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บทคัดยอ 

 คณะศึกษาศาสตรมีแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการของคณะที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา โดยมีหนวยงานท่ีสนับสนุนงานตามภารกิจหลักของคณะในทุกภาคสวนคณะศึกษา
ศาสตรไดดำเนินการกำหนดแนวทางในการพัฒนาฐานขอมูลโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาเปนแนวคิด
หลักในการดำเนินการโดยคำนึงถึงแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการพัฒนา
ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลจากผูใชระบบ 2) ศึกษาแผนการดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
3) ศึกษาแผนการประกันคุณภาพ 4) ประชุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรับฟงปญหาทั้งรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ 5) พัฒนาระบบรวมกับศูนยคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6) ทดสอบระบบและปรับปรุงใหสอดคลองกับการทำงานประจำ  
7) เผยแพรระบบใหเกิดการใชทุกภาคสวน  

  การจัดทำฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรคเพ่ืองานประกันคุณภาพจึงเปนศูนยรวม
ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการประกันคุณภาพ ลดขั้นตอนการกรอกขอมูลที่ซ้ำซอน และสามารถนำขอมูล
ไปใชสำหรับการบริหารจัดการทางการศึกษาในลักษณะอื่น ๆ ไดอยางสมบูรณ 

 

Abstract 

The faculty of Education provides a strategic management plan which is consistent with 
the quality assurance for education. This plan is supported by the department which does the 
main mission of the faculty. Moreover, the department indicates the means to develop the database by 

using research process and the main thought according to a technology development plan. The 
aim of plan is divided into seven sections as follow : 1)To study data from the user 2) To study the 
plan of information technology 3) To study the quality assurance plan 4) To join the meeting 
betweenthe lecturer and staff for sharingformal and informal problems 5)To develop the system 
with computer center which is the main section for developing information technology of university 
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6) To test and improve the system to be consistent with daily working 7) To broadcast the system 
to every department 

The creative database management is the center of helpful information for the quality 
assurance. Also, it reduces the repeated steps of filling the information and the database can be 
completely used for Educational Management Administration in other aspects. 

บทนำ 
ความสำคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับการประกันคุณภาพในสถานศึกษาปจจุบันมี
ปจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการ 
ที่ทำใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสิ่งจำเปน
ท่ีตองเรงดำเนินการ อาทิ การต่ืนตัวในเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาในประเทศตางๆ โดยสงเสริมให
เกิดการรับรูขอมูลขาวสาร ตลอดจนผูที่อยูในแวดวง
การศึกษตะหนักถึงการประคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีนโยบายท่ีสำคัญในดานระบบบริหาร
และสารสนเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยมี
ข้ันการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย
ข้ันตอน หลัก 4 ข้ันตอน ซ่ึงประกอบดวย 1) การวางแผน 
จะตองมกีารกำหนดเปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใช 
สำหรับแผนตางๆ ที่ควรจัดทำคือ 2) การปฏิบัติตาม
แผน ซึ่งในขณะดำเนินการตองมีการเรียนรูเพ่ิมเติม

ตลอดเวลาและผูบริหารควรใหการสงเสริมและ 
สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทำงานอยางมีความสุข  
3) การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเปนกลไกสำคัญที่จะ

กระตุนใหเกิดการพัฒนาเพราะจะทำใหไดขอมูลยอน
กลับท่ีแสดงวาการดำเนินงานท่ีผานมาบรรลุเปาหมาย
เพียงใด 4) การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
เมื่อแตละฝายประเมินผลเสร็จแลวจะสงผลให 
คณะกรรมการรับผิดชอบนำไปวิเคราะห สังเคราะห

และแปลผลแลวนำเสนอผลตอผูเก่ียวของเพื่อนำไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร  
นำไปวางแผนในระยะตอไป และจัดทำเปนขอมูล

สารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง  

นอกจากนี้มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามี
การจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร ตัวบงชี้ โดยมี
แนวทางการปฏิบัติคือ มีการจัดองคกร โครงสรางและ
ระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและปรับ
เปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ มีการจัดการ
ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทัน
ตอการใชงาน มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ที่ดำเนินงานอยางตอเน่ือง มีการพัฒนาบุคลากร 
อยางเปนระบบและตอเน่ือง  ผูรับบริการและผูเก่ียวของ 
พึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 

คณะศึกษาศาสตรมีแผนยุทธศาสตรในการ
บริหารจัดการของคณะท่ีสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา โดยมีหนวยงานท่ีสนับสนุน
งานตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอน 
ไดแก งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา  
งานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริหารและการจัดการ 
งานกิจการนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (สำนัก

มาตรฐานอุมศึกษา, 2550)  
คณะศึกษาศาสตรไดดำเนินงานสนอง

นโยบายของคณะในการจัดการขอมูลของคณะให

เปนระบบโดยมีคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ ฐานขอมูลการบริหาร
จัดการเพ่ืองานประกันคุณภาพเปนส่ิงท่ีคณะศึกษา
ศาสตรไดมุงเนนพัฒนามาอยางตอเน่ืองโดยมีเปาหมาย
ในการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือใหสอดคลอง

กับความตองการของบุคลากรและหนวยงาน 
ทกุภาคสวนภายในคณะ นอกจากน้ี  ยงัคำนึงถงึการนำ
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ไป ใชประโยชนของขอมูล การเผยแพรตอสาธารณชน 
และความปลอดภัยของขอมูล ใหมีความสมดุล 
อยางเหมาะสม  
นโยบายการพัฒนาฐานขอมูลของคณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรไดดำเนินการกำหนด
แนวทางในพัฒนาฐานขอมูลโดยใชกระบวนการวิจัย
เพ่ือพัฒนา (Research and Development) เปนฐาน
ในการดำเนินการ มีการศึกษาสภาพปญหาท่ีพบขึ้น
ในการจัดการฐานขอมูล การเชื่อมตอขอมูลระหวาง
หนวยงานแตละหนวยงานและกับมหาวิทยาลัย 
โดยคำนึงถึงนโยบายการใชขอมูลท่ีเปนไปตามแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและแผนการ
ประกันคุณภาพ คณะกรรมการดำเนินงานจึงศึกษา
แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
จากมหาวิทยาลัยตางๆ ในลักษณะที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ ดำเนินการจัดประชุมกลุมเปาหมาย 
ผูเก่ียวของ และรายงานตอคณะกรรมการประจำคณะฯ 
ดำเนินการพัฒนาฐานขอมลูรวมกับศูนยคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางแผนการทำงานและ
การพัฒนาฐานขอมูลรวมกันตามความตองการของ 
ผูใชขอมูลจากทุกหนวยงาน ทดลองใชระบบฐานขอมูล
กับอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนในการกรอก
ขอมูล ทดสอบประสิทธิภาพในการใชฐานขอมูลและ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพการใชงานจริงในการ
บริหารจัดการและการประกันคุณภาพที่เปนไปตาม
แผนของมหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร, 2556) 

 
คุณลักษณะของฐานขอมูล  

คุณลักษณะของระบบฐานขอมูลที่ดีควร

ประกอบดวย  
1. ความเปนปจจุบัน (Current) ขอมูล

ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มีความทันสมัย เชน เกรด 

นักศึกษา เปนตน 
2. ทันเวลา (Timely) มีคุณคาทางเวลา 

มาเก่ียวของ ถาไมไดสารสนเทศในเวลาท่ีตองการ 

อาจจะเกิดการสูญเสียโอกาสได 
3. ความเที่ยงตรง (Relevant) ขอที่ไดตอง

มีความสมบูรณ ถูกตอง 
4. ความคงที่ (Consistent) ขอมูลที่เก็บไว

หลายๆ ที่ อาจไมตรงกัน ขัดแยงกัน สารสนเทศท่ีดี
ตองไมมีความขัดแยงกนั หรือขัดแยงกันนอยที่สุด 

5. นำเสนอรูปแบบที่มีประโยชน (Present 
in usable form) มีรูปแบบในการนำเสนอที่เขาใจงาย 
เหมาะสม  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
ม.ป.ป. ไดกลาวถึง คุณลักษณะท่ีดีของฐานขอมูล  
ขอนำเสนอดังนี้  

