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บทคัดย่อ 
 กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET เป็นกำรประชุมวิชำกำรจัดโดยข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ที่ให้บุคลำกรของห้องสมุดทั่วประเทศใช้เป็นเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
ทำงวิชำกำรในสำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ โดยงำนที่เป็นหัวใจหลักของกำรจัดกำร
ประชุมวิชำกำรคือกำรรับผลงำนและกำรประเมินผลงำนวิชำกำร ซึ่งจะต้องสำมำรถด ำเนินกำร                       
ในส่วนของกำรรับผลงำนของผู้น ำเสนอผลงำน กำรประเมินผลงำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับผู้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน และกำรสรุปผลกำรประเมินผล
งำนวิชำกำร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ซึ่งเป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
PULINET ครั้งที่ 9 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรกำรรับผลงำนและกำรประเมิน 
ผลงำนวิชำกำร จึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำน 
วิชำกำรข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนให้กับผู้ร่วมน ำเสนอผลงำน 
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร และคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร โดยกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศดังกล่ำวเลือกเทคโนโลยี Responsive Web Design และใช้ CodeIgniter3 เป็น 
Framework ในกำรพัฒนำ และใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL ในกำรจัดเก็บข้อมูลและมี 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบเข้ำด้วยกัน ท ำให้ประหยัดเวลำและสำมำรถประมวลผลแสดงรำยงำน 
และติดตำมกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของแต่ละมิติได้ทุกขั้นตอนตำมเวลำจริง (Real time) ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ส่งผลงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร และคณะกรรมกำรประเมินผลได้ 
เป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 
 
 



ค าส าคัญ:  
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งำนวิชำกำร 
 
Abstract 
 PULINET National Conference is an academic conference that the library 
staffs throughout the country use as an academic knowledge sharing forum of the 
Library and Information Science. The key to holding academic conference is to 
receive and evaluate the academic works which need to be able to conduct in parts 
of receiving presenters’ work, academic work assessment by qualified committee, 
informing the result of assessment to the presenters and conclusion of academic 
work assessment. Burapha University Library has been hosting PULINET National 
Conference (PULINET 2019). We realized the importance of presenters’ work 
receiving management and academic work assessment, therefore we developed our 
information system for information management of academic work assessment. The 
purpose of this study is to facilitate the presenters, the committee of academic work 
assessment and the committee of  academic section of the host. We selected 
Responsive Web Design technology and CodeIgniter3. They are frameworks that link 
all data in the system together in order to save time, evaluate to report and follow 
up each step in real time. Moreover, they can facilitate to the presenters, the 
committee of academic work assessment and the committee of academic section of 
the host well and manage the information of academic work assessment effectively. 
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บทน า 
 กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET เป็นกำรประชุมวิชำกำรท่ีให้บุคลำกรห้องสมุด 
ทั่วประเทศใช้เป็นเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรในสำขำบรรณรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ โดยงำนที่เป็นหัวใจหลักของกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรคือ กำรรับผลงำนและ                  
กำรประเมินผลงำนวิชำกำร ซึ่งจะต้องสำมำรถด ำเนินกำรในส่วนของกำรรับผลงำนของผู้น ำเสนอ
ผลงำน กำรประเมินผลงำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับ
ผู้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน และกำรสรุปผลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
บูรพำ ซ่ึงเป็นเจ้ำภำพกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 จึงมีแนวคิดใน                         
กำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำน



