
บทที2่ 
ทฤษฎ ีแนวคดิ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
อินเตอร์เทคล าปาง ผูศึ้กษาไดศึ้กษาทฤษฎีต่าง ๆ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบ เพื่อให้
เขา้ใจปัญหาและวเิคราะห์ระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

2.1   เก่ียวกบัวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 

2.2   การประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 เกีย่วกบัวทิยาลยัอนิเตอร์เทคล าปาง 

วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง (Lampang Inter-tech College ; LIT) ได้รับอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการการอุดศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดด าเนินการรับนกัศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2547 โดยเปิดสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต หลกัสูตร 4 ปีและต่อเน่ือง ภาคปกติ 2 
สาขาวชิา คือ สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และสาขาวิชาการตลาดและ หลกัสูตรบญัชี
บณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี และ ต่อเน่ือง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2548 ไดรั้บอนุญาตให ้
เปิดสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หลกัสูตร 4 ปี และ 
ต่อเน่ือง ปีการศึกษา 2549 ไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร 4 ปี 
ภาคปกติ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ปี
การศึกษา 2550 ไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตร 4 ปี สาขาวิชา
ประยกุตใ์ชภ้าษาจีน 
 ปีการศึกษา 2551 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต กลุ่มวิชาเทคโนโลยียานยนต์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจดัการ อีกทั้งไดข้ออนุญาตจดัการเรียนการสอนนอก
เขตพื้นท่ีตั้งหลกั ณ กรุงเทพมหานคร (ศูนยก์รุงเทพมหานคร) โดยเร่ิมด าเนินการเรียนการสอน
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรต่อเน่ือง) จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด และ
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และในปีการศึกษา 2552 ไดเ้ปิดการเรียนการสอนหลกัสูตร

 



9 
 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ หลกัสูตร 4 ปี และเปิดด าเนินการ
เรียนการสอนหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ในปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปางมีหน่วยงานท่ีผลิตบณัฑิต จ านวน 4 คณะ รวม 10 
สาขาวชิา และไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Qualifications 
Framework:TQF) ก าหนด 
 ทั้งน้ีวิทยาลยัมุ่งผลิตบณัฑิตคุณภาพท่ีมีความเช่ียวชาญวิชาชีพ มีการพฒันาการวิจยัและ
เสริมสร้างท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีย ัง่ยืน รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบนัการศึกษาในภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง เพื่อคุณภาพดา้นวิชาการของบณัฑิตท่ีจะออกไปรับใช้
สังคมต่อไป 

แนวทางในการจดัการศึกษาและพฒันาของวทิยาลยัฯ ไดก้  าหนดไว ้3 ดา้น ส าคญัๆ ไดแ้ก่ 
1) การพฒันาสู่ความทนัสมยั (Modernization) 
การสร้างความทนัสมยั ทั้งในเชิงกายภาพและในแนวคิด วิธีปฏิบติัตนของบุคลากรและ

นกัศึกษาตลอดจนการศึกษาในรูปแบบท่ีทนัสมยั อยูเ่สมอ 
2) การพฒันาโดยระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั (Technologicalization) 
การพฒันาเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในเชิงกายภาพและทกัษะการเรียนรู้และการปฏิบติังาน

ของบุคลากรและนกัศึกษาใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมนัสมยัในการเรียนรู้การท างาน 
การติดต่อส่ือสารและชีวติประจ าวนั 

3) สู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
การพฒันาสู่ความเป็นสากลทั้งการจดัระบบในเชิงกายภาพและทกัษะ แนวคิด วิธีปฏิบติัตน

ของบุคลากรและนักศึกษา ตลอกจนความร่วมมือจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมกับ
สถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานในระดบัสากลโดยมุ่งหวงัท่ีจะ
ผลิตบณัฑิตใหมี้ทกัษะท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 (1) ทกัษะทางเทคนิค (Technical Skill) 

