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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานตนเอง (Self-Assessment 
Report Information System Development) เพ่ือแกปญหาที่พบในการจัดเก็บ เรียกคนเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
รายงานตนเองของงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดเก็บเปนเอกสารที่อยูในรูปแบบของกระดาษ
ตามแบบการเก็บขอมูลดิบสําหรับการจัดทํารายตนเอง ซึ่งสงผลใหการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือจัดทํารายงานไม
ครบถวน ลาชาและไมเอื้ออํานวยตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ตองการตรวจสอบแกไขความถูกตองของ
การจัดทํารายงานประเมินตนเองของหนวยงาน รวมทั้งขาดการนําเอาขอมูลการรายงานตนเองที่ไดตัดสินจาก
คณะกรรมการประเมินภายในนําไปใชสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารสําหรับผูบริหารระดับสูงข้ึนไป  
การวิจัยในครั้ งนี้ ได พัฒนาระบบสารสนเทศรายงานตนเองใหอยู ในรูปแบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  
(Computerized Information System) ที่อยูในรูปแบบของโปรแกรมประยุกตแบบเว็บ (Web Application) อาศัยการ
วิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ (OOAD) เพ่ือการบํารุงรักษาและเพ่ิมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหระบบมี
ความสามารถในการเก็บ แกไข ประเมินตนเองตามตัวบงชี้  และสงออกขอมูลสรุปรายงานในรูปแบบของ XML 
(Extensible  Markup Language) เพ่ือการนําไปใชประมวลกับโปรแกรมประยุกตอื่น อนึ่งการวิจัยในครั้งนี้ไดใชกรณี
ตัวอยางเฉพาะองคประกอบที่ 4 ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ของสายวิชาคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานตนเองที่ได สามารถประเมินตนเอง
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยการประเมินจากผูใชอยูในเกณฑระดับด ี
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Abstract 
The purpose of this research was to study the development of Self-Assessment Report Information 

System to solve problems encountered in manipulating documents for self-assessment report. Ordinarily, 
the document stored in the form of papers for self-assessment. As a result, the self-assessment report was 
not incomplete affect to the evaluation committee to review and modify the accuracy of self-reporting 
agency because of slowness and lack of information. The Self-Assessment Report Information System on 
this research is established  in the form of computerized information system like web application  based on  
object-oriented  analysis and design (OOAD) for ease of maintenance and increasing the efficiency of 
developing more make the system capable of storing the modified self-assessment indicators. Export data 
and reports in the form of XML (Extensible Markup Language) is used for processing with other 
applications. Furthermore, research in this particular case using the 4th indicator associated with the 
research at Computer Department, Faculty of Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen. For 
the final systems, it has  high evaluated self-assessment  accuracy, also its efficiency evaluated from users 
is a good level. 
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คํานํา 

 ปญหาของการจัดทํารายงานตนเอง (Self-Assessment Report) ในงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของสายวิชาคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
คือการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือยืนยันตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่ปจจุบันใชเพียงโปรแกรมประเภทกระดาษทํา
การ (Work Sheet) เชน MS Excel เปนเครื่องมือจัดเก็บขอมูลตามรูปแบบเอกสารการเก็บขอมูลดิบที่ทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําเปนแนวทางไว ซึ่งจะพบปญหาในการจัดเก็บ แกไข เรียกคน สงผลใหเกิดความ
คลาดเคล่ือนในการประเมินเพ่ือจัดทํารายงานประเมินตนเอง รวมทั้งความยากลําบากในการตรวจการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายในเรียกคนตรวจเอกสาร  ตลอดจนการแกไขผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง ตามที่
ระบุในรายงานตนเองแบบเดิมที่ทําขึ้น (สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552) ในการวิจัยในครั้ง
นี้ไดหาวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานตนเอง โดยใชกรณีศึกษา องคประกอบที่ 4 งานวิจัย  ของสายวิชา
คอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ใหอยูในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอรที่ทํางานแบบเว็บ (ASP.NET Web site, 2552) โดยอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะหและ
ออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design) เพ่ือการบํารุงรักษาและเพ่ิมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (Erich Gamma และคณะ, 1994) พรอมทั้งการเก็บขอมูลในรูปแบบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational 
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Database) ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ แกไข เรียกคน (Abraham Silberchatz และคณะ, 1997) ทําใหระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บเอกสารไดอยางครบถวน  แกไขปรับเปล่ียน และทําการประเมินตามเกณฑ
ประเมินตางๆที่มีในองคประกอบที ่4 งานวิจัย ไดอยางรวดเร็ว  อํานวยความสะดวกใหกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มีความสะดวกในการตรวจสอบรายงานตนเองที่ไดจัดทําขึ้น ตลอดจนสามารถการสงออกขอมูลสรุปรายงานในรูปแบบ
ของ XML (Extensible  Markup Language) ที่ทํางานขามระบบได (Cross Platform) สนับสนุนการไหลเวียนของ
เอกสาร (Document Flow) (Wikipedia, 2552) เพ่ือประหยัดเวลาในการนําไปประมวลผลสรุปภาพรวมของคณะ 
มหาวิทยาลัย ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงข้ึนไป (ครรชิต มาลัยวงศ, 2552)สงผลใหระบบสารสนเทศราย
ตนเองที่ไดเปนเครื่องมือในเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี ้ใชอุปกรณในการวิจัยดังนี ้

