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การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุน
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นบชุลี พิพธั นัมพร1* สุนทรา โตบัว2 และ สูติเทพ ศิรพิ ิพัฒนกุล2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) เพื่อประเมินการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผล
การศึ กษาเพื่ อสนั บสนุ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนี้ คือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลงานทะเบียนและประเมินการศึกษา
เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 8 คน ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศผู้วิจัยประยุกต์ใช้หลักการและขั้นตอนตามวิธีการของวงจรการพัฒนาระบบ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การ
วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้น และขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการพัฒนาระบบพบว่า ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกัน
คุณภาพการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลเบื้องต้น สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ และมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้งาน
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, ประกันคุณภาพการศึกษา
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Information System Development in Registration and Educational Evaluation for
Enhancing Educational Quality Assurance (QA) of the Faculty of Engineering at
Kasetsart University
Nobchulee Pipatnamporn1* Suntara Tobua2 and Sutithep Siripipattanakoon2
Abstract
The purposes of this research were 1.to study the problems and needs, 2. to develop
information system , and 3. to evaluate the information system, the registration and evaluation of
education to support the quality assurance of education at the Faculty of Engineering, Kasetsart
University. The target population of this current research was the authority who were responsible for
the Faculty of Engineering and the quality assurance staff and recruited 8 people. The development of
information systems applied the principles and procedures of the system development life cycle (SDLC:
System Development Life Cycle) for four steps as follows: step 1 Planning and Analysis; step 2 System
Design and Development; step 3 Implementation; and step 4 Evaluation and Improvement of the
information system, registration and evaluation to support educational quality assurance. Data analysis
by frequency and content analysis. The results of the system development showed that information
system for registration and evaluation of education to support educational quality assurance could
solve the problem of basic data management. Besides, this can provide information that meets the
needs of users and be useful for implementation.
Keywords: Information System, Quality Assurance
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1. บทนํา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญและเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะ
เป็ นคณะหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ จะต้ อ งจั ด ทํ า รายงาน
ประจําปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยนํา
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก [1]
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ถือเป็นส่วนสําคัญของการสร้างระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นสิ่ง
จําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ที่ เป็ นจริ ง ถู กต้ องตรงกั นทุ กระดั บตั้ งแต่ ระดั บบุ คคล
ระดั บหลั ก สู ตร คณะวิ ชา และสถาบั น ตลอดจนเป็ น
ข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่ างรวดเร็ ว ดังนั้น ระบบ
สารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่จะ
ส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่
การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินตลอด
จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา [2] จะเห็นได้ว่าในการพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพจําเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน นําข้อมูลมาใช้ได้สะดวก
ตรงตามความต้ อ งการ เป็ น พื้ น ฐานของการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
หน่ ว ยทะเบี ย นและประเมิ น ผลการศึ ก ษา คณะ
วิ ศวกรรมศาสตร์ เป็ น หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีส่วนในกระบวนการ
บริหารการศึกษา โดยมีภารกิจหลักที่สําคัญ คือ ดําเนินการ
สนั บสนุ นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ยนเป็ นสํ าคั ญตั้ ง แต่ ก าร
ดําเนินการรับและคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา การให้บริการ
เอกสารสําคัญทางการศึกษา ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
ของนิสิตเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษา ดําเนินการ
ประสานงานด้านการเรียนการสอนของนิสิตกับภาควิชา
สาขาวิชา เป็นต้น อีกทั้งดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ในการสนับสนุนการตัดสินใจต่าง ๆ ในด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ปัจจุบันหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้มีการดําเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ ของ
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาในส่ วนของการประกั น
คุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในนั้น
จึ ง ทํ า ให้ ที่ ผ่ า นมาภาควิ ช าต่ า ง ๆ รวมทั้ ง หน่ ว ยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมู ลในการสนับสนุ นงานประกันคุณภาพ
การศึกษา แต่ยังพบปัญหาในการให้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานกับผู้ใช้ข้อมูล เช่น ขั้นตอนการทํางานในปัจจุบัน
ไม่ มี การบั นทึ กข้ อมู ลในรู ปแบบของระบบสารสนเทศ
จึงเกิดปัญหาในการใช้ข้อมูล ทั้งในส่วนของความล่าช้า
และความยุ่งยากในการใช้ขอ้ มูล ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบี ย นและประเมิ นผลการศึ ก ษาที่
สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนําข้อมูล
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
เพื่ อ สนั บ สนุ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.3 เพื่อประเมินการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียน
และประเมิ น ผลการศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบี ยนและประเมิ นผลการศึ กษาเพื่ อสนั บสนุ นงาน
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ประกันคุณภาพการศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักการและ
ขั้นตอนตามวิธีการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC :
System Development Life Cycle) โดยศึกษาข้อมูล
พื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
โดยครอบคลุมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: Thai Qualifications
Framework for Higher Education) เพื่อวิเคราะห์