มีความสามารถในการท างานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ มีความช านาญระดับนัก
วชิาชีพ 
 (2) ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Skill) 
 มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเช่ียวชาญ เพื่อการท างานและ
ชีวติประจ าวนั 
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 (3) ทกัษะดา้นแนวคิด (Conceptual Skill) 

มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบายและสรุปได้
อยา่งมีเหตุผล รวมถึงความคิดริเร่ิม การแกปั้ญหาและการพฒันา 
 (4) ทกัษะดา้นสังคม (Social Skill) 

มีความสามารถทางสังคมท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้ในทุก
ระดบัทุกสถานการณ์อยา่งเป็นสุข 
 (5) ทกัษะดา้นนานาชาติ (International Skill) 

มีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการท างานและปรับตวัในสังคมเศรษฐกิจแห่ง
โลกาภิวฒัน์ได ้
 การจดัการศึกษาของวิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ในระยะ 4 ปีแรก พ.ศ.2547 – 2550 จะจดั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีนโยบายท่ีจะพฒันาสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัแห่งเทคโนโลยี พร้อม
ทั้งพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทนัสมยัทั้งระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้ง
หลกัสูตรขยายโอกาสทางการศึกษาและพฒันาศกัยภาพบุคลากรวชิาชีพท่ีหลากหลาย 
 วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ได้ถูกก าหนดประเภทสถาบนัอุดมศึกษาให้อยู่ในกลุ่ม ข 
สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี เนน้การผลิตบณัฑิต เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลกัในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาและการเปล่ียนแปลงในระดบัภูมิภาค เพื่อใหเ้ป็นการสอดรับกบัไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปางจึงได้เขา้สู่ระบบการบริหาร
จดัการคุณภาพภายใตห้ลกัเกณฑ์ของส านกังานการอุดมศึกษา (สกอ.)  และส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคก์ารมหาชน (สมศ.) โดยวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปางได้
ผา่นการประเมินคุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากวิทยาลยัเป็นผูป้ระเมิน
และไดผ้่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องคก์ารมหาชน (สมศ.) ในปี พ.ศ. 2550 วิทยาลยัจึงไดมี้การด าเนินการ
ในการบริหารจดัการเพื่อการเตรียมพร้อมเขา้การประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา
โดยวทิยาลยัไดมี้การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพการศึกษาประจ าวิทยาลยัเพื่อท าหนา้ท่ีในการ
รวบรวมตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งท่ีอยู่ในคณะ 
ส านัก เพื่อให้พร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา (คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาวิทยาลยั
อินเตอร์เทคล าปาง ,2553) 
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2.2 การประกนัคุณภาพการศึกษา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไวใ้นหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย “ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา 
 การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สังกัด โดยหน่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีการ
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานตน้
สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
 การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อใหมี้การติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย 
หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซ่ึงประเมินโดย “ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือเรียกช่ือยอ่วา่ “สมศ.” พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บ
การประเมินคุณภาพภายนอกอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ปี นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน ซ่ึง สมศ. ไดด้ าเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จส้ินไปแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม 
(พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของสมศ. เป็นการประเมินทั้งระดบัสถาบนัและคณะ
วิชา แต่หากสถาบนัใดจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลกัเช่น วิทยาเขต หรือศูนย ์ หรือหน่วยจดั
การศึกษานอกท่ีตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจดัการนอกสถานท่ีตั้งหลกัทั้งหมด นอกจากนั้น 
การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบนัท่ีแต่ละสถาบนัเลือกตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ( คู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา ,2553) 
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 2.2.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง สร้างความมัน่ใจให้
ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูรั้บบริการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูรั้บบริการทางออ้ม 
ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542: มาตรา 47) 
 2.2.2 ส่วนประกอบทีส่ าคัญของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                       1) การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาซ่ึงหลกัปฏิบติัทัว่ไปจะก าหนดโดยองค์
คณะบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ผูมี้ประสบการณ์ (Murgatroyd, Stephen and Morgan,Colin 1994 : 45) 
ในระบบการศึกษาไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้กระทรวง
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นผูก้  าหนดมาตรฐานการศึกษา (พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 31) โดยมีสภาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผูพ้ิจารณาเสนอตามล าดับสายงาน
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542: มาตรา 34) 