1. ลดความซ้ำซอนของขอมูลใหเหลือนอย
ที่สุด (Minimum redundancy) เปนการทำใหปญหา 

เร่ืองขอมูลไมตรงกันลดนอยลงหรือหมดไป 
โดยนำขอมูลท้ังหมดมารวมกันเพ่ือตัดหรือลดสวนท่ี
ซ้ำกันท้ิงไป ใหเหลืออยูเพียงแหงเดียว เพ่ือลดความ
ซ้ำซอนตางๆ ในการงายตอการจัดการขอมูล  

2. ความถูกตองสูงสุด (Maximum Integrity: 
Correctness) ในระบบฐานขอมูลจะมีความถูกตอง
ของขอมูลสูงสุด โดยคำนึงถึงเปล่ียนแปลงไปก็จะ
ทำการแกไขเพียงแหงเดียว ทำใหระบบฐานขอมูลมี
ความถูกตองของขอมูลมากที่สุด และลดคาใชจายใน
การพัฒนา และบำรุงรักษา  

3. มีความเปนอิสระของขอมูล (Data 
Independence) ขอมูลตางๆ จะการจัดเก็บและ 
การเรียกใชขอมูลซึ่งในลักษณะการเขียนโปรแกรม

เราจำเปนตองใสเทคนิคการจัดเก็บและเรียกใชขอมูล
ไวในโปรแกรม 

4. มีระบบความปลอดภัยของขอมูลสูง (High 

Degree of Data Security) โดยมีระบบรหัสผาน  

(login password) ในตรวจสอบดูวาผูใชนั้นมีสิทธิใช
ขอมูลไดมากนอยเพียงใด 

5. การควบคุมจะอยูที่สวนกลาง (Logically 

Centralized Control) แนวความคิดน้ีจะนำไปสู 
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ระบบการปฏิบัติงานที่ดี อยางนอยสามารถควบคุม 
ความซ้ำซอนการและความปลอดภัยของขอมูลได 

สามารถสรุปไดวา การพัฒนาฐานขอมูลควร
คำนึงถึงคุณลักษณะตางๆ ของผูพัฒนาระบบและ 
ผูใชงานในทุกภาคสวน ซ่ึงส่ิงท่ีสำคัญคือความปลอดภัย
ของขอมูลและสามารถควบคุมไดโดยผูพัฒนาระบบ
ที่ควบคมุเปนสวนกลาง 

 
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาฐานขอมูลของ 
คณะศึกษาศาสตร 

คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะศึกษาศาสตร เปนหนวยงานในการพัฒนา
ฐานขอมูลประกัน โดยมีการดำเนินการในลักษณะ
การวิจัยและพัฒนา โดยมีกระบวนการดังนี้  

1. ศึกษาความตองการพื้นฐานของอาจารย
ภายในคณะโดยมีการวิเคราะหขอมูลจากรายงาน
การประเมินตนเองในเอกสารประกันคุณภาพ  
การสอบถามขอมูลตางๆ ทั้งในรูปแบบการประชุม 
ในลักษณะกรรมกรรมการจัดการทำฐานขอมูลและ
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
แบบไมเปนทางการกับคณาจารยในการพัฒนาระบบ 
สามารถสรุปไดวา อาจารยมีความประสงคในการ
พัฒนาฐานขอมูลสวนบุคคลท่ีเช่ือมตอกับระบบประกัน
คุณภาพเพ่ือความสะดวกในการใชขอมูล ลดข้ันตอน
การกรอกขอมูลท่ีซ้ำซอน และสามารถนำขอมูลไปใช
ในลักษณะอื่นๆ ไดแก นำไปใชเปนประวัติสวนตัว 