ข้ อ มู ล และเนื้ อ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บ งานทะเบี ย นและ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษา เนื่ อ งจากหน่ ว ยทะเบี ย นและ
ประเมินผลการศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
3.1.1 กรอบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร องค์ ป ระกอบในการประกั น
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร องค์ ป ระกอบที่ 3 นิ สิ ต ตั ว บ่ ง ชี้ ที่
เกี่ยวข้อง คือ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต การดําเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การรับนิสิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผล
ที่เกิดกับนิสิต การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ
อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตราการสําเร็จการศึกษา
3.1.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF: Thai Qualifications Framework for
Higher Education) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบ มคอ. ซึ่ง
เป็ นแบบเอกสารจั ดเก็ บข้ อมู ลไว้ เป็ นหลั กฐานในการ
ตรวจสอบความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอน คือ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
(Program Report) มคอ.7 การดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง คือ หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ ประกอบด้วย
1) จํานวนนิสิตชัน้ ปีที่ 1 ที่รบั เข้าในปี
การศึกษาทีร่ ายงาน
2) จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในปีที่
รายงาน
3) รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จ
การศึกษา
3.2 ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ คื อ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความรู้
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และประสบการณ์การทํางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการสนับสนุนการรายงาน
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นตัวแทนแต่ละ
สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 7 คน เจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น
8 คน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยนําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติดังนี้
4.1 วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการศึ ก ษาระบบการ
ดําเนินงานของหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการ
หาค่าความถี่และสรุปเนื้อหาที่ต้องการพัฒนาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ
5. วิธีดําเนินการวิจยั
5.1 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการศึกษา
สภาพ ปัญหาปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการระบบ
สารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบ
งานด้ า นการประกั นคุ ณภาพ โดย ศึ กษาค้ นคว้ า จาก
เอกสาร เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการดําเนินงานของ
งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาปัจจุบัน ทําการ
สํารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการระบบสารสนเทศ
โดยใช้ แบบสอบถามเกี่ ยวกั บสภาพ ปั ญหาและความ
ต้องการระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผล
การศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าการสํ า รวจสภาพ ปั ญ หาและความ
ต้องการมาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น รวบรวมความต้องการพัฒนาระบบ
5.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบี ย นและประเมิ น ผลการศึ ก ษา
เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการนํา
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ข้อมูลที่ได้จากการการวางแผนและวิเคราะห์ระบบมา
ดําเนินการออกแบบระบบสารสนเทศ โดย
5.2.1 กําหนดคุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
ที่ต้องการ กําหนดข้อมูลการนําเข้า การประมวลผล และ
รู ป แบบรายงานที่ ต้ อ งการ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
5.2.2 สร้างแบบจําลองของระบบ เพื่อแสดงให้
เห็นขั้นตอนการไหลของข้อมูลและขั้นตอนในการทํางาน
ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ ทําให้ทราบถึงแหล่งข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลในระบบงานและกระบวนการทํางาน
ของระบบด้วยการวาดภาพกระแสข้อมูล
5.2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ได้เลือกใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ของระบบทั้งหมด เครื่องมือที่นํามาใช้งานเพื่อสนับสนุน
การทํางานได้เลือกใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ
เนื่องจากมีความปลอดภัย สามารถทํางานได้หลากหลาย
ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
5.2.4 จัดทําคู่ มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
5.3 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบี ยนและประเมิ นผลการศึ กษาเพื่ อสนั บสนุ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการนําระบบไป
ทดลองใช้ โดยประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้
5.3.1 นําระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทดลองใช้ระบบ จํานวน
3 ท่าน เพื่อเป็นการทดสอบระบบก่อนนําไปทดลองกับ
ผู้ ใ ช้ ง านระบบ และตรวจสอบว่ า ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้ นสามารถทํางานได้ตามความต้ องการหรื อไม่
และมีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผลการใช้ระบบและ
เสนอแนะข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข
5.3.2 นําระบบสารสนเทศที่ผ่านการทดลองใช้
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ และปรับปรุง
แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจํ า นวน 7 ท่ า น และ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 1 ท่าน
ในรูปแบบออนไลน์ ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เนต โดย
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การจําลอง Server ติดตั้งระบบและทดลองใช้งานตาม
คู่มือแนะนําการใช้ระบบ
5.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการนําผล
ที่ได้จากการประเมินระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึ กษา จากขั้ นตอนที่ 3 การทดลองใช้ ระบบโดย
กลุ่ ม เป้ า หมาย มาวิ เ คราะห์ แ ละปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะ และนําระบบสารสนเทศที่ได้ทําการปรับปรุง
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งระบบในเซิร์ฟเวอร์ (Server)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อใช้งานจริง
6. ผลการวิจยั
6.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้
ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผล
(N=8)
การศึกษา
จํานวน (คน)
ใช้
ไม่ใช้
1. การใช้ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
1.1 ข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการวัด
7
1
ประเมินผล
1.2 ข้อมูลด้านงานทะเบียนนิสิต ข้อมูลนิสิต
7
1
1.3 ข้อมูลด้านการรับเข้าศึกษา
4
4
2. วิธีการขอใช้ข้อมูลสารสนเทศของงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาที่ผ่านมา
2.1 เดินทางมาหน่วยงานทะเบียนด้วยตนเอง
4
4
2.2 ทางโทรศัพท์
4
4
2.3 E-mail
2
6
2.4 เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
5
3
3. ปัญหาในการเรียกใช้ข้อมูลหรือขอข้อมูลงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา
3.1 ไม่มีปญ
ั หา
3
3.2 มีปัญหา
5
รายการ