2)  กระบวนการตรวจสอบและประเมินการด าเนินการจดัการศึกษาวา่เป็นไปตาม 
มาตรฐาน คุณภาพการศึกษามากนอ้ยเพียงไร พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 48)และให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุก 5 ปี โดยส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นผูด้  าเนินการ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 : มาตรา 49) 

2.2.3 ระบบและกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 

มาตรา 47 ประกอบดว้ย 2 ระบบคือ 
1. กระบวนการประกนัคุณภาพภายใน 
ระบบการประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือ
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โดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 : มาตรา 4) 

1.1) กระบวนการการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกนัคุณภาพมี    3 
ขั้นตอนคือ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 :7) 

(1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน 

(2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย 
สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ และระดบักระทรวง 

1.2) กระบวนการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลกัการบริหารท่ีเป็น 
กระบวนการครบวงจรพฒันาคุณภาพ พีดีซีเอ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ 

(1) การร่วมกนัวางแผน (Planning) 
(2) การร่วมกนัปฏิบติัตามแผน (Doing) 
(3) การร่วมกนัตรวจสอบ (Checking) 
(4) การร่วมกนัปรับปรุง (Action) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 2.1 กระบวนการวงจรพฒันาคุณภาพพีดีซีเอ(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   

PLAN 

D 

C 

A 

P 

ร่วมกนัวางแผน 

ร่วมกนัปรับปรุง 

ร่วมกนัปฏิบติั 

ร่วมกนัตรวจ 

CHECK 
DO ACT 

การพฒันาคุณภาพ 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพ 
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2543 :10) 
 

2. กระบวนการประกนัคุณภาพภายนอก 
การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตามการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยผูป้ระเมินภายนอกท่ีไดรั้บการ
รับรองจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยผูป้ระเมินภายนอกท่ี
ไดรั้บการรับรองจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ สมศ. เพื่อมุ่งให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน ผูป้ระเมินภายนอกหรือคุณหมอโรงเรียนมีความเป็นอิสระ
และเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบัการประเมินคุณภาพภายนอกจะน าไปสู่การเขา้ถึง
คุณภาพการศึกษาดว้ยความเป็นกลาง เพื่อสร้างสรรคพ์ฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่ง
แทจ้ริง 

2.2.4 กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
การด าเนินงานในการจดัท างานประกนัคุณภาพการศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา จะยึดแนว

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรองมาตรฐาน อยู ่3 องคก์ร คือ 
1)   ส านกังานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) มีองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณาระดบัคุณภาพทั้งส้ิน 9 องคป์ระกอบ 44 ตวับ่งช้ี แบ่ง
ระดบัคะแนน เป็น 3 ระดบั และจะมีระยะการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผลปีละหน่ึงคร้ัง 
(ส านกังานการอุดมศึกษา, 2551) 

2)   ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคก์ารมหาชน (สมศ.) มี 
องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณาระดบัคุณภาพ 8 มาตรฐาน 47 ตวับ่งช้ี แบ่งระดบัคะแนน เป็น 5 
ระดบั และจะมีระยะการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผลทุกๆ  4 ปี (ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) 