การประเมินประจำป การจัดทำรายงานของภาควิชา 
2. ศึกษาความตองการพ้ืนฐานของบุคลากร

สายสนับสนุน โดยการสอบถามขอมูลตางๆ สรุปได

วา บุคลากรสายสนับสนุนมีความประสงคในการใช
ขอมูลที่สามารถเช่ือมโยงกับระบบท่ีมหาวิทยาลัย 
มีอยูโดยไมตองการใหเร่ิมพัฒนาใหม เน่ืองจากจะ
เกิดปญหาในการกรอกขอมูลตางๆ ที่มีอยูเปนจำนวน
มาก นอกจากนี้ยังมีความตองการใหระบบตางๆ มี

รูปแบบหนาจอ (Interface) ที่กรอกขอมูลไดงาย 

สามารถบันทึกขอมูล และการนำขอมูลไปใช  
3. ในระยะแรกเร่ิมคณะกรรมการดำเนินงาน

ไดมีการศึกษาขอมูลของระบบฐานในมหาวิทยาลัย
พบวามหาวิทยาลัยไมมีระบบกลางในการกรอกขอมูล
ประกันคุณภาพ แตมีระบบตางๆ ใหเลือกนำมาใช 
ในแตละสวนงาน จึงทำใหเกิดความยุงยากสำหรับ
เจาหนาท่ีในการนำขอมูลมาใช คณะกรรมการจึงได
ดำเนินการพัฒนาระบบใหมขึ้นมาทั้งหมด ซึ่งเมื่อ 
ศึกษากับหนวยงานท่ีพัฒนาระบบ พบวาขอมูลตางๆ 
ไมสามารถเชื่อมโยงไดเน่ืองจากความปลอดภัยของ
ขอมูลและยังตองกรอกขอมูลใหมทั้งหมด นอกจากน้ี
หนวยงานท่ีคณะไดติดตอในการพัฒนาระบบจะมี
การพัฒนาระบบในรูปแบบการเชา และบำรุงรักษา
ระบบเปนรายป โดยฐานขอมูลทั้งหมดจะอยูในคลัง
จัดเก็บซึ่งอยูภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงไมเปนไปตาม
แผนสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทางคณะกรรมการ
จึงตองยุติการพัฒนาฐานขอมูลดังกลาว แตสิ่งท่ีได
จากการศึกษาคร้ังน้ีคือไดทราบกระบวนการในการ
พัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานภายนอก 

4. คณะกรรมการดำเนินงานไดประชุมรวม
กับศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเพ่ือศึกษาการ
พัฒนาระบบซ่ึงพบวามีความซับซอนของระบบ 
ผูใชงาน และพบวาหากตองการพัฒนาระบบท่ีมีการ
เช่ือมตออาจมีความยุงยากและซับซอนเนื่องจาก
ตองการเชื่อมระบบจากหลายแหลงขอมูลและตอง
ดำเนินการในเร่ือง Username และ Password  
ในทุกระบบใหเปนแบบเดียวกัน (Single Sig on)  
แตที่สามารถดำเนินการไดโดยตองใชระยะเวลาใน
การพัฒนามากข้ึน คณะฯ จึงดำเนินการทำหนังสือ
เพ่ือประสานงานอยางเปนทางการกับศูนยคอมพิวเตอร
ในการพัฒนาฐานขอมูลรวมกัน  

5. ระหวางการพัฒนาฐานขอมูล คณะ
กรรมการจึงใชวิธีการการเช่ือมโยงขอมูลของฐานขอมูล
ที่มหาวิทยาลัยมีอยูไดแก ระบบฐานขอมูลบริการ 
นักศึกษา ฐานขอมูลวิจัย ฐานขอมูลบุคลากร ใหอยู
ใน web page เดียวกัน 

แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรค  
เอกนฤน บางทาไม 
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ภาพที่ 1 หนาเว็บไซตของคณะศึกษาศาตร 
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6. คณะกรรมการซ่ึงเปนคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ไดรวมกับคณะกรรมการฝายการจัดการ
ความรู และคณะกรรมการฝายประกันคุณภาพของ
คณะศึกษาศาสตร ดำเนินการเตรียมความพรอมใน
การใชขอมูลในระหวางการพัฒนาโดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรสายสนับสนุนเร่ือง 
“การจัดเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา” 
วันท่ี 26 มกราคม 2555 โดยมุงหวังใหบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการจัดเก็บเอกสารและเร่ิมตนในการเก็บ
ฐานขอมูลใหเปนระบบมากข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปแนวทาง
ไดดังนี้  