วิชำกำรระดับชำติ PULINET ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนให้กับ                        
ผู้น ำเสนอผลงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร และคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร                                   
โดยกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรประเมินผลงำนวิชำกำร เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนของกำรรับลงทะเบียนผู้น ำเสนอผลงำน กำรส่งเอกสำรผลงำนวิชำกำร กำรก ำหนด
คณะกรรมกำรประเมินผล กำรประเมินผลงำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรด ำเนินกำร
ในทุกขั้นตอน สำมำรถส่งกำรแจ้งเตือนต่ำง ๆ โดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์และ SMS ได้ รวมถึง
สำมำรถสรุปผลกำรประเมินผลงำนวิชำกำรผ่ำนระบบ และสำมำรถส่งออกข้อมูลต่ำง ๆ ในรูปแบบ
ของเอกสำร Excel และ PDF ไดด้้วย ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ PULINET ถูกออกแบบระบบให้มีลักษณะกำรท ำงำนรูปแบบ Responsive Web 
Design ท ำให้สำมำรถเรียกใช้งำนจำก Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ                       
บนอุปกรณ์พกพำได้อย่ำงสะดวก ซึ่งจำกกำรเปิดใช้ระบบตั้งแต่เดือน ส.ค. 61 ถึง ธ.ค. 61 มีจ ำนวน                      
ผู้ลงทะเบียนเข้ำประเมินผลงำนวิชำกำรและส่งผลงำนวิชำกำรเข้ำรับกำรประเมินแล้วกว่ำหนึ่งร้อย
ผลงำน ซึ่งระบบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
ในทุกขั้นตอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.  เพ่ือน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร                    
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 9 โดยเริ่มพัฒนำระบบสำรสนเทศตั้งแต่เดือน มกรำคม                       
พ.ศ. 2561 ถึง กรกฎำคม 2561 และใช้กำรออกแบบให้มีลักษณะกำรท ำงำนแบบ Responsive 
Web Design โดยใช้ Framework คือ CodeIgniter3 และใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL 
จัดเก็บข้อมูลทั้งระบบ และระบบสำรสนเทศดังกล่ำวท ำงำนอยู่บนเครื่องแม่ข่ำยเสมือนของ
ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยขั้นตอนของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การออกแบบฐานข้อมูล 
 กำรของกำรออกแบบระบบประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  
 1.  การออกแบบใช้แผนภาพอีอาร์ (ER Diagram) ซ่ึงจะต้องออกแบบให้สำมำรถจัดเก็บ 
ข้อมูลของกำรด ำเนินกำรได้ในทุกข้ันตอนดังภำพต่อไปนี้ 



 
 
ภำพที่ 1  ER-Diagram ส่วนของกำรออกข้อมูลคณะกรรมกำรและข้อมูลกำรประเมินผล 
 

 
 
ภำพที่ 2   ER-Diagram ส่วนของกำรออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรน ำเสนอและเอกสำรกำรน ำเสนอ 
 
 2.  การเลือกเทคโนโลยีและเลือกกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้งำนในระบบนี้
เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบบำงส่วน สำมำรถท ำงำนบนอุปกรณ์พกพำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                       
ทำงผู้พัฒนำได้เลือกเทคโนโลยี Responsive Web Design และได้เลือก CodeIgniter3  ซึ่งเป็น 
Framework ที่สำมำรถพัฒนำงำนได้ง่ำย และมีเครื่องมือที่ช่วยให้สำมำรถพัฒนำระบบสำรสนเทศได้



อย่ำงรวดเร็ว โดยใช้งำนร่วมกับ Bootstrap CSS และ JavaScript เพ่ือให้รองรับกำรท ำงำนบน
อุปกรณ์พกพำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบข้ันตอนการท างานของระบบ ประกอบด้วยกำรแบ่งกลุ่มของ
ผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแสดงกำรท ำงำนของแต่ละกลุ่มดังภำพต่อไปนี้ 
 

 
 
ภำพที่ 3  ขัน้ตอนกำรท ำงำนของผู้ใช้แต่ละกลุ่มในระบบกำรประเมินผลงำนวิชำกำร PUILNET 2019 
 
 1.  ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ สำมำรถลงทะเบียนน ำเสนอผลงำน อัพโหลดเอกสำรผลงำน 
วิชำกำรในรูปแบบไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word และดูผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้ 
 2.  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สำมำรถจัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำนให้กับแต่ละ
ผลงำนที่ผู้น ำเสนอส่งเข้ำระบบ สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงส่งผล                       
กำรประเมินให้กับผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร และสำมำรถตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่น ำเสนอผลงำน                       
แยกตำมกลุ่มได้ 
 3.  คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ สำมำรถประเมินผลงำนวิชำกำรและให้ 
ข้อเสนอแนะผ่ำนระบบได้ 
 4.  ผู้ดูแลระบบ มีหน้ำที่ควบคุมกำรเปิด-ปิดระบบ และกำรตั้งค่ำข้อมูลต่ำง ๆ ของระบบ 
 ขั้นตอนที่ 3  กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 ประกอบด้วยขั้นตอนกำรท ำงำน ดังนี้ 
 1.  ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร สำมำรถลงทะเบียนน ำเสนอผลงำน อัพโหลดเอกสำรผลงำน
วิชำกำรในรูปแบบไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word และดูผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้ 



 
 