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้ข้อมูล
สารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ด้าน
การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ด้านงานทะเบียน
นิสิต ข้อมูลนิสิตและข้อมูลด้านการรับเข้าศึกษา การเรียก
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

ใช้ ข้ อมู ลส่ วนใหญ่ จะเดิ นทางมาหน่ วยงานด้ วยตนเอง
ขอข้อมูลทางโทรศัพท์และสืบค้นจากเว็บไซต์ของคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ และส่ ว นใหญ่ มั ก พบปั ญ หาในการ
เรี ยกใช้ ข้ อมู ลงานทะเบี ยนและประเมิ นผลการศึ กษา
การศึกษา ทั้งปริญญาตรี โท เอก รายงานไว้ที่เดียวกัน
ปัจจุบันต้องโทรถามข้อมูลจาก 2 หน่วยงาน คือ หน่วย
ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และหน่วยส่งเสริม
สนับสนุนทางการศึกษา
6.1.1 ผลจากการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันจากการศึกษา
เอกสารการดําเนินงานในปัจจุบัน พบว่า
1) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ส่วนใหญ่
จะจัดเก็บข้อมูลตามงานทีร่ ับผิดชอบ ลักษณะการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excell และจัดเก็บอยู่
ในรูปเอกสารมากกว่า เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลจะต้องทําการรวบรวมข้อมูลและแจงนับใหม่ทุกครัง้ ที่
มีการจัดทํารายงาน ทําให้เสียเวลา เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูล
แต่ละครั้งต้องรวบรวมข้อมูลใหม่ และเกิดความซ้ําซ้อน
2) ข้อมูลงานทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา มีจํานวนมากที่ต้องจัดเก็บ แต่เป็นข้อมูลดิบ
การจัดเก็บไม่เป็นระบบ ข้อมูลไม่ได้จัดทําเป็นสารสนเทศ
ที่ผ่านการประมวลผลข้อมูล ไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้
ทันที ไม่มีการจัดหมวดหมู่ และจัดเก็บไว้ที่เดียวกัน ทํา
ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
ช่วงเวลาการรายงานเท่านั้น
3) ข้อมูลที่จัดเก็บไม่สามารถใช้รายงานผล
ตามที่ต้องการได้ หากผู้ใช้มีความต้องการใช้ข้อมูลต้องนํา
ข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ทําให้เกิด
ความล่าช้าและเกิดความซ้ําซ้อน
4) การรายงานข้อมูลกระจัดกระจาย มีการ
จัดเก็บข้อมูลอยู่ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ เมื่อ
ต้ อ งการใช้ ข้ อมู ลแต่ ละครั้ ง ทํ าให้ ล่ าช้ าต้ อ งรวบรวม
ข้อมูลใหม่ และเกิดความซ้ําซ้อน
6.1.2 ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศปัจจุบัน พบว่า
1) ยังต้องส่งอีเมล์ไปสอบถามกับหน่วยงาน
ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ การจัดเก็บข้อมูลรอบระยะ
เวลาไม่ตรงกัน ข้อมูลยังมีความผิดพลาดอยู่ หาข้อมูลไม่พบ
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ข้อมูล

