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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน    
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน มี
คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือการใช้ระบบ
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF ไม่น้อยกว่า 1 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ ดังน้ี  1.1) ด้านองค์ประกอบนโยบาย 
1.2) ด้านองค์ประกอบการวางแผนโครงการแบบ ZOPP 1.3) ด้านองค์ประกอบกระบวนการบริหาร 1.4) ด้าน
องค์ประกอบระบบ RMU-TQF  1.5) ด้านองค์ประกอบด้านผู้ที่เก่ียวข้อง 1.6) ด้านองค์ประกอบการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   และ 1.7) 
ด้านองค์ประกอบตัวชี้วัด  และ 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ  ที่พัฒนาข้ึน 
โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (X = 4.55, SD. = 0.44)   

 

ค าส าคัญ: รูปแบบ , การบริหารจัดการสารสนเทศ,  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
 

Abstract 
 

 This research was aimed to develop a model of management information system to 
support teaching and learning management complied with the Framework for Higher Education in 
Thailand. Target of 9  people, Qualify for a doctoral degree and has extensive experience in 
developing information systems. Or the use of information technology in teaching and learning 
within the TQF not less than one year. The tools used in the research were the appropriateness 
of the management information system model to support teaching and learning according to the 
National Higher Education Qualifications Framework. Statistics used were mean and standard 
deviation. 
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 The results of the research were  1. The model development was related to the model 
elements and information system management guide.  The model developed consisted of 7 
elements, namely 1)  policy elements,2)  ZOPP project planning elements, 3)  administrative 
process elements, 4) RMU-TQF system elements, 5) relevant component, 6) information systems 
management to support teaching and learning complied with the Framework, and 7)  index 
elements.  2. According to information system specialists, the model developed were at the 
maximal level of appropriateness (X = 4.59, SD. = 0.49). 
 

Keyword: Model, Management Information Systems, Thai Qualification Framework for Higher 
Education 
 

