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บทคัดย่อ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ท่ีครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐาน ส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคก์ารมหาชน (สมศ.) เพื่อให้กระบวนการรวบรวม จดัเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลของ
ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบน าไปสู่การผลิต
สารสนเทศแบบต่าง ๆ   

ในการพฒันาระบบสารสนเทศน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการพฒันาระบบคือ โปรแกรมพฒันา
ระบบภาษาพีเอชพี ในการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการจัดการ
ฐานขอ้มูล  ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนน้ีประกอบดว้ยระบบ 4 ส่วน คือ 1) ส่วนผูดู้แลระบบ 2) 
ส่วนจดัการตวัช้ีวดั 3) ส่วนจดัการขอ้มูลอา้งอิง 4) ส่วนตรวจประเมินประกนัคุณภาพ 

การทดสอบการท างานของระบบ และได้ใช้ผูใ้ช้งานระบบ 4 กลุ่ม จ านวน 12 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ ผลการ
ประเมินพบวา่ มีระดบัความพึงพอใจเท่ากบัร้อยละ 81.6 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเกณฑ์มาก และลกัษณะการ
ใช้งานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านความปลอดภยัในการเขา้ใช้งานระบบเท่ากับร้อยละ 
84.25 ดา้นความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความเร็วในการประมวลผลเท่ากบัร้อยละ 78.2 
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ABSTRACT 

 
  The purpose of this independent study was to development the information 
system for education quality assurance management, Lampang   Inter-Tech College. The system 
was based on the standard of Educational Quality Assurance adopted from Office of the Higher 
Education Commission and Office for National Education Standards and Quality Assessment 
(Public Organization) . The reasons for adopting the standard from these government offices are: 
1) to establish a relationship among the procedure of collecting, analyzing and processing the data 
from relating sections and 2) to produce the useful information in various forms.  
  The tools that were used in the development of the coding program were PHP 
and MySQL. The resulting information system that was developed comprised of four units: 1) the 
system administrator 2) the system responsible for the measure 3) the system for reference 4) the 
system assessment. 
  In order to evaluate the system performance, the questionnaires were evaluated 
by four groups and twelve persons. The result of the evaluation level was 81.6% which means 
that the user satisfactions were good .The security access control system was the most 
satisfactions level was 84.25% . The speed of the process was the  less satisfactions was  78.2% .
   