2) ไม่มีฐานข้อมูลส่วนกลางสําหรับรวบรวม

3) ควรรวมจํ า นวนข้ อมู ลนิ สิ ต นิ สิ ต จบ
การศึกษา ทั้งปริญญาตรี โท เอก รายงานไว้ที่เดียวกัน
ปัจจุบันต้องโทรถามข้อมูลจาก 2 หน่วยงาน คือ หน่วย
ทะเบี ยนและประเมิ นผลการศึ กษ และหน่ วยส่ งเสริ ม
สนับสนุนทางการศึกษา
4) การรายงานข้อมูลยังกระจัดกระจาย
และยังเป็นข้อมูลดิบ ผู้ใช้ข้อมูลต้องนําข้อมูลมาประมวล
ผลเอง ข้อมูลการรับเข้านิสิตใหม่ ข้อมูลการจบการศึกษา
อั ตราสั มฤทธิ์ ควรนํ ามาสรุ ปและวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเพื่ อ
ผู้บริหารจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้เลย
5) จํานวนผลสัมฤทธิ์ จํานวนนิสิตที่รับเข้า
แต่ละหลักสูตร ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนิสิต ฯลฯ ข้อมูล
เหล่านี้สําคัญและจําเป็นต่อการทําประกันคุณภาพหลักสูตร
(แต่ข้อมูลเหล่านี้ หาได้ยากและต้องใช้เวลานานในการ
สืบค้น)
6.1.3 ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการในการ
พั ฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบี ยนและประเมิ นผล
การศึกษา พบว่า
1) ความต้องการข้อมูลด้านการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผล คือ ต้องการให้จัดทําการ
ประเมินการเรียนรู้ตาม มคอ.ของแต่ละหลักสูตร (ผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน Curriculum Mapping) สําหรับทุกวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน เพื่อจะได้นําผลมาใช้ในการประกัน
หลักสูตร ข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
ย้อนหลัง ผลการเรียนของนิสิต แนวโน้มของระดับคะแนน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น อาจารย์ประจําหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) ความต้องการข้อมูลด้านงานทะเบียน
นิสิต ได้แก่ ข้อมูลนิสิต จํานวนนิสิตแต่ละชั้นปี จํานวน
นิสิตที่จบการศึกษา จํานวนนิสิตที่ลาออก จํานวนนิสิตที่
ได้งานทํา จํานวนนิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด ในภาพรวม ทั้ง
ระดับปริญญาตรี โท เอก อัตราสัมฤทธิ์ทั้งระดับ ปริญญาตรี
และระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของนิสิตระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ข้อมูลอัตรานิสิตคงอยู่ ข้อมูลนิสิตลาออก
ข้อมูลนิสิตโอนย้าย และข้อมูลนิสิตที่ไม่ลงทะเบียนทุก
ระดับการศึกษา ค่า FTES (Full time Equivalence of
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Students) จํานวนนิสิตเต็มเวลา และภาวะการได้งานทํา
ทุกระดับการศึกษา
3) ความต้ องการข้ อมู ลด้ านการรั บเข้ า
ศึกษา ได้แก่ จํานวนนิสิตที่รับเข้าแต่ละหลักสูตร ระดับ
คะแนนนิสิตรับเข้า แนวโน้มของระดับคะแนนที่รับเข้า
จํานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย
จํ านวนผู้ สมั คร จํ านวนผู้ สอบ คะแนนสู งสุ ด-ต่ํ าสุ ดใน
ทุกสาขา จํานวนนิสิตต่างชาติ จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน
6.1.4 ข้อมูลอื่น ๆ

1) ควรมีการจัดทําระบบส่วนกลางที่เป็น
แหล่งข้อมูลที่ถกู ต้อง เชือ่ ถือได้ ทันสมัยมีการปรับปรุง มี
การประมวลผลแนวโน้ม การนําเสนอในรูปแบบเปรียบเทียบ
เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลนิสิตทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางการติดต่อ จัดทําระบบออนไลน์
2) ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่าง
ยิ่ง เพื่อลดภาระในการตอบคําถามในการขอข้อมูลจาก
ทุกคนในคณะ และเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้นได้ทั้ง
อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ต้องการทราบ
ข้อมูลของคณะจากภายนอก

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
(N=8)
รายการ
1. สภาพปัญหาของการสืบค้นข้อมูล
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
- เจ้าหน้าที่ไม่อยู่หรือไม่สะดวกค้นข้อมูล
- ระบบสารสนเทศเก็บไว้อย่างไม่เป็นระบบ
- ข้อมูลยังไม่ได้รับการประมวลผล
- ข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน
2. ระบบสารสนเทศควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนิสิต
- ข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต
- ข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนิสิตแต่ละหลักสูตร
- ข้อมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี
- ข้อมูลความพึงพอใจ ด้านการให้บริการ
- ข้อมูลการจัดการ ข้อร้องเรียนของนิสิต
3.ช่องทางการติดต่อกับงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
- โทรศัพท์
- E-mail
- กระดานสนทนา

จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพปัญหาของการสืบค้นข้อมูล
ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ปัญหาที่
พบ เช่น ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีความเป็นปัจจุบัน และ
ยังไม่ได้รับการประมวลผล ข้อมูลยังจัดเก็บไม่เป็นระบบ
ระเบียบ และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการข้อมูล
ความต้องการข้อมูลที่ควรมีในระบบสารสนเทศ ส่วนใหญ่
ต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการรับนิสิต การคงอยู่
ของนิสิต ข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนิสิตแต่ละหลักสูตร
จํานวนนิสิต การจัดการข้อร้องเรียนและความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการนิสิต ซึ่งมีความต้องการในระดับมากที่สุด

_20-0293(001-230).indd 94

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

12.50
12.50
37.50
50.00
50.00

25.00
12.50
12.50
25.00
12.50

37.50
50.00
25.00
12.50
25.00

25.00
12.50
25.00
12.50
12.50

12.50
-

62.50
75.00
87.50
87.50
75.00
87.50

25.00
12.50
12.50
12.50
12.50
-

12.50
12.50
12.50

12.50
-

-

62.50
37.50
37.50

37.50
62.50
12.50

37.50

-

12.50

ช่องทางการติดต่อขอรับข้อมูลสารสนเทศที่ควรมีสําหรับ
การติดต่อคือทางโทรศัพท์ E-mail และกระดานสนทนา
6.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้วิจัยได้นําผลจากการสอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
และการศึกษาเอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับประกันคุณภาพ และระบบการทํางาน
ปัจจุบันมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยสร้างแบบจําลองระบบสารสนเทศงาน
ทะเบี ยนและประเมิ นผลการศึ กษาเพื่ อสนั บสนุ นงาน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างแบบจําลอง
กระบวนการของระบบใหม่ด้วยการวาดภาพแผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เพื่อแสดง
ให้ เห็ นถึ งขั้ นตอนการไหลของข้ อมู ลและขั้ นตอนการ

ทํางานต่าง ๆ ของระบบ ทําให้ทราบถึงแหล่งข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลในระบบงาน และกระบวนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศฯ ผลการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลผู้ใช้
รายการข้อมูลที่ตอ้ งการ

ข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลแผนการรับนิสิต
ข้อมูลคะแนนรับเข้า
ข้อมูลทะเบียนนิสิต
รหัสผ่าน

งานทะเบียน

0

ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและประเมินผล

ข้อมูลแผนการรับนิสิต
ข้อมูลคะแนนรับเข้า
ข้อมูลทะเบียนนิสติ

รูปที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram : CD) ของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลนําเข้า (Input) และผลลัพธ์ (Output) จากความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบ
ข้อมูลนําเข้า (Input)
1. ข้อมูลแผนการรับนิสิต

2. ข้อมูลคะแนนคัดเลือกรับเข้าศึกษา
3. ข้อมูลทะเบียนนิสิต ประกอบด้วย
3.1 ข้อมูลจํานวนการรับนิสิตใหม่
3.2 ข้อมูลนิสิตจําแนกตามสาขา
3.3 ข้อมูลการพ้นสภาพนิสิต
3.4 ข้อมูลอัตราสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ผลลัพธ์ (Output)
- ข้อมูลจํานวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีจาํ แนกตาม สาขาวิชา
- ข้อมูลจํานวนแผนการนิสิตจําแนกตามช่องทางการรับเข้า
- รายงานข้อมูลคะแนนรับเข้าศึกษาสูงสุด-ต่ําสุด จําแนกตามสาขาวิชาที่รับเข้า

- จํานวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีตามปีการศึกษา
- รายงานข้อมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่รับเข้าแต่ละหลักสูตร
- รายงานข้อมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่รับเข้าแต่ละช่องทาง
- รายงานจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
- รายงานจํานวนนิสิตตกค้าง จําแนกตามสาขาวิชาและภาคการศึกษา
- รายงานข้อมูลนิสิตลาออกในระดับปริญญาตรี
- รายงานข้อมูลนิสิตถูกคัดชื่อออก
- ข้อมูลการสําเร็จการศึกษา
- ข้อมูลอัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตแต่ละหลักสูตร
- รายงานข้อมูลอัตราสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิตจบตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด

จากตารางที่ 3 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การนํ า เข้ า ข้ อ มู ล
(Input) และผลลั พธ์ (Output) ของระบบการทํ า งาน
เบื้ องต้ นของ ของระบบสารสนเทศงานทะเบี ยนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย 1)ข้อมูลแผนการรับนิสิต แสดง
ผลลัพธ์ของข้อมูลจํานวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญา
ตรี จํ าแนกตามสาขาวิ ชา ข้ อมู ลจํ านวนแผนการนิ สิ ต
จําแนกตามช่องทางการรับเข้าศึกษา 2)ข้อมูลคะแนน
คัดเลือกรับเข้าศึกษา แสดงผลลัพธ์ของรายงานข้อมูล
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คะแนนรับเข้าศึกษาสูงสุด-ต่ําสุด จําแนกตามสาขาวิชา
ของโครงการรับตรง และแอดมิชชัน 3) ข้อมูลทะเบียน
นิสิตซึ่งแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลจํานวนการรับนิสิตใหม่
จํ านวนการรั บนิ สิ ตระดั บปริ ญญาตรี ตามปี การศึ กษา
รายงานข้อมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่รับเข้าแต่
ละหลักสูตร รายงานข้อมูลจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่รับเข้าแต่ละช่องทางของโครงการการรับนิสิตเข้าศึกษา
ข้อมูลนิสิตจําแนกตามสาขา แสดงผลลัพธ์ของรายงาน
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี รายงานจํานวน
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นิสิตตกค้าง จําแนกตามสาขาวิชาและภาคการศึกษาข้อมูล
การพ้นสภาพนิสิต แสดงผลลัพธ์ของรายงานข้อมูลนิสิต
ลาออกในระดับปริญญาตรี รายงานข้อมูลนิสิตถูกคัดชื่อ
ออก ข้อมูลการสําเร็จการศึกษา และข้อมูลอัตราสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลอัตราการสําเร็จ
การศึกษาของนิสิตแต่ละหลักสูตร รายงานข้อมูลอัตรา
สัมฤทธิ์ผลของบัณฑิตจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
6.2.1 ระบบสารสนเทศผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้

งานระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในลักษณะของ Web Application ที่เข้าถึง
ด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานตาม
เงื่อนไข ผู้ใช้งานต้องมี Username และ Password เข้า
ใช้งานตามสิทธิที่ได้กําหนดโดยผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 2 หน้าจอข้อมูลการพ้นสภาพนิสิต

รูปที่ 3 หน้าจอข้อมูลอัตราสัมฤทธิท์ างการศึกษา
หลังจากได้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
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การศึกษาแล้ว ผู้วิจัยทําการตรวจสอบการทํางานเบื้องต้น
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทดลองใช้เพื่อทํา
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การตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมก่อนนําไปทดลอง
ใช้จริงกับผู้ใช้ระบบ และนําข้อบกพร่องที่พบมาแก้ไข

พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ คุณภาพระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนงานประกันคุณภาพ
(n=3)
รายการ
1. ความเหมาะสมของหน้าจอที่ออกแบบ
2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว
3. มีการจัดวางข้อความหน้าเว็บอย่างเหมาะสม
4. ระยะเวลาในการโหลดข้อมูลมีความเหมาะสม
5. กลุ่มของข้อมูลแยกกันชัดเจน
6. รูปแบบตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย
7. ระบบฯ รองรับการทํางานของผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ
8. ระบบฯ สามารถทํารายการต่าง ๆ ได้ครอบคลุม
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ภาพรวมของระบบสารสนเทศฯ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา

จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
คุณภาพระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ระยะ
เวลาในการโหลดข้อมูลมีความเหมาะสม รูปแบบตัวอักษร
มีความชัดเจนอ่านง่าย ระบบฯ รองรับการทํางานของ
ผู้ใช้ ในระดับต่ างๆ อยู่ในระดั บ มากที่สุ ดรองลงมาคื อ
ความเหมาะสมของหน้าจอที่ออกแบบ ขั้นตอนการเข้าสู่
ระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว ระบบฯ สามารถทํารายการ
ต่ าง ๆ ได้ ครอบคลุ มการดํ าเนิ นงานด้ านการประกั น
คุณภาพการศึ กษา และภาพรวมของระบบฯ เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ มาก

มากที่สุด
33.30
33.30
66.70
66.70
66.70
-

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มาก
ปานกลาง น้อย
66.70
66.70
33.30
33.30
33.30
33.30
33.30
33.30
33.30
100.00
66.70

-

-

น้อยที่สุด
33.30
33.30
-

6.3 ผลจากการประเมินการใช้ระบบสารสนเทศงาน
ทะเบี ยนและประเมิ นผลการศึ กษาเพื่ อสนั บสนุ นงาน
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยได้นําข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขระบบและนําระบบสารสนเทศ
ที่ ผ่ านการทดลองใช้ ระบบโดยผู้ เชี่ ยวชาญด้ านระบบ
สารสนเทศ และปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้
กับผู้ใช้ระบบ ในรูปแบบออนไลน์ สามารถใช้งานผ่าน
ระบบอินเตอร์เนต โดยการจําลอง Server ติดตั้งระบบ
ทดลองใช้งานตามคู่มือแนะนําการใช้ระบบ