3)   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร) มีองค์ประกอบท่ีใช้ในการ
พิจารณาระดบัคุณภาพ มีทั้งส้ิน 4 มิติ 52 ตวับ่งช้ี แบ่งระดบัคะแนน เป็น 5 ระดบั และจะมีระยะการ
ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผลในหน่ึงปีมี สามระยะคือ รอบ 3 เดือนรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 
เดือน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2551) 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ระบุวา่ “ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง” ในขณะท่ีมาตรา 49 ของพระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนัระบุถึงการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกไวว้า่ “ให้มีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มี
ฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีระบบประกนัคุณภาพภายในจึงตอ้งดูแลทั้งปัจจยัน าเขา้ 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลพัธ์ (Output/Outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกท่ีเนน้การประเมินผลการจดัการศึกษา  ดงันั้น ความเช่ือมโยงระหวา่งการประกนั
คุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นส่ิงจ าเป็น โดยไดเ้ช่ือมโยงใหเ้ห็นจาก รูป 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กานต ์คงบรรทดั (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ส าหรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผ่านอินเทอร์เน็ต มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเคร่ืองมือส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ โดยผา่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบน้ีแบ่งองคป์ระกอบพื้นฐานเป็น 12 ส่วน ไดแ้ก่ แผนงาน บุคลากร 
งานวิจยั เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นกัศึกษา กิจกรรม ครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ี การเงิน รายงาน
ประเมินตนเองและดชันีบ่งช้ีคุณภาพ ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนบนระบบปฏิบติัการไมโครซอฟท ์ วินโดวส์ 
2003 เซิร์ฟเวอร์ใชโ้ปรแกรมภาษาเอเอสพี ในการติดต่อระบบฐานขอ้มูลไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล 

รูป 2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
(คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา, 2553) 
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เซิร์ฟเวอร์ 2005และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ไอไอเอส 6.0 ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประกนัคุณภาพการศึกษามากยิง่ข้ึนผูใ้ชส้ามารถบนัทึกขอ้มูล ณ สถานท่ีและเวลา
ใดก็ตาม โดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อนัเป็นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นองคก์ร
ให้เกิดประโยชน์ ต่อการน าเสนอสารสนเทศส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา ขององคก์รได้
เป็นอยา่งดี 
 ภรัณยา อ ามฤครัตน์ (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลดา้นงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรฐานท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพ
ในแต่ละปี เกณฑก์ารประเมินและขอ้มูลหน่วยงานภายใน การด าเนินการโดยใชข้ั้นตอน 5 ขั้นตอน 
คือ การวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ การออกแบบ การสร้างและพฒันา การท าสอบระบบ การ
วิเคราะห์ และการประเมินผล โดยใช้เทคนิคการออกแบบคลังขอ้มูลแบบสตาร์ (Star Schema) 
จดัเก็บขอ้มูลโดยใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์มายเอสคิวแอล ใชโ้ปรแกรมภาษาพีเอชพี 
ในการติดต่อกบัผูใ้ชฐ้านขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบระบบมี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ช้
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัย และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละ
หน่วยงานผลการวิจยัพบว่าระบบสารสนเทศดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครปฐม มีประสิทธิภาพในระดับดี ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ีเพื่อใช้งานระบบ
สารสนเทศดา้นงานประกนัคุณภาพการศึกษาให้ไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการเตรียม
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ เช่น ขอ้มูลหน่วยงาน ขอ้มูลมาตรฐานท่ีใชใ้นแต่ละปีให้พร้อม 
โดยควรปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐานใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
และขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปในส่วนของระบบท่ีพฒันา ควรมีการท าส่วนเช่ือมโยงไปยงั
รายงานขอ้มูลเชิงปฏิบติัการของฝ่ายต่าง ๆ ได ้