บทน า 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จัดการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก บริหารจัดการหลักสูตรให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ก าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็น
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา ตามแบบ มคอ. ทั้ง 7 รูปแบบ ท่ีประกอบด้วยตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้ 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและรายงานผลการด าเนินการ
ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้น าระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Rajabhat Mahasarakham University 
TQF : RMU-TQF) ระบบ RMU-TQF มาใช้ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบให้เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ      
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน และรองรับการท างานร่วมกับระบบสารสนเทศตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือเป็นช่องทางในการจัดท าข้อมูล มคอ.2 - มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ [1] 
 ระบบสารสนเทศ RMU-TQF เป็นระบบเพ่ือช่วยในการติดตาม สืบค้น การจัดการท าข้อมูล มคอ.1 - มคอ.7 
ของทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติไปใช้ในงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย การท างานของระบบ RMU-TQF ประกอบด้วยโมดูลการท างาน 4 ระบบ คือ 1) ระบบ
การน าเข้าข้อมูล (Input) เป็นการน าข้อมูล (Data) ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบ เพ่ือน าไปประมวลผลให้เป็น
สารสนเทศ 2) ระบบการประมวลผลข้อมูล (Process) เป็นการคิด ค านวณ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็น
สารสนเทศ อาจท าได้ด้วยการเรียงล าดับ การค านวณ การจัดรูปแบบ และการเปรียบเทียบตัวอย่าง 3) ระบบ     
การแสดงผล (Output) เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เพ่ือส่งเสริม
หรือช่วยในการตัดสินใจ และ 4) ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลดิบหรือสารสนเทศทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ผู้ใช้สามารถด าเนินการบันทึก มคอ. ผ่านระบบออนไลน์ทั้งฐานข้อมูล มคอ.2- มคอ.
7 และสามารถสืบค้นข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในรายวิชาที่เปิดสอนมีรูปแบบ มคอ.3 - มคอ.7      
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตาม และรายงานผลการจัดท า มคอ.2 - มคอ.7 โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และก ากับดูแลระบบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมให้กับบุคลากร
ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน รวมทั้งหมดมีผู้ผ่านการอบรมการใช้
ระบบ จ านวน 633 คน [2] 
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 การด าเนินการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยระบบ RMU-TQF ยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ [2] ผลการศึกษาการใช้งานระบบ RMU-TQF พบว่า จ านวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ        
การอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด จ านวน 84 หลักสูตร จากการสรุปผลการอบรมบุคลากร พบว่า             
มีการสร้างข้อมูลในระบบ ประกอบด้วย มคอ. 3-4 จ านวน 713 รายการ และน าส่งเข้าระบบโดยการยืนยันเพ่ือสร้าง 
มคอ.5-6 จ านวน 218 คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของ มคอ. ท่ีได้ด าเนินการสร้างถึงระดับ มคอ. 5-6 ส าหรับ มคอ.7 แต่
ไม่ปรากฏข้อมูลในระบบ และจากผลส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการใช้งานระบบ RMU-TQF จ านวน 52 
คน วันที่ 17 กันยายน 2559 [3] พบว่า บุคลากรเห็นความส าคัญและให้ความสนใจในการน าระบบมาใช้ ร้อยละ 
96.15 การอบรมควรท าอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 94.23 ความชัดเจนในการน าระบบมาใช้ในการบริหารจัดการและ         
การประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 11.54 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพร้อมด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
การใช้โปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน (ความพร้อมในระดับมาก ร้อยละ 23.08 ระดับปานกลาง ร้อยละ 
28.85 และระดับน้อย ร้อยละ 48.08) ท าให้ความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศได้แตกต่างกัน (ความเข้าใจใน
การเข้าใช้ระบบในระดับมากร้อยละ 19.23 ระดับปานกลางร้อยละ 26.92 และระดับน้อยร้อยละ 53.85) จาก      
การสอบถามผู้บริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมการใช้
ระบบ RMU-TQF จ านวน 15 คน (ระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2559) พบว่า การบริหารจัดการ การก ากับดูแล
ระบบ การน าระบบไปใช้งานยังไม่ชัดเจนในการมอบหมายภาระงานและการจัดท ารายงานจากระบบ ผู้บริหาร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ ไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเน่ือ งและครอบคลุมทุกหลักสูตร 
เน่ืองจากความเข้าใจในการใช้งานระบบ อีกทั้งคู่มือการใช้งานระบบไม่ได้ช่วยให้ค าแนะน าการเข้าถึงและการใช้งาน
ระบบให้เป็นไปได้อย่างต่อเน่ือง จากการท างานในระบบปัจจุบันอีกท้ังให้ค าแนะน าในส่วนที่พบว่าบุคลากรแต่ละคนมี
ปัญหาการใช้งาน หรือมีความต้องการใช้งานระบบของบุคลากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้บุคลากรเข้าใช้ระบบได้ไม่ต่อเน่ือง 
ตลอดจนให้บุคลากรไม่เห็นความส าคัญของระบบและประโยชน์ของสารสนเทศในระบบ 
 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล  ท า      
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของบุคคลากรในระบบด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูล เพ่ือจ าแนกประเภทของกลุ่มข้อมูล
อายุ คุณวุฒิ สาขาวิชา พฤติกรรมการใช้งานเพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากที่ส่ งผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของกลุ่มปัจจัย ซึ่งใช้ในการอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่าง ๆ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสามารถน าผลการจากการวิเคราะห์มาแก้ไขปรับปรุง ตลอดจน
พัฒนาอย่างเหมาะสม โดยอาศัยกระบวนการวิจัยตามแนวคิด ทฤษฎีให้สอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพ่ือให้ได้รูปแบบการจัดการระบบสารสนเทศ            
ที่เหมาะสม มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับและส่งเสริมการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาแต่ละแห่งใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบัติในอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  เป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สั งคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่า มีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียง
กันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555 ในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการตามรูปแบบมาตรฐาน โดยแบ่งเป็นแบบรายงานมาตรฐานคุณวุฒิออกเป็น 7 รูปแบบ คือ  
   มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา  
   มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  
   มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
   มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
   มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
   มคอ.6 รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม  
   มคอ.7 รายงานผลด าเนินการของหลักสูตร  
   นอกจากน้ีหลังจากหลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว แต่ละหลักสูตรจะต้องได้รับ       
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงได้มีการทวนสอบ ผลการจัดการเรียนรู้แต่ล่ะ
วิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือปีการศึกษาของหลักสูตร และน าผลที่ได้ไปจัดการ เรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้มีพัฒนาการ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร [4] 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
งานหลักสูตร จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Rajabhat Mahasarakham University TQF : RMU-TQF) ระบบ RMU-TQF พัฒนาข้ึนเพ่ือ
รองรับการให้บริการของหน่วยงานหลักสูตร งานวิชาการคณะ ตลอดจนคณาจารย์ที่เก่ียวข้องกับงานหลักสูตรและ
การสอน เพ่ือสามารถลดข้ันตอนการด าเนินงาน อ านวยความสะดวกโดยเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบบริการ
การศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งผลให้มีการบริการข้อมูลที่รวดเร็ว สะดวกต่อการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล  ระบบ RMU-TQF เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบให้เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ           
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการท างานร่วมกับระบบสารสนเทศ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือเป็นช่องทางในการจัดท าข้อมูล มคอ.1 - มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ [5] 