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
(N=8)
รายการ
1 ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล
2 ความถูกต้องของระบบ ในการนําเสนอข้อมูล
3 ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลที่ตรงตามต้องการ
4 ความถูกต้องของระบบในภาพรวม
5 ความครบถ้วนในการนําเสนอข้อมูล
6 ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานที่แสดงอยู่บนน้าจอ
7 การเลือกนําเข้าข้อมูลเพื่ออ้างอิงตามมาตรฐานตัวบ่งชีป้ ระกันคุณภาพ
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มากที่สุด
12.50
37.50
12.50
37.50
37.50
37.50
-

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย
50.00 25.00
37.50 12.50
62.50 12.50
50.00 12.50
37.50 25.00
25.00 25.00
75.00 25.00
-

น้อยที่สุด
12.50
12.50
12.50
12.50
-
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
(N=8)
รายการ
8 ให้สารสนเทศตรงตามความต้องการเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ของผู้ใช้
9 สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างสะดวก รวดเร็ว
10 ความรวดเร็วในการประมวลผลด้านการค้นหา
11 ความเร็วในการทํางานของระบบในภาพรวม
12 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ดูง่าย ไม่ซับซ้อน
13 การค้นหาและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
14 ช่วยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติการอยู่เป็นประจํา
15 มีความน่าสนใจและน่าใช้งานของระบบในภาพรวม
16 ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยํา
17 แหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศ มีความน่าเชื่อถือ
18 ความเหมาะสมในการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ระบบ
19 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัยโดยรวม

จากตารางที่ 5 ผลการประเมิ น การใช้ ง านระบบ
สารสนเทศ พบว่า ความคิดเห็นจากผู้ทดลองใช้ระบบ
สารสนเทศส่วนใหญ่เห็นว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
มีความถูกต้องของระบบ ในการนําเสนอข้อมูล มีความ
ครบถ้วนในการนําเสนอข้อมูล มีความสมบูรณ์ของข้อมูล
ที่มีอยู่ในรายงานที่แสดงอยู่บนน้าจอ ระบบสามารถใช้ข้อมูล
สารสนเทศอย่างสะดวก รวดเร็ว การค้นหาและใช้งาน
ง่ายไม่ซับซ้อน ช่วยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติการ
อยู่เป็นประจํา ระบบมีความน่าสนใจและน่าใช้งานใน
ภาพรวม โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และ
รองลงมา คือ ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภท
ของข้อมูล ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลที่ตรงตาม
ต้องการ ความถูกต้องของระบบในภาพรวมการเลือก
นํ าเข้ าข้ อมู ลเพื่ ออ้ างอิ งตามมาตรฐานตั วบ่ งชี้ ประกั น
คุณภาพ ให้สารสนเทศตรงตามความต้องการเพื่อสนับสนุน
งานประกั น คุ ณ ภาพของผู้ ใ ช้ ค วามรวดเร็ ว ในการ
ประมวลผลด้านการค้นหา ความเร็วในการทํางานของ
ระบบในภาพรวม การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ดูง่าย
ไม่ซับซ้อน ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยํา แหล่งที่มาของ
ข้อมูลสารสนเทศ มีความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมใน
การกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ระบบ และ
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ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
75.00 25.00
37.50
37.50
25.00
37.50
50.00
62.50
50.00
37.50
37.50
25.00
25.00

