
Journal of Project in Computer Science and Information Technology 
 

14 | Vol 3 No.1 January – June 2017 
 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ 
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

A Development of Self Assessment Report System For Information 
Technology Management Department 

เหมือนฝัน  พันลม1* กฤษดา  หินเธาว์2 อุมาภรณ์ เหล็กดี3 
นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ1 และ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2 

Jimlim5443@gmail.com*, Kritsada.hi@rmu.ac.th , umaporn.la@rmu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภายในสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 2) ประเมินคุณภาพระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่พัฒนาขึ้น  
                  ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มสมาชิก ด้านการเพิ่มหัวข้องาน ด้านการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และ
ด้านการแกไ้ขข้อมูล  และ 2) ผลการประเมินคณุภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ผลประเมนิโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̄ = 3.98)  
 
ค าส าคญั: ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา, การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ABSTRACT 
The purposes of the research were 1) to develop the self assessment report System For 

information technology management department, and 2) assess quality of self assessment report System 
For information technology management department. 

The results of the study were as follows: 1) the self assessment report System For information 
technology management department and 2) the quality of self assessment report System For information 

technology management department was at a high level (x̄ = 3.98) 
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บทน า 
  
 สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อป ีพ.ศ. 2556 ท าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานไดต้รงตามต้องขององค์กร
และทันต่อสภาพการณ์แข่งขันในการด าเนินธรุกิจ  
 โดยทีก่ารประกันคณุภาพการศึกษาภายในเป็นหน้าที่หน่ึงที่ทุกหลักสตูรจะต้องด าเนินการจัดท าในทุก ๆ ปี เพื่อ
เป็นการประเมินว่าหลักสูตรทีไ่ด้ท าการจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถปุระสงค์และมมีาตรฐาน ซึ่งการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังใช้รูปแบบจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ
ของแฟ้มเอกสารอยู ่หลังจากศึกษาคู่มือประกันคณุภาพแล้วบุคลากรที่รับผดิชอบจะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ี โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหัวหนา้งานแต่ละงาน เพื่อรับรู้และร่วมกันจัดหาเอกสารหลักฐาน เพื่อ
รองรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษาซึ่งจากการด าเนินงานพบว่าบุคลากร
ผู้รับผิดชอบจะมคีวามรูค้วามเข้าใจเฉพาะมาตรฐานท่ีตนเองไดร้ับผดิชอบเท่านั้น รวมทั้งจากการส ารวจพบว่า บุคลากรทุกคน
ในหน่วยงานต้องการสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจท่ีแท้จริงและสามารถน าไปปฏิบตัิจริงได้อย่างถูกต้อง 

 ดังนั้นผู้ศึกษาได้เกิดความสนใจที่จะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขึ้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้
ง่ายขึ้นและช่วยลดการใช้ทรัพยากรในด้านการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ซึ่งมีจ านวนมากท าใหป้ระหยดัเนื้อท่ีในการ
จัดเก็บมากยิ่งข้ึน และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยให้เว็บไซต์การประกันคณุภาพการศึกษาภายในนี้
สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้งานได้จริง 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2. เพื่อประเมินคุณภาพระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคามที่พัฒนาขึ้น 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 ปุชนีย์ อินทะนา (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โดยจดัเก็บไว้ใน รูปแบบของฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และ 2) ประเมินหา
ประสิทธิภาพของระบบเครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยได้แก่ ฐานข้อมลูมายเอสคิวแอล ภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาพีเอชพี ในการ
ทดสอบและประเมินระบบใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญ ดา้นประกันคณุภาพการศึกษา จ านวน 4 คน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคณุภาพการศึกษาจ านวน 9 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สถิติที 
ผลการ ทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญเมือ่หาค่าเฉลีย่ไดค้่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ผลการทดสอบจากบุคลากรเมื่อหา ค่าเฉลีย่ไดค้่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 กล่าวได้ว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในระดับดีอย่างมนีัยส าคญั 0.05 ระบบท่ีพัฒนาขึน้สามารถน าไป
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ประยุกต์ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานประกัน คณุภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สถิตย์ ยังคง (2544) ได้ท าการวิจยัเรื่องความคดิเห็นของบุคลากรโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษาจังหวัดสมุทรปราการการวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรโรงเรียนท่ีมีต่อระบบประกันคุณภาพและปญัหาการด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการการศึกษาอยูใ่นระดับมากจ านวน 2 ด้าน คือ 1) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และ 2) การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล เรื่องที่เหน็ด้วยเป็นอันดับ 1 ในแต่ละด้านคอื โรงเรียนควรจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ก าหนด
แผนการก ากับ ตดิตามและประเมนิผลไว้อย่างชัดเจน และเห็นด้วยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด จ านวน 7 ด้าน คือ 1) 
การศึกษาและการเตรียมการ 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3) การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 4) การจัดท า
ธรรมนญูโรงเรียน 5) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 6) การจัดวางตัวบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 7) การจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรื่องที่เห็นด้วยเป็นอันดับ 1 ของแต่ละด้าน คือ การจัดระบบและวธิีการในการจัดสรร
งบประมาณ จัดท าระบบสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการโดยใช้รูปแบบ SDLC 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงานการศึกษาและพัฒนาระบบ วิเคราะห์
ถึงโอกาสในความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับระบบ  