 
วิธีด าการวิจัย 

 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน      
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 9 คน มีคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน        
ตามกรอบ TQF ไม่น้อยกว่า 1 ป ี 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ดังน้ี 
 3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 3.2 ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับบริบท ปัญหา และ    
ความต้องการในการใช้งาน 
   3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลการใช้ระบบ RMU-TQF ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม 
Weka ใช้ข้ันตอนวิธี Decision Tree, Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors และ Neural Network 
    3.4 สรุปผลข้อมูล  และน าข้อมูลร่างรูปแบบการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมเครื่องมือการวิจัย  
 3.5  ประเมินความเหมาะสมรูปแบบการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยน าเสนอรูปแบบต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน  
 3.6 วิเคราะห์และสรุปผล   
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพ้ืนฐาน วิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) โดยน าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์ [6] ดังน้ี 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     4.50 – 5.00    หมายความว่า   มากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     3.50 – 4.49    หมายความว่า   มาก 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     2.50 – 3.49    หมายความว่า   ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     1.50 – 2.49    หมายความว่า   น้อย 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     1.00 – 1.49    หมายความว่า   น้อยที่สุด 
  

ผลการวิจัย 
 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย  น าผลการวิจัยพร้อมกับหลักการทฤษฎีที่เก่ียวข้อง มาเป็นกรอบ
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 รูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 จากภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังน้ี 
 1. กรอบนโยบาย/หลักการ   
  1.1 การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  คณะกรรมการ      
การอุดมศึกษาได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระดับหน่วยงานเพื่อน าไปสู ่การก าหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา         
การอุดมศึกษาต่อไป ประเด็นส าคัญหน่ึง คือการประกอบด้วยแบบรายงานมาตรฐานคุณวุฒิออกเป็น 7 รูปแบบ คือ  
      มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา  
      มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  
      มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
      มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
      มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
      มคอ.6 รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม  
      มคอ.7 รายงานผลด าเนินการของหลักสูตร  
     โดยสถาบันการศึกษาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555 หลังจากหลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว แต่ละหลักสูตรจะต้องได้รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ซึ่งตามประกาศกระทรวงได้มีการทวนสอบ ผลการจัดการเรียนรู้แต่ละ
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วิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือปีการศึกษาของหลักสูตร และน าผลที่ได้ไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้มีพัฒนาการเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  1.2 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ก าหนดกลยุทธ์ 18 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล  
ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  ซึ่งกลยุทธ์น้ีจะเป็นกลไกที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
ในการพัฒนาระบบ/ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
  1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุค
ที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจ าเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ      
ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษา ต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีโดยมี
กระบวนการจัดการผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ทันต่อเวลา (Timely) ตรงต่อเวลาความต้องการ 
(Relevant) และถูกต้อง (Accurate) 
 2. การวางแผนโครงการด้วยเทคนิค ZOPP เป็นวิธีการวางแผนโครงการโดยใช้เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์เป็น
ตัวน า เป็นวิธีการพัฒนาโครงการโดยใช้ตรรกะอย่างมีเหตุมีผล เน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดมสมองท างาน ร่วมกันเป็นทีม 
และในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน ร่วมกับโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือฉายภาพให้ทุกคนเห็นร่วมกันอย่างชัดเจน 
(Visualization) ตามข้ันตอนการด าเนินการ ได้แก่ 1) ข้ันการวิเคราะห์ 2) ข้ันการวางแผนหลักของโครงการ (Project 