 6.1 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีประจำ

สำนักงาน จัดทำชองใสเอกสารในสวนงานท่ีเก่ียวของ
กับการประกันคุณภาพเทาน้ัน โดยอาจมีการสำเนา
เอกสารแยกสำหรับงานประกันคุณภาพเพ่ือเก็บรวบรวม

ไดงายเม่ือถึงรอบการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ 
ยังมีการแยกพ้ืนที่ เก็บขอมูลตามองคประกอบ 
ของการประกันคุณภาพในสวนที่รับผิดชอบโดย 
การสรางแฟม (Folder) ไวในคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ของแตละสวนงานไวใหเปนระบบ  

 6.2 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีประจำ
ภาควิชา จัดทำชองใสเอกสารในสวนงานสวนกลาง

ของภาควิชา และชองสำหรับอาจารยโดยแยกเปน
รายชื่ออาจารยแตละคน และมีการแบงการจัดเก็บ

พื้นที่บนคอมพิวเตอรสวนบุคคลเชนเดียวกันกับ
บุคลากรประจำสำนักงาน 

7. ติดตามการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 
โดยคณะกรรมการจัดใหมีผูรับผิดชอบฝายตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับฐานขอมูลจากสวนตางๆ ตามวัตถุประสงค
ที่กำหนดไวโดยคำนึงความสอดคลองของงานประจำ
ของคณะ งานประกันคุณภาพ งานของภาควิชา  
งานสำนักงานเลขานุการ ทั้งน้ี ผูรับผิดชอบจะตอง
ทำงานรวมกัน และมีการประชุมกับผูพัฒนาระบบ
อยางตอเนื่องและมีการกำหนดการนำขอมูลไปใชสู
เปาหมายท่ีสำคัญสำหรับการประกันคุณภาพ เชน
การกำหนดการกรอกขอมูล นำเสนอขอมูล โดยแบง
ขอมูลตาม ปการศึกษา ปพุทธศักราช ปงบประมาณ

เปนตน 
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น

สามารถแบงสวนของการนำเสนอของระบบได 2 สวน 
คือ 1) ขอมูลสวนภาควิชาที่สามารถเผยแพรและนำ

ไปใชสำหรับการประชาสัมพันธได 2) ขอมูลสวนบุคคล
ท่ีมีช้ันความลับ สามารถแสดงผลในลักษณะสวนบุคคล
และเช่ือมโยงไปสูขอมูลสวนกลางในการนำไปใช 

ในการประกันคุณภาพได นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ดำเนินงานไดคำนึงถึงลักษณะการกรอกขอมูลโดย
จัดใหมีชองทางในการกรอกขอมูลโดยใหเจาหนาท่ี
ภาควิชาสามารถเปนผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูล

ภาพที่ 2 ระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยโดยใชเว็บไซตของคณะศึกษาศาตรในการเชื่อมระบบ 

แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรค  
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แทนอาจารยได (ระบบ login as) และจัดใหมีชอง
ทางในการปรับปรุงขอมูลเพิ่มเติมไดสำหรับขอมูล
สวนกลางของมหาวิทยาลัยที่ไมเปนปจจุบัน 

9. นำระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่พัฒนา
ขึ้นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อรวม
กันกำหนดแนวทางในการนำขอมูลไปใชในระดับภาค
วิชา และสำนักงานเลขานุการคณะฯ  

10. ดำเนินการจัดการอบรมการใชงานระบบ
โดยดำเนินการใน 2 สวน คือ สวนของอาจารย และ
สวนของภาควิชา 

11.ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความ
อนุเคราะหในการกรอกขอมูลสวนของอาจารยและ
ภาควิชาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของระบบ  

12. ปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับการปฏิบัติ
งานจริงและนำขอมูลไปใชสำหรับการประกันคุณภาพ
ตอไป 