1.2 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนการศึกษาของระบบข้อมูลที่เป็นปัญหา การท าเข้าใจกับระบบเดิม 
การหาค าตอบของปัญหาระบบเดมิ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาของระบบเดิม  
            1.3 ขั้นที่ 3 การออกแบบระบบ (Design) เป็นขั้นตอนการตั้งวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบและการด าเนินการ
การออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแบบประเมินคณุภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น 
            1.4 ขั้นที่ 4 น าระบบไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนการน าระบบไปใช้ เป็นการน าระบบที่พัฒนาขึ้นน าไปใช้
แทนท่ีระบบเดมิ ซึ่งมีทั้งฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร์ การเตรียมข้อมูล การตั้งตั้ง การทดสอบ และการเริ่มต้นใช้งาน 
            1.5 ขั้นที่ 5 บ ารุงรักษาและทบทวน (Maintenance and Review) เป็นขั้นตอนประเมินถงึผลลัพธ์ของระบบท่ี
พัฒนาขึ้นมาว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีคณุภาพหรือไม่  
 
2. เคร่ืองมือการวจิัย 

2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 

2.2 แบบประเมินคณุภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
            3.1.อาจารย์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์จ านวน 5 คน  
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี โดยน าข้อมลูที่
ได้จากการศึกษา และวิเคราะห์มาจัดท าระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แสดงดังภาพท่ี 1 - 4  

 
 

 
 
 
 
 
 

                 ภาพที่ 1 หน้าแรกของระบบ             ภาพที่ 2 หน้าเพิ่มสมาชกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 3 หน้าเพิ่มหัวข้องาน      ภาพที่ 3 หน้าแก้ไขข้อมูลอาจารย์ 
  
 จากภาพท่ี 1 แสดงหน้าหลักระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาพที่ 2 แสดงหน้าการเพิม่สมาชิกท่ีเป็นอาจารย์เข้าสู่ระบบ ภาพท่ี 3 แสดงภาพการเพิ่มหัวข้องานประกันคณุภาพการศึกษา 
และภาพที่ 4 แสดงหน้าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาจารย ์
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2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ 
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ผู้วิจัยน าระบบการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น พร้อมแบบสอบถามประเมนิคุณภาพของระบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญเช่ียวชาญจ านวน 5 คน
ประเมิน จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คณุภาพระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายการ x̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความสามารถการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.75 0.67 มาก  

2. ด้านเนื้อหาของระบบประกันคณุภาพ 3.67 0.78 มาก  
3. ด้านการใช้งานของระบบการประกันคณุภาพ 4.40 0.50 มาก  
4. ด้านความปลอดภัยของระบบการประกันคุณภาพ 3.80 0.33 มาก  
5. ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของระบบการประกันคณุภาพ 4.29 0.41 มาก 

โดยรวม 3.98 0.54 มาก  

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (x̄ = 3.98 , S.D.=0.54) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคอืด้านการใช้งานของ

ระบบการประกันคณุภาพ(x̄ = 4.40 , S.D.=0.50) และด้านที่มีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสุดคือดา้นเนื้อหาของระบบประกันคณุภาพ (x̄ = 
3.67 , S.D.=0.78)   

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคญั 4 ส่วน คือ 1) ด้านการเพิ่มสมาชิก 2) ด้านการเพิ่มหัวข้องาน 3) ด้านการแกไ้ขข้อมูล
ส่วนตัว และ 4) ด้านการแก้ไขข้อมูล สอดคล้องกับ สถิตย์ ยังคง (2557) ได้วิจัยเรื่อง เรื่องความคดิเหน็ของบุคลากรโรงเรียนที่
มีต่อระบบประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความคิดเห็น
ของบุคลากรโรงเรียนที่มตี่อระบบประกันคณุภาพการศึกษาที่เห็นดว้ยมากมากที่สดุด้านหนึ่งคือการพฒันาระบบสารสนเทศมา
ใช้งาน และ ปุชนีย์ อินทะนา (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่ามีระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในได ้

2. คุณภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98, S.D.=0.54) ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาตาม
ระบบ SDLC Model 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การการวิเคราะห์ การออกแบบระบบ การน าระบบไปใช้ และการ
บ ารุงรักษาและทบทวน ซึ่งสอดคล้องกับ ปุชนีย์ อินทะนา (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่
พบว่าผลการทดสอบจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดบัดี เมื่อหาค่าเฉลี่ยไดค้่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้    

 1. ระบบงานประกันคณุภาพการศกึษานี้ การปรับแก้องค์ประกอบและตัวช้ีวัดยังจะต้องท าการปรับปรงุแก้ไขจาก
ฐานข้อมูลโดยตรง ควรจะพัฒนาโมดูล(Module) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้จากหน้าเว็บโดยตรง 
 2. ควรมีการพัฒนาโมดลู(Module) ส่วนของการรายงานผลแต่ละองค์ประกอบหรือตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิ เพื่อความ
สมบูรณ์และสะดวกต่อการจัดท ารายงาน 
 3. ควรมีการพัฒนาโมดลู (Module)  ที่สามารถบอกระดับถึงความกา้วหน้าในแต่ละองค์ประกอบได้  
 4. การศึกษาครั้งต่อไปควรมรีะยะเวลาให้ศึกษาให้มากกว่าน้ี 
 5. ควรมีการพัฒนาระบบของทุก ๆ ปีเพื่อน าไปใช้ในระดับคณะและมหาวิทยาลยัต่อไป 
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