Planning Matrix) และ 3) ข้ันการก าหนดแผนปฏิบัติงาน (Plan of Operations)  

3. กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย 
     3.1 การวางแผน (Plan) เป็นการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
   3.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้ันตอนการวางแผน ซึ่งในข้ันตอนน้ีต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่า ได้ด าเนินไปในทิศทางที่ต้ังใจหรือไม่ 
เพ่ือท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้  
   3.3 การตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทราบว่า 
ในข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จาก          
การตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับข้ันตอนถัดไป 
   3.4 การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้เหมาะสม  (Action) เป็นการพิจารณาผลที่ได้จาก 
การตรวจสอบ มีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก    
ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติน้ันมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก 
 4. ระบบ RMU-TQF เป็นระบบเพ่ือช่วยในการติดตาม สืบค้น การจัดการท าข้อมูล มคอ.1 - มคอ.7 ของทุก
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติไปใช้ในงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย การท างานของระบบ RMU-TQF ประกอบด้วยโมดูลการท างาน 4 ระบบ คือ ระบบการน าเข้าข้อมูล 
(Input)  ระบบการประมวลผลข้อมูล (Process) ระบบการแสดงผล (Output) และระบบการจัดเก็บข้อมูล (Storage) 
เพ่ือผู้ใช้สามารถด าเนินการบันทึก มคอ. 3-7 ให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 5. ผู้เกี่ยวข้อง ในกรบริหารจัดการระบบ RMU-TQF ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  5.1 เจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่จัดการข้อมูล มคอ.2 ก ากับติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการ มคอ.3-4 มคอ. 5-6 
แล้วรายงานผลการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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  5.2 ผู้บริหาร ท าหน้าที่บริหารจัดการ แก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการของบุคลากร 
โดยมีความรับผิดชอบหลักคือ การวางแผนและการปรับปรุงพัฒนาแผนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน  
  5.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ท าหน้าที่จัดการข้อมูลรายวิชา ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะท าระบบงานและ 
มคอ.3-4 และ มคอ.5-6 ให้ส าเร็จ ถูกต้องตามมาตรฐานและทันต่อเวลา 
 6. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามกร อบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ประกอบด้วยกระบวนการ พร้อมบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
  6.1 การวางแผน (Plan) ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
   6.1.1 ผู้บริหาร คือ ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 
   6.1.2 อาจารย์ คือ วางแผน ก าหนดปฏิทินด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ 
   6.1.3 เจ้าหน้าที่ คือ วางแผน ก าหนดปฏิทินด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่  
  6.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
   6.2.1 ผู้บริหาร คือ ก าหนดมาตรการด าเนินงาน และถ่ายทอดมาตรการสู่บุคลากร 
   6.2.2 อาจารย์ คือ จัดท า มคอ. 3-4 และด าเนินการสอนตาม มคอ. 3-4 
   6.2.3 เจ้าหน้าที่ คือ บันทึก มคอ. 2 และตรวจสอบความถูกต้องการบันทึก  
  6.3 การตรวจสอบ (Check) ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
   6.3.1 ผู้บริหาร คือ ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ก ากับติดตาม และจัดท า มคอ. 7 
   6.3.2 อาจารย์ คือ จัดท า มคอ.5-6 บันทึก มคอ. 5-6  และตรวจสอบความถูกต้อง 
   6.3.3 เจ้าหน้าที่ คือ ตรวจสอบการบันทึก มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 ของอาจารย์ และเสนอผู้บริหาร 
  6.4 การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้เหมาะสม (Action) ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ดังน้ี 
   6.4.1 ผู้บริหาร  คือ จัดสะท้อนผล และสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
   6.4.2 อาจารย์  คือ  เสนอข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงต่อผู้บริหาร 
   6.4.3 เจ้าหน้าที่ คือ เสนอข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงต่อผู้บริหาร  
 7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   7.1 ผู้บริหาร  คือ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีในการก าหนดมาตรการ
ด าเนินงาน มอบหมายนโยบาย ถ่ายทอดมาตรการสู่บุคลากร และก ากับติดตามการด าเนินงานของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 
   7.2 อาจารย์  คือ  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามบทบาท ในการวางแผนสร้างและบันทึก 
และตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3-4 และ มคอ.5-6 
   7.3 เจ้าหน้าที่ คือ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ในการสร้างและบันทึก และ
ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.2 และ มคอ.7 
 