ภำพที่ 4  หน้ำจอเมนูกำรส่งผลงำน 
 
 2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร สำมำรถจัดคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิส ำหรับประเมินผล
งำนวิชำกำร กำรส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนกำรเข้ำใช้ระบบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรประเมินผลงำน ส่งผลกำรประเมินให้ผู้น ำเสนอผลงำน และส่ง Email ยืนยันสิทธิ์               
กำรน ำเสนอผลงำน พร้อมลิ้งกล์งทะเบียนเข้ำงำน  
  2.1  กำรจัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรมีหน้ำที่                          
จัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำรให้กับผลงำนวิชำกำรต่ำง ๆ โดยแยกตำมประเภทและ
หมวดหมู่ของผลงำน ดังภำพที่ 5 และ 6 
 

 
 
ภำพที่ 5  หน้ำจอหลักของเมนูผลงำนวิชำกำร 



 
 
ภำพที่ 6  หน้ำจอกำรจัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำน 
 
  2.2  เมื่อคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรจัดคณะกรรมกำรเรียบร้อยแล้ว ต้องด ำเนินกำรส่ง 
Email รหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนให้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือคณะกรรมกำรสำมำรถใช้รหัสผู้ใช้
และรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบประเมินผลงำนวิชำกำร ดังภำพที่ 7 
 

 
 
ภำพที่ 7  หน้ำจอรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
 
  2.3  เมื่อคณะกรรมกำรประเมินผลงำน ประเมินผลงำนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมกำร                  
ฝ่ำยวิชำกำรจะต้องรวบรวมหรือสรุปผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินผลงำน เพ่ือส่งให้กับ    
ผู้ส่งผลงำนได้ทรำบผลเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขผลงำน โดยคลิกที่ปุ่มดังนี้ 

  ปุ่ม “ตรวจสอบ” ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลผลกำรประเมิน โดยยังไม่ยืนยัน 
ผลกำรประเมิน และยังสำมำรถแก้ไขผลกำรประเมินได้ 

 ปุ่ม “ยืนยันกำรส่ง” ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลผลกำรประเมิน พร้อมยืนยัน 
ผลกำรประเมิน โดยไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ดังภำพที่ 8 



 
 
ภำพที่ 8  หน้ำจอบันทึกผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 
  2.4  เมื่อคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรยืนยันกำรส่งผลกำรประเมินเข้ำระบบแล้ว ระบบ
จะแสดงปุ่ม  เพ่ือให้คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรส่งกำรประเมินให้กับผู้น ำเสนอผลงำน
ได้ด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังภำพที่ 9 
 

 
 
ภำพที่ 9  หน้ำจอยืนยันกำรส่ง Email ของคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 



  2.5  เมื่อผลงำนได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรประเมินผลงำนเรียบร้อย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรสำมำรถ ส่ง Email ยืนยันสิทธิ์กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร พร้อมส่ง URL 
ของกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนให้กับผู้น ำเสนอผลงำน เพ่ือยืนยันกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรน ำเสนอ
อีกครั้ง ดังภำพที่ 10 
 

 
 
ภำพที่ 10  หน้ำจอส ำหรับส่ง Email ยืนยันสิทธิ์ในกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
 
  2.6  คณะกรรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรสำมำรถดูรำยงำนกำรต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 
   2.6.1  รำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำร เป็นกำรสรุปจ ำนวนผลงำนที่ยังไม่ผ่ำน 
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรประเมินผลงำน รำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำรจะสรุปจ ำนวน                           
โดยจะแบ่งตำมกลุ่มกำรน ำเสนอ ประเภทกำรน ำเสนอ ผลงำนที่อยู่ในข่ำยงำน PULINET และไม่อยู่   
ในข่ำยงำน PULINET 
   2.6.2  รำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำร จะแสดงข้อมูลจ ำนวนและรำยชื่อผลงำน
วิชำกำรแยกตำมประเภทกำรน ำเสนอผลงำน ดังภำพที่ 11 
 

 
 
ภำพที่ 11  หน้ำจอรำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำรแยกตำมประเภทของกำรน ำเสนอ 
 
 3.  คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อเข้ำสู่ระบบโดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนที่ได้รับทำง 
Email  จะแสดงหน้ำจอรำยชื่อผลงำนวิชำกำรท่ีคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรจัดไว้ให้คณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่ำน แยกตำมหมวดหมู่และประเภทของกำรน ำเสนอผลงำน ดังภำพที่ 12 



  