25.00
62.50
75.00
37.50
25.00
37.50
37.50
50.00
50.00
62.50
50.00

25.00
25.00
25.00
12.50
12.50
12.50
12.50
25.00

-

12.50
-

ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัยโดยรวม
โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับ มาก
จากนั้นนําผลที่ได้มาพิจารณาและได้ทําการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ในประเด็นที่
ยังไม่สมบูรณ์โดยทําการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้
1) ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
ได้สะดวก สามารถเรียนรู้และปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ
เพื่อใช้งานระบบได้ ซึ่งได้อธิบายการทํางานและขั้นตอน
ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ ในแต่ละขั้นตอน
2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมิน
ผลการศึกษาตามข้อเสนอแนะ และดําเนินการขออนุมัติ
ดําเนินการติดตั้งระบบบนเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์
ต่อไป
7. สรุปและอภิปรายผล
7.1 สภาพปัญหาและความต้องการระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงาน
ประกั นคุณภาพการศึ กษา ผลการศึกษาพบว่า ยั งพบ
ปัญหาการใช้งานข้อมูลสารสนเทศในด้านการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผล ข้อมูลด้านงานทะเบียนนิสิต
ข้อมูลด้านการรับนิสิตเข้าศึกษา การสืบค้นข้อมูลดังกล่าว
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ทําได้ยาก ไม่มีฐานข้อมูลส่วนกลางสําหรับรวบรวมข้อมูล
การรายงานข้อมูลยังกระจัดกระจายและพบความผิดพลาด
ของข้อมู ลอยู่ ผู้ ใช้ ข้อมู ลจึ งมีความต้ องการให้ มีระบบ
สารสนเทศในการสื บค้ นข้ อมู ลด้ านงานทะเบี ยนและ
ประเมินผลการศึกษา และควรมีการพัฒนาระบบเพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลในการสืบค้นได้ทั้งอาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องดังคํากล่าวของไพบูลย์ [3] ที่กล่าวว่า การพัฒนา
ระบบสารสนเทศควรมีการสํารวจเบื้องต้น เป็นขั้นตอน
แรกของการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจะ
สํารวจหาข้อมูลในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบงาน เช่น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนา
ระบบที่ต้องการ ซึ่งในการกําหนดความต้องการของผู้ใช้
7.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ผลจากการพัฒนาพบว่า รูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทํางานที่ใช้สําหรับระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ เ ลื อ กใช้ ร ะบบจั ด การ
ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบ
สําหรับในการดําเนินการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่นํามา
ใช้งานเพื่อสนับสนุนการทํางานที่นํามาใช้ได้เลือกภาษา
PHP ในการพัฒนาระบบ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน
ระบบด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในลักษณะของ Web Application ที่เข้าถึง
ด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานตาม
เงื่อนไข โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทดลอง
ใช้เพื่อทําการตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมก่อน
นําไปทดลองใช้จริงกับผู้ใช้ระบบ และนําข้อบกพร่องที่
พบมาแก้ไขพร้อมให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง ความ
คิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพระบบสารสนเทศส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่า ระยะเวลาในการโหลดข้อมูลมีความ
เหมาะสม รูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย ระบบฯ
รองรับการทํางานของผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ อยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของหน้ า จอที่
ออกแบบ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบทําได้ง่ายและรวดเร็ว
ระบบฯ สามารถทํ ารายการต่ าง ๆ ได้ ครอบคลุ มการ
ดํ า เนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
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ภาพรวมของระบบฯ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับ มาก
7.3 การนําระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมิน
ผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ไปทดลองใช้กบั ผู้ใช้ระบบ ผลจากการศึกษา พบว่า ระบบ
สารสนเทศสามารถรองรับและตรงกับความต้องการของ
ผู้ ใช้ ข้ อมู ลมี ความครบถ้ วนและถู กต้ อง สามารถแก้ ไข
ปัญหาการจัดการข้อมูลเบื้องต้นได้ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้รายงานได้ทันที ไม่ต้องนําข้อมูลไปวิเคราะห์
ใหม่ และไม่ทําให้เกิดความซ้ําซ้อนของข้อมูล ให้ข้อมูล
สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และมี
ประโยชน์ต่อการนําไปใช้งาน ดังคํากล่าวของวิเชียร [4]
ที่กล่าวว่า หลังจากที่ระบบได้รับการออกแบบและมีการ
พัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนําไปใช้
ได้แก่ การทดสอบและการเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่
ทั้ ง นี้ ห น่ ว ยงานที่ พั ฒ นาระบบได้ ป รั บ เปลี่ ย น
กระบวนการทํ า งานที่ มี ก ารทํ า งานร่ ว มกั น มากขึ้ น
กล่าวคือ มีการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเกิดขึน้ ซึง่
ได้จัดทําฐานข้อมูลร่วมกัน ลดความผิดพลาดของข้อมูล
ลดขั้นตอนการทํางาน จัดทํารายงานได้ตรงตามต้องการ
และสามารถใช้ ข้ อมู ลสารสนเทศนํ าเสนอผู้ บริ หารได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับทําให้บุคลากรไม่รู้สึกว่าตนมี
ภาระงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสารสนเทศใช้งานง่ายขึ้นและ
เป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ ไม่ต้องทํารายงาน
ซ้ําซ้อน ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้เลย
8. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
8.1 ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุม
ข้อมูลทุกระดับปริญญาตรี โท เอก ให้มีความทันสมัย
และสอดคล้ องกั บองค์ ประกอบการประกั นคุ ณภาพที่
เปลี่ยนแปลง
8.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพในประเด็น
อื่น ๆ ที่ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและขยาย
ไปสู่ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
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