1. เครื่องคอมพิวเตอรที่มี Intel Processor Core 2 Duo 3.00 GHz, RAM 2 GB , Windows 7 
2. Microsoft Visual Studio Express 2010 
3. Microsoft Visual C#.NET 
4. Microsoft SQL Server Express 2008 
5. Internet Information Services 7.0 
6. เอกสารการประกันคุณภาพและแบบเก็บขอมูลดิบ ป 2552  ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

การดําเนินการวิจัยมีวิธีการดังนี ้
1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนระบบการประกันคุณภาพ องคประกอบที ่4 งานวิจัย จาก 

1.1 จากคูมือ และแบบเก็บขอมูลดิบ ป 2552  ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1.2 ผูเกี่ยวของไดแก เจาหนาที่บริหารทั่วไป และหัวหนาสายวิชาคอมพิวเตอร 

2. วิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถ ุ(Object-Oriented Analysis and Design) ดวยภาษา UML (Unified 
Modeling Language) 

3. เขียนรหัสคําส่ัง (Coding) โดยอาศัย MS VS 2010, ASP.NET Platform , C#.NET , SQL Server Express 
2008  

4. ทดสอบระบบกับขอมูลองคประกอบที ่4 งานวิจัย สายวิชาคอมพิวเตอร คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ปการศึกษา 2552 

5. สรุปผลการวิจัย ปญหาและขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังนี ้
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ผลและวิจารณ 
 

1. การวิเคราะหระบบ  
จากการศึกษาคูมือการประกันคุณภาพและแบบเก็บขอมูลดิบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2552 
และสัมภาษณเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประจําสายวิชาคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน สามารถสรุปความตองการของระบบ (Use Case) ระบบสารสนเทศรายงานตนเอง ใน
องคประกอบที ่4 งานวิจัย โดยอาศัยภาษา UML ( Unified Modeling Language) ไดดังภาพที ่1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพท่ี 1 แผนผัง Use Case ของระบบสารสนเทศรายงานตนเอง องคประกอบที ่4     

         
2. การออกแบบคลาสระบบ ( Business Class) 

รูปแบบแผนผังของคลาสระบบ (Business Class) โดยอาศัยเทคนิค Design Patterns และแผนผังคลาส 
(Class Diagram) ไดดังภาพที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
                        
               ภาพท่ี 2 แผนผัง Use Case ของระบบสารสนเทศรายงานตนเอง องคประกอบที ่4     
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3. สถาปตยกรรมองคประกอบซอฟตแวรและการนําไปใชงาน 
สถาปตยกรรมองคประกอบซอฟตแวรและการติดตั้งใชงานสามารถแสดงไดโดย Component Diagram ดัง
ภาพที ่3 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
             ภาพท่ี 3 แผนผัง Software Component Architecture และการนําไปติดตั้งใชงาน ( Deployment)   
 

4. การทดสอบระบบ 
ระบบสารสนเทศรายงานตนเอง องคประกอบที ่4 งานวิจัย สายวิชาคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและ 

วิทยาศาสตรไดทําการทดสอบโดยใชกับการจัดเก็บขอมูลการประกันคุณภาพ ในองคประกอบที ่4 งานวิจัย ประจําป
การศึกษา 2552 ณ ที ่สายวิชาคอมพิวเตอร 

 
5. ตัวอยางหนาจอภาพแสดงการทํางานของระบบ 

 
 5.1 การล็อกอินเขาสูระบบ 
  
                        
                      
 
 
 
 
 
           ภาพท่ี 4 หนาจอภาพการล็อกอินเขาสูระบบ 
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5.2 การจัดเก็บเอกสาร 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพท่ี 5 หนาจอภาพการจัดเก็บเอกสาร               
 

5.3 รายงานการประเมินตนเอง 
                
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพท่ี 6 หนาจอภาพรายงานการประเมินตนเอง 
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5.4 รูปแบบของรายงานตนเองที่สามารถสงไปทํางานกับโปรแกรมประยุกตอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
             ภาพท่