 
ภำพที่ 12  หน้ำจอหลักของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
  
  3.1  เมื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิคลิกที่ประเมินผลงำนวิชำกำร จะแสดงหน้ำจอ 
ของแบบฟอร์มให้สำมำรถบันทึกข้อเสนอแนะ และเลือกประเมินผลงำนวิชำกำรได้ 3 ระดับ คือ 
Strong Accept , Week Accept และ Reject ดังภำพที่ 13 
 

 
 
ภำพที่ 13 หน้ำจอกำรบันทึกข้อเสนอแนะและประเมินผลงำนวิชำกำรของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 4.  ผู้ดูแลระบบ สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 
  4.1  กำรจัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ 
  4.2  กำรจัดกำรข้อมูลคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.3  กำรจัดกำรข้อมูลผู้น ำเสนอผลงำน 



  4.4  กำรปลดล็อคกำรอัพโหลดผลงำนเพ่ือเปิดระบบกำรส่งผลงำนใหม่เฉพำะรำยบุคคล 
  4.5  กำรควบคุมกำรส่ง Email  
  4.6  กำรควบคุมกำรเปิด-ปิด ระบบ 
  4.7  กำรส่ง SMS แจ้งผลกำรประเมิน 
  4.8  กำรเพ่ิมผู้ใช้ฝ่ำยอ่ืนในระบบ 
 
ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร 
ระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 และใช้ในกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือน ส.ค. 61 ถึง ธ.ค. 61 ซึ่งมีผลงำน
วิชำกำรท่ีเข้ำรับกำรประเมินผ่ำนระบบแล้วกว่ำหนึ่งร้อยบทควำมนั้น ระบบสำรสนเทศดังกล่ำว                    
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้น ำเสนอผลงำนในกำรส่งผลงำนวิชำกำร คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร
สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรจัด                            
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร และกำรสรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลงำน
ไดส้ะดวกมำกขึ้น และรวบรวมข้อมูลไว้ที่ระบบเดียว ท ำให้ช่วยลดข้อผิดพลำดของกำรด ำเนินกำร 
ป้องกันควำมผิดพลำดจำกกำรแก้ไขข้อมูลและกำรใช้งำนข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผู้พัฒนำ 
ได้ประเมินผลกำรใช้งำนระบบจำกกำรสอบถำมผู้ใช้ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้น ำเสนอผลงำน คณะกรรมกำร
ฝ่ำยวิชำกำร คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร และผู้ดูแลระบบ โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้รวม
จ ำนวน 10 คน ในประเด็น ควำมยำกง่ำยและควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมรวดเร็วของกำรใช้งำน
ในเวลำจริง ควำมถูกต้องของกำรประมวลผลข้อมูล ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรใช้งำนระบบ  
ซึ่งผลกำรประเมินได้ผล ดังนี้  
 1.  ผู้น ำเสนอผลงำน พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถตอบสนอง
ในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง ผู้น ำเสนอผลงำนมีควำมพึงพอใจกำรใช้
งำนระบบดีมำก  
  2.  คณะกรรมกำรวิชำกำร พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถ
ตอบสนองในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง คณะกรรมกำรวิชำกำร                  
มีควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบดีมำก  
 3.  คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็ว
และสำมำรถตอบสนองในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง คณะกรรมกำร
ประเมินผลงำนวิชำกำรมีควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบดีมำก และคณะกรรมกำรมีข้อเสนอแนะ                    
ในกำรพัฒนำต่อยอดให้สำมำรถใช้งำนกับกำรประชุมวิชำกำรที่มีลักษณะเดียวกันต่อไปได้ 
 4.  ผู้ดูแลระบบ พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถตอบสนอง                
ในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที และมีฟังก์ชันกำรใช้งำนของผู้ดูแลระบบค่อนข้ำงครบ สำมำรถ
ประมวลผลได้ถูกต้อง ผู้ดูแลระบบมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบดีมำก และมีข้อเสนอแนะ                      
ในส่วนของกำรจัดกลุ่มของเมนูกำรใช้งำนให้เป็นหมวดหมู่จะท ำให้กำรใช้งำนสะดวกมำกขึ้น 
 
 



 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  สำมำรถน ำมำใช้ร่วมกับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรประเมิน 
ผลงำนให้กับผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร กำรสรุปผลประเมินผลงำนวิชำกำรเพ่ือส่งผลประเมินให้กับ 
ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
 2.  เป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมิน                  
ผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งเป็นต้นแบบหนึ่งให้แก่กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในด้ำนนี้ ซึ่งองค์กรอ่ืน
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำว ไปประยุกต์ให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอ่ืนต่อไปได้ 
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