วีระพงษ์ บวัเขียว (2549) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา กรณีศึกษา ตวับ่งช้ีตามมาตรฐานงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์รองรับการประกนัคุณภาพ โดยใช้ภาษาพีเอชพี ในการเช่ือมต่อระหว่างเวบ็กบั
ฐานขอ้มูล ซ่ึงในการออกแบบไดใ้ชว้ิธียเูอ็มแอล ร่วมกบัแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล
(Entity Relationship Model) มีความสามารถในการสืบคน้ไดดี้ และในการด าเนินการจะท าการ
วเิคราะห์โดยอา้งอิงเกณฑข์อง สมศ. และมีการประเมินคุณภาพโดยผูป้ฏิบติังานจริงผลการประเมิน 
อยูใ่นระดบัดี 
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ธนาชยั บูรณะวฒันากูล และ ประสงค์ ประณีตพลกรัง (2550) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองการ
พฒันาระบบสารสนเทศบนเว็บในการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเวบ็เทคโนโลยีและพฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยใชร้ะบบเครือข่าย เอ็ม ซี ย ู เน็ต และขอ้มูลระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั  ในการพฒันาระบบจะใชห้ลกัการ
ออกแบบเชิงวตัถุตามวิธียูเอ็มแอล  โดยพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส  ท างานบน
ระบบปฏิบติัการลินุกส์ โดยใช ้โปรแกรมอาพาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ ท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ และใช้
มายเอสคิวแอล เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล และใชภ้าษาพีเอชพี ในการเช่ือมต่อระหว่างเวบ็กบั
ฐานขอ้มูล ในการด าเนินการวิจยัผูว้ิจยัทดลองบนัทึกขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
ส านกัหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และท าการประมวลผลขอ้มูล จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
เปรียบเทียบกบัรายงานการศึกษาตนเองของส านกัหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสรุปไดว้า่
ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถประมวลผลขอ้มูลการประกนัคุณภาพได้อย่างถูกตอ้ง และสามารถ
แสดงผลในรูปแบบสถิติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแต่งานวจิยัท่ีมีการศึกษาท่ีผา่นมายงัมีจุดอ่อน คือไม่
ครอบคลุมเกณฑม์าตรฐานท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัท า และมีการเลือกใชก้ระบวนการพฒันาท่ีไม่
ชดัเจน ไม่ยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนระบบ ลกัษณะของเว็บแอพพลิเคชนัเป็นระบบท่ีมีผูใ้ช้
หลากหลาย และมีความตอ้งการของระบบมกัมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  การพฒันาระบบจึง
ตอ้งมีการใชเ้ลือกแนวคิดของกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสม  

ชยัวฒิุ  โกเมศ (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบจดัการขอ้มูลส าหรับงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเพื่อพฒันาระบบ
จดัการฐานขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ท่ีครอบคลุมเกณฑ์
มาตรฐานของ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน(สมศ.) และ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ(ก.พ.ร.) เพื่อให้กระบวนการรวบรวม จดัเก็บ วิเคราะห์ และการประมวลผลขอ้มูลของฝ่าย
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การ
ผลิตสารสนเทศแบบต่างๆ ผลจากการศึกษาพบว่าระบบจดัการฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ น้ี ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน เม่ือทดสอบการท างานตามขอ้ก าหนดความตอ้งการ
ของระบบ ไดผ้ลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ผา่น และเม่ือการทดสอบการยอมรับระบบ ไดผ้ลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ผา่น แต่ยงัมีขอ้จ ากดัของระบบในการประมวลผลซ่ึงตอ้งมีการเช่ือมโยงของ
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อาจส่งผลให้ระบบใช้เวลาในการประมวลผลมาก และขอ้จ ากดัเร่ืองการ
ก าหนดรูปแบบรายงานเป็นลกัษณะรายงานกลางท่ีแต่ละเกณฑ์สามารถใช้งานร่วมกนัได ้ โดยไม่
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สามารถสร้างรายงานท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละเกณฑไ์ด ้ นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะท่ีควรจะ
พฒันาระบบในครอบคลุมการท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของแต่ละหน่วยงานเพื่อช่วยให้สามารถ
ติดตามความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีมีการรายงาน และพฒันาการท างานของระบบให้สามารถน าไป
เช่ือมโยงกบัขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานยอ่ยระบบคณะได ้ก็จะสามารถใชง้านขอ้มูลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและลดงานท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูลได ้
 
 