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
 ผู้วิจัยน ารูปแบบที่ได้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่
พัฒนาข้ึน ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รายการความเหมาะสม X  SD. ระดับความคิดเห็น 
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ    
 1. รูปแบบประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 4.56 0.53 มากที่สุด 
 2. องค์ประกอบด้านนโยบาย 4.44 0.53 มาก 
 3. องค์ประกอบด้านการวางแผนโครงการแบบ ZOPP 4.67 0.50 มากที่สุด 
 4. องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหาร 4.56 0.53 มากที่สุด 
 5. องค์ประกอบด้านระบบ RMU-TQF 4.67 0.50 มากที่สุด 
 6. องค์ประกอบด้านผู้ที่เก่ียวข้อง 4.67 0.50 มากที่สุด 
 7. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.78 0.44 

มากที่สุด 

 8. องค์ประกอบด้านตัวชี้วัด 4.67 0.50 มากที่สุด 
รวม 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

ด้านองค์ประกอบนโยบาย    
1. การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.44 0.53 มาก 
2. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4.22 0.44 มาก 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.33 0.50 มาก 

รวม 4.33 0.48 มาก 
ด้านองค์ประกอบการวางแผนโครงการแบบ ZOPP    
1. ขั้นการวิเคราะห์ 4.56 0.53 มากที่สุด 
2. ขั้นการวางแผนหลักของโครงการ 4.44 0.53 มาก 
3. ขั้นการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 4.56 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.51 มากที่สุด 
ด้านองค์ประกอบกระบวนการบริหาร    
 1. การวางแผน 4.44 0.53 มาก 
 2. การปฏิบัติการ 4.78 0.44 มากที่สุด 
 3. การตรวจสอบ/การสังเกต 4.78 0.44 มากที่สุด 
 4. การสะท้อนผลเพื่อการปรับปรุง 4.78 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.47 มากที่สุด 
ด้านองค์ประกอบระบบ RMU-TQF    
 1. การสร้างและบันทึก มคอ.2 และ มคอ.7 4.56 0.53 มากที่สุด 
 2. การสร้างและบันทึก มคอ.3-4 4.78 0.44 มากที่สุด 
 3. การสร้างและบันทึก มคอ.5-6 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.48 มากที่สุด 
ด้านองค์ประกอบด้านผู้ที่เกี่ยวข้อง    
 1. ผู้บริหาร ในการให้นโยบาย ก ากับและติดตาม 4.56 0.53 มากที่สุด 
 2. อาจารย์ ในการด าเนินงานบันทึก มคอ.3-4 และ มคอ.5-6 4.67 0.50 มากที่สุด 
 3. เจ้าหน้าที่ ในการด าเนินงานบันทึก มคอ.2 และ มคอ.7 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.49 มากที่สุด 
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ด้านองค์ประกอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

