .69 มาก 

รวม 3.95 .62 มาก 
คิดเป็นร้อยละ 79.00 

จากตารางที่  2-4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน BPM และ
ระบบงาน HRM ด้านการใช้งานระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
.62 คิดเป็นร้อยละ 79.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อค าถาม 
ที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายงานที่ได้จากระบบสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.00  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .69 รองลงมา คือ ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.95  
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .72 ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) .68 และระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .70 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2-5 ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน BPM และ HRM ด้านการให้บริการ 

ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. การให้ค าปรึกษาและตอบข้อซักถามของ
ผู้ดูแลระบบ 

3.85 .77 มาก 

2. ความรวดเรว็ในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน 3.80 .80 มาก 
3. ช่องทางการติดต่อประสานงาน 3.83 .75 มาก 
4. คู่มือการใช้งาน 3.68 .76 มาก 

รวม 3.79 .68 มาก 
คิดเป็นร้อยละ 75.80  

จากตารางที่ 2-5 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน BPM และ
ระบบงาน HRM ด้านการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
.68 คิดเป็นร้อยละ 75.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากทุกข้อ  
โดยข้อค าถามที่ได้ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การให้ค าปรึกษาและตอบข้อซักถามของผู้ดูแลระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.85 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .77 รองลงมา คือ ช่องทางการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 3.83 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) .75 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) .80 และคู่มือการใช้งาน ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .76 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2-6 ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน BPM และ HRM โดยรวม 

ความพงึพอใจในการใช้ระบบงาน  
BPM และ HRM 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. ด้านการใช้งานระบบ 3.95 .62 มาก 
2. ด้านการให้บริการ 3.79 .68 มาก 

รวม 3.87 .65 มาก 
คิดเป็นร้อยละ 77.40 

จากตารางที่ 2-6 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน BPM และ
ระบบงาน HRM ด้านการใช้งานระบบ และด้านการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .65 คิดเป็นร้อยละ 77.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจ 
อยู่ ในระดับมากทุ กข้อ  โดยด้ านที่ ได้ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด  คือ ด้ านการใช้ ระบบ  มีค่ าเฉลี่ ย  3 .95  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .62 ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .68 
ตามล าดับ 
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2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

       (1) ระบบงาน BPM  
 จากการรวบรวมแบบประเมิน มีผู้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.38 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด สรุปได้ดังนี้ 
 - การด าเนินงานมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
 - ควรมีการจัดอบรม หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ 
 - ควรน าข้อมูลที่ได้จากระบบมาใช้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและลดการส่งข้อมูลด้วยกระดาษ 

 (2) ระบบงาน HRM  
 จากการรวบรวมแบบประเมิน มีผู้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.51 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด สรุปได้ดังนี้ 
 - ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน 
 - ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง บุคลากรของคณะควรจะสามารถแก้ไขข้อมูลในเบื้องต้นได้ 
 - ขาดการประชาสัมพันธ์ 
-  ควรมีการบังคับใช้งานระบบให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
 - ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ระบบควรมีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง และให้กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ยืนยันข้อมูล 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ด าเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ ารุงรักษาระบบงาน 
BPM และ HRM ให้มีความเสถียร พร้อมใช้งาน เพ่ือให้บุคลากรใช้งานระบบได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด ผู้พัฒนาระบบฯ ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบงานดังกล่าว 
โดยกองนโยบายและแผนเป็นผู้ดูแลระบบงาน BPM และกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดูแลระบบงาน HRM 
ติดตามและประสานงานระหว่างบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ กับบุคลากรผู้ใช้งานระบบฯ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน 
    จากการส ารวจผู้ใช้งานระบบงาน BPM และ HRM ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 พบว่า มีผู้ใช้งาน
ระบบงาน BPM 47 คน และ ระบบงาน HRM 1,239 คน ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน 
แผน ผล ความส าเร็จ 

120 คน 1,286 คน บรรลุ 

2. ผลการด าเนินงานตามขอบเขตของงาน (TOR) 

ระบบงาน พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ 
BPM 20 รายการ 19 รายการ 1 รายการ 
HRM 24 รายการ 22 รายการ 2 รายการ 

    บริษัทผู้พัฒนาระบบฯ อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบงาน BPM จ านวน 1 รายการ คือ รายการ
แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในขั้นตอนพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้ระบบสามารถ
ประมวลผลและแสดงผลในหน้ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ และในส่วนระบบงาน HRM อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 2 รายการ คือ รายการตรวจสอบรายงานการลาออกของบุคลากร และรายการ 
เพ่ิมเมนูใหม่ของงานสวัสดิการ ทั้ง 2 รายการ อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบระบบเพ่ือด าเนินการพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะด าเนินการติดตามการพัฒนา และปรับปรุง
แก้ไขกับบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ ต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

3. ดัชนีชี้วัดโครงการ 
    ด้วยโครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ได้ก าหนดดัชนีชี้วัดโครงการ คือ ความพึงพอใจ 
ต่อการใช้ระบบ BPM และ HRM ร้อยละ 75 จึงได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบงาน 
BPM และ HRM เครื่องมือที่ใช้ในแบบประเมินโครงการ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจในระบบงาน BPM 
และ HRM และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) มีผู้ตอบแบบสอบถามรวม 2 ระบบ จ านวน  
379 คน คิดเป็นร้อยละ 108.29 ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ระบบ (กลุ่มตัวอย่างทั้ง  2 ระบบ จ านวน  
350 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบงาน BPM 47 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบงาน HRM 
จ านวน 303 คน) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 คิดเป็นร้อยละ 
77.90 จึงสรุปได้ดังนี้ 
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ดัชนีชี้วัดโครงการ 
แผน ผล ความส าเร็จ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 77.90 บรรลุ 

ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 3.1 ระบบงาน BPM  
           - การด าเนินงานมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

- ควรมีการจัดอบรม หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ 
- ควรน าข้อมูลที่ได้จากระบบมาใช้ในส่วนงานที่เก่ียวข้องและลดการส่งข้อมูลด้วยกระดาษ 

 3.2 ระบบงาน HRM  
- ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน 
- ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง บุคลากรของคณะควรจะสามารถแก้ไขข้อมูลในเบื้องต้นได้ 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ 
- ระบบควรมีการบังคับใช้งานระบบให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
- ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบควรมีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง และให้กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ยืนยันข้อมูล 

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ด้วยโครงการบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวนเงิน 420,000 บาท 
จึงขอสรุปผลการใช้จ่ายดังนี้ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผน ผล ความส าเร็จ 

420,000 บาท 420,000 บาท บรรลุ 
 
 

 
 
 
 

 






























































	bpm-63-1
	bpm-63-2
	Blank Page
	Blank Page



