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 การคน้ควา้อิสระ เร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง พฒันาข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกและสนบัสนุนการท างาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง โดยมีหลักการเหตุผล 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ท่ีจะได้รับ ขอบเขตและวิธีการศึกษา สถานท่ีใช้ในการ
ด าเนินการและการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 
1.1 ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
  ระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา นบัวา่เป็นระบบหน่ึงท่ีมีความส าคญัยิ่ง เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ในคุณภาพของการจดัการศึกษา และคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2542 เป็นตน้มา สถาบนัอุดมศึกษาไดน้ าระบบการประกนัคุณภาพเขา้มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ก ากบัการบริหารงานของมหาวทิยาลยั ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 

วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปางด าเนินการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2547 และปรับระบบการบริหาร
ใหเ้ขา้สู่ระบบการบริหารจดัการคุณภาพภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านกังานการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องคก์ารมหาชน (สมศ.) โดยไดผ้า่นการ
รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา องคก์ารมหาชน (สมศ.) ในปี พ.ศ. 2550 จากนั้นวิทยาลยัไดป้รับโครงสร้างองคก์รใหม่
ในปี พ.ศ. 2553 ส่งผลกระทบต่อการท างานของวิทยาลยัจึงตอ้งมีการปรับระบบการท างานของ
หน่วยงานภายในใหส้อดคลอ้งกบัระบบการประกนัคุณภาพ  

ซ่ึงปัญหาหน่ึงท่ีพบในการท าประกนัคุณภาพ คือ ปัญหาการรวบรวมขอ้มูล และเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ส าหรับน ามาจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพ โดยขอ้มูลต่าง ๆ จดัเก็บกระจายอยู่
ตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระดบัคณะวิชาและส านกั โดยขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้นไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยทัว่ไปจะมีการรวบรวมเอกสารขอ้มูลเหล่านั้นมาจดัหมวดหมู่ให้
เป็นระบบเพื่อให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีต่าง ๆ อีกทั้งการจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพยงัตอ้ง
จดัท าใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์สกอ. และ สมศ. เพื่อใหพ้ร้อมรับกบัการตรวจประเมินซ่ึงในการตรวจ
ประเมินนั้นจะเป็นการประเมินตามรายงานการประกนัคุณภาพท่ีตอ้งมีการระบุระดบัคะแนน และ
รายการหลกัฐานประกอบท่ีชดัเจน โดยเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานจะมีรายละเอียดทั้งท่ีเหมือนกนั
และแตกต่างกนั ท าให้การท างานมีความยุง่ยาก และเป็นงานท่ีซ ้ าซ้อนกนั รวมถึงการวิเคราะห์และ
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วดัผลการด าเนินงาน ก็เป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาเพราะเป็นส่วนของ
การแสดงถึงระดบัของความส าเร็จและระดบัของคุณภาพการศึกษา 

 การศึกษาน้ีจึงน าเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ท่ีครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. เพื่อให้กระบวนการ
รวบรวม จดัเก็บ วเิคราะห์ และการประมวลผลขอ้มูลของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การผลิตสารสนเทศแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถ
เรียกใชง้านผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนให้การใชง้านเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง  
 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1) ไดร้ะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทค 
ล าปาง   
 2) ไดฐ้านขอ้มูลสารสนเทศงานประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ท่ี
สามารถเช่ือมโยงกนั และมีความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 
 3) ลดความซ ้ าซอ้นในการท างานของผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มูลงานประกนัคุณภาพ 
 
1.4 แผนด าเนินการ ขอบเขต และวธีิการศึกษา 

1.4.1 แผนด าเนินงาน 
  1) เก็บขอ้มูลความตอ้งการระบบของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งงานประกนัคุณภาพ 
  2) ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ และรูปแบบของ 
              งานประกนัคุณภาพ 

3) ท าการเปรียบเทียบเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ ของ สกอ. และ สมศ. เพื่อสร้าง 
    เกณฑม์าตรฐานกลางในการรวบรวมขอ้มูล 
4) วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
5) พฒันาระบบสารสนเทศ 
6) ท าการติดตั้งระบบสารสนเทศท่ีพฒันา  
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7) ท าการทดสอบระบบสารสนเทศท่ีพฒันา 
8) ประเมินความถูกตอ้งของระบบโดยผูใ้ช ้ 
9) แกไ้ขขอ้ผดิพลาดและติดตั้ง 
10) จดัการเอกสารประกอบการใชง้านระบบสารสนเทศ 
11) จดัท าเอกสารประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 