 1. บทบาทของผู้บริหาร ในแต่ละกระบวนการของ PDCA 4.67 0.50 มากที่สุด 
 2. บทบาทของอาจารย์ ในแต่ละกระบวนการของ PDCA 4.44 0.53 มาก 
 3. บทบาทของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละกระบวนการของ PDCA 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.50 มากที่สุด 
ด้านองค์ประกอบตัวชี้วัด    
 1. ผู้บริหาร คือ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ในการก าหนด
มาตรการด าเนินงาน มอบหมายนโยบาย ถ่ายทอดมาตรการสู่บุคลากร และก ากับติดตาม   
การด าเนินงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 4.44 0.53 

มาก 

 2. อาจารย์ คือ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามบทบาท ในการวางแผนสร้างและ
บันทึก และตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3-4 ใช้, มคอ.5-6 4.56 0.53 

มากที่สุด 

 3. เจ้าหน้าที่ คือ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ในการสร้างและ
บันทึก และตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.2 ใช้, มคอ.7 4.56 0.53 

มากที่สุด 

รวม 4.52 0.51 มากที่สุด 
โดยรวม 4.59 0.49 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ ที่พัฒนาข้ึน โดยรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.59, SD. = 0.49)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ  
2) ด้านองค์ประกอบนโยบาย  3) ด้านองค์ประกอบการวางแผนโครงการแบบ ZOPP 4) ด้านองค์ประกอบ
กระบวนการบริหาร 5) ด้านองค์ประกอบระบบ RMU-TQF  6) ด้านองค์ประกอบด้านผู้ที่เกี่ยวข้อง 7) ด้าน
องค์ประกอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และ 8) ด้านองค์ประกอบตัวชี้วัด  อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดถึงมากที่สุด (X = 4.55 
-4.78, SD. = 0.44-0.53) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พบว่า ประกอบด้วย 7 ส ่วน ค ือ กรอบนโยบาย/หล ักการ   
การวางแผนโครงการด้วยเทคนิค ZOPP กระบวนการบริหาร ระบบ RMU-TQF ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการระบบ 
RMU-TQF  การบริหารจัดการระบบ และ 7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้วิจัยพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการระบบ 3 เล่ม คือ 1) 
คู่มือการวางแผนบริหารจัดการระบบ RMU-TQF ส าหรับผู้บริหาร เหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้ วิจัยน าผล
การศึกษาตามข้ันตอนการวิจัย พร้อมกับหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [4] ที่ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้
เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงานเพื่อน าไปสู ่การก าหนด
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป   ประเด็นส าคัญหน่ึง คือการประกอบด้วยแบบ
รายงานมาตรฐานคุณวุฒิออกเป็น 7 รูปแบบ คือ  
 
 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
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      มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา  
      มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  
      มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
      มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
      มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
      มคอ.6 รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม  
      มคอ.7 รายงานผลด าเนินการของหลักสูตร  
 รวมทั้งนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ก าหนดกลยุทธ์ 18 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลให้ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  ซึ่งกลยุทธ์น้ีจะเป็นกลไกที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ระบบ/ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดังนั้นถ้าหากจะน าผลวิจัยไปใช้ควรน ารูปแบบสู่การพัฒนา
คู่มือ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผลต่อไป 
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