 
ผลกระทบที่เปนประโยชนและสรางคุณคา 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
อยางสรางสรรคเพ่ือการประกันคุณภาพเปนระบบ 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ไดอยางสอดคลอง ลดความซ้ำซอนของขอมูล และ
เปนไปตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
สามารถนำไปใชประโยชนทั้งในสวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง 

ของภาควิชา การประเมินบุคลากร รายงานประจำป 
การปรับปรุงประวัติสวนบุคคลของอาจารยและบุคลากร
ไดอยางสอดคลองและนำไปใชในงานประจำไดเปน

อยางดี 
 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 
มีการทำงานร วมกันของทุกภาคสวน 

ที่เกี่ยวของ เปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็น 

จากภาคสวนตางๆ ท้ังในสวนงานบริหารและงานดาน

การปฏิบัติการ ตลอดจนไดมีการพัฒนางานดานประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกันอยางไมเปนทางการ สงผล
ใหลดขั้นตอนการทำงานประจำ เกิดการตอยอดการ
เรียนรูและทำใหบุคลากรในคณะเห็นความสำคัญ
และมีความเขาใจงานประกันคุณภาพไดอยางลึกซ้ึง
มากยิ่งขึ้น  

 
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข 

1. รูปแบบการเชื่อมระบบสารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัยท่ีมีเจาของขอมูลท่ีหลากหลายและ
ขาดความเปนปจจุบัน แนวทางการแกไขปญหาจะ
ตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง  

2. ขอมูลตางๆ ในระบบสารสนเทศจะมี
จำนวนเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตและเทคโนโลยีดาน 
Hardware และ Software ที่มีการเปล่ียนแปลงไป
อยางรวดเร็ว แนวทางการแกไขปญหา คือ ติดตาม
และตรวจสอบอยางตอเน่ืองรวมถึงการพัฒนาและ
บำรุงรักษาระบบท้ังในสวน Hardware และ Software 
ใหเปนปจจุบัน 

3. การใชงานระบบสำหรับอาจารยที่ไม
ประสงคในการใชขอมลู แนวทางการแกไขปญหา คอื 
กำหนดเปนนโยบายและสงเสริมใหเห็นความสำคัญ 
ในการใชงานในระยะยาวโดยการจัดการประชุม จัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สอดแทรกการใชงานระบบในการ
จดักจิกรรมตางๆ ของคณะ ขอความรวมมอืและแสดง
ใหเห็นประโยชนทีจ่ะเกิดข้ึนในวงกวางและความย่ังยืน
ตอไป 

 
เอกสารอางอิง 
ชนวัฒน ศรีสอาน (2542). การออกแบบและพัฒนา

ฐานขอมูล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :  
 นครราชสีมา. 
รวิวรรณ เทนอิสสระ (2543). ฐานขอมูลและ 

การออกแบบ, ซเีอด็ยเูคช่ัน : กรุงเทพฯ. 
ราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัย (2553).  

แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรค  
เอกนฤน บางทาไม 



100

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

การประกนัคณุภาพ เขาถึงเม่ือ 14 กมุภาพันธ 
2557 เขาถึงไดจาก 

วราภรณ โกวิทวรางกูร (2543). ระบบฐานขอมูล
และการออกแบบ,  ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ. 

ศุภกฤษฎิ์ นิวัฒนากูล (2545). การออกแบบและ
พัฒนาฐานขอมูล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี : นครราชสีมา. 

ศิลาปากร, มหาวิทยาลัย (2555). กฎกระทรวง วา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เขาถึงเมื่อ 23 มีนาคม 
2557 เขาถึงไดจาก www.qa.su.ac.th/DATA
/qa/qa2553 /1111.pdf 

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556). รายงาน
การประเมินตนเองเพ่ือการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555. 
เอกสารอัดสำเนา: นครปฐม 

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุมศึกษา (2553). 
คูมือการประกันคุณภาพ เขาถึงเม่ือ 10 
กมุภาพนัธ 2557 เขาถงึไดจาก http://www. 
mua.go.th/users/bhes/catalog.htm 

 

แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรค  
เอกนฤน บางทาไม 