จากในส่วนของหลกัการและเหตุผลท่ีไดอ้ธิบายถึงสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปแลว้นั้น 
จึงไดส้รุปขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

 
             1) ขอบเขตดา้นบุคลากร  

บุคลากรภายในวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง  ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานประกนัคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบของระบบสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาโดยสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

- ผูบ้ริหาร 
- ผูท่ี้มีหนา้ท่ีตรวจประเมินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากวทิยาลยั 
- ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท างานประกนัคุณภาพของวทิยาลยั 
- อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีทัว่ไปท่ีมีหนา้ท่ีน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ 
 
2) ขอบเขตดา้นขอ้มูล 
(1)  ขอ้มูลดา้นงานประกนัคุณภาพของวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง แยกตามปี 
(2) ขอ้มูลพื้นฐานขององคก์าร เช่น ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลองคก์าร ขอ้มูลนกัศึกษา สามารถ

เช่ือมโยงจากฐานขอ้มูลกลางของวทิยาลยัเพื่อน าเขา้มาใชก้บัระบบ 
(3) ขอ้มูลเกณฑ์ของ สกอ. มีองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณาทั้งส้ิน 9 องคป์ระกอบ 23 

ตวัช้ีวดั 
(4) ขอ้มูลเกณฑ์ของ สมศ. มีองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณาทั้งส้ิน 7 มาตรฐาน 47 

ตวัช้ีวดั 
(5)  ขอ้มูลเกณฑป์ระกนัคุณภาพอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาวทิยาลยั 
(6)  ขอ้มูลสูตรการค านวณระดบัคะแนน 
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3) ขอบเขตดา้นการท างานของระบบ 
(1) ส่วนดูแลระบบ จะเป็นส่วนท่ีรับผิดชอบในการจดัการฐานข้อมูล และก าหนดสิทธ์ิ

ผูใ้ชง้าน โดยมีหนา้ท่ีการท างานดงัน้ี  
- เป็นผูรั้บผดิชอบส าหรับการจดัการฐานขอ้มูล  
- ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
- จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้

           (2) ส่วนจดัการตวัช้ีวดั    เป็นระบบท่ีมีเจา้หนา้ท่ีจดัท างานประกนัคุณภาพของวิทยาลยั ท า
หนา้ท่ีในการรับผดิชอบเกณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละปีการศึกษา โดยมี
หนา้ท่ีดงัน้ี 

- ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
- จดัการการคดัลอกขอ้มูลเดิม 

 - จดัการรายงานการประกนัคุณภาพ 
- จดัการสารสนเทศพื้นฐาน 
- จดัการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
- จดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพ สกอ. สมศ.  
- จดัการขอ้มูลสูตรค านวณแต่ละตวัช้ีวดั 
- จดัการขอ้มูลหลกัฐานประกอบ ยนืยนัความถูกตอ้งของหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั 

(3) ส่วนจดัการขอ้มูลอา้งอิง เป็นระบบท่ีมีอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีทัว่ไปท่ีมีหน้าท่ีน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ รับผิดชอบในการบนัทึกเอกสารผลการด าเนินงานและขอ้มูล
อา้งอิงในแต่ละตวัช้ีวดั ตามเกณฑม์าตรฐาน โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 - ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 

- จดัการผลการด าเนินงาน  
- รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร 
- จดัการขอ้มูลหลกัฐานประกอบการอา้งอิงตามตวับ่งช้ีในรูปแบบเอกสาร 

อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ไฟล ์docs, doc, pdf, xlsx, xls 
 (4) ส่วนตรวจประเมินประกนัคุณภาพ เป็นระบบท่ีผูต้รวจประเมินภายในท่ีได้รับการ
แต่งตั้งจากวิทยาลยั สามารถเขา้ประเมินคะแนนในแต่ละตวัช้ีวดัผา่นระบบ และสามารถดูรายงาน
การเปรียบเทียบในรูปแบบกราฟ 
 - ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
 - ใหค้ะแนนการประเมินตนเองผา่นระบบ 
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 - แสดงขอ้เสนอแนะในแต่ละตวัช้ีวดัผา่นระบบ 
 - แสดงผลรายงานการประเมินตนเองในแต่ละประจ าปี 
 - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคป์ระกอบ และตวัช้ีวดัของ สกอ. 
และ สมศ. 
 - สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินโดย
วดัจากผลการประเมินตนเอง ประเมินภายในโดยคณะกรรมการ ในแต่ละปี 
 - รายงานในรูปแบบกราฟ หรือตวัเลข 

 

1.4.3.1  วธีิการศึกษา 
1) การเก็บขอ้มูลความตอ้งการระบบของผูใ้ชง้าน และการขอเอกสารหรือ 

รายงาน ต่างๆ ท่ีเป็นขอ้มูลน าเขา้ และ ส่วนของการแสดงผลของแต่ละกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการ 
2) ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ และรูปแบบของงาน 

ประกนัคุณภาพ 
3)  ท าการเปรียบเทียบเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ ของ สกอ.  และ สมศ. เพื่อสร้าง 

เกณฑม์าตรฐานกลางในการรวบรวมขอ้มูล 
4)  วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
5)  พฒันาระบบเพื่อการจดัการคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ 
6)  ท าการทดสอบระบบสารสนเทศท่ีพฒันา 

 7)  ประเมินความถูกตอ้งของระบบโดยผูใ้ช ้
8)  แกไ้ขขอ้ผดิพลาดและติดตั้ง 
9)  จดัการเอกสารประกอบการใชง้านระบบสารสนเทศ 

 10) จดัท าเอกสารประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ 
 

 1.4.4. สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวมรวมขอ้มูล 
 1) วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 
  2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  3) หอ้งสมุดวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 
  4) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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1.4.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
1) ซอฟตแ์วร์ ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
-   ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์ 7 (Microsoft Windows7) เพื่อใชเ้ป็น  

ระบบปฏิบติัการ 
-   โปรแกรมอะโดบี ดรีมเวเวอร์ ซีเอส 3 (Adobe Dreamweaver CS3)ใชส้ร้างส่วนติดต่อ 
     กบัผูใ้ช ้
-   โปรแกรมอาพาเช่ เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Apache Web Server)  ใชจ้  าลองการท างานของเวบ็ 
     เซิร์ฟเวอร์ 

              -   โปรแกรมพฒันาระบบภาษาพีเอชพี (PHP)  ใชใ้นการเขียนโปรแกรม 
 -   ระบบจดัการฐานขอ้มูล มาย เอสคิวแอล   (MySQL ) ใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล 

2) ฮาร์ดแวร์ ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
-   เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรุ่น อินเทล ซีออน ซิก  (Intel Xeon 6) หน่วยประมวลผลกลาง

     ประมวลผลแบบ 64 บิต หน่วยความจ าขนาด 16 กิกะไบต ์หน่วยจดัเก็บขอ้มูล  
    (Hard Disk) ขนาด 300 กิกะไบต ์
-   ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 

-   เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับระบบท่ีพฒันา 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรม (Activity) หรือชุดของกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กนั ท่ี
ท าการเปล่ียนปัจจยัน าเขา้ (Input) ใหเ้ป็นผลผลิต (Output) ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม (Value-added) 
 การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกการ
ควบคุมตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ ตามรายการตรวจสอบ 
(Audit checklist) และตวับ่งช้ีคุณภาพ (Quality indicators) ท่ีก าหนด เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชนไดม้ัน่ใจวา่สถานศึกษาแห่งนั้นสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 การประกนัคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 
 การประกนัคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยส านกังานรับรองมาตรฐาน
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และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ี สมศ.รับรอง เพื่อเป็น
การประกนัคุณภาพ และใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามรายการตรวจสอบและตวับ่งช้ีคุณภาพ ท่ีก าหนด
วา่อยูใ่นระดบัใด 
 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบติัของผลผลิตได้แก่ 
บณัฑิต ผลงานวจิยั บริการวชิาการ ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 ตวับ่งช้ีคุณภาพหรือดชันีคุณภาพ (Quality Indiactors) หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีวา่การด าเนินงาน
ในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพเป็นไปตามเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีพึงประสงค ์
 เป้าหมาย (Target) หมายถึง ผลส าเร็จท่ีตอ้งการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมกัจะระบุ
เป็นจ านวนเลข เพื่อความชดัเจน และสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการ 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) หมายถึง รายงานท่ีแสดงผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน ในรอบปีท่ีผา่นมา และมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน วางแผนการแกไ้ข
จุดอ่อน เสริมจุดแขง็ของวธีิปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 องคป์ระกอบคุณภาพ (Quality Factors) หมายถึง ปัจจยัหลกัในการด าเนินงานของสถาบนั
ท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจและวตัถุประสงค ์การเรียนการสอน การ
พฒันาและสนบัสนุนนกัศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการแก่ชุมชน การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การบริหารและจดัการ การเงินและงบประมาณ และการประกนัคุณภาพ 
 

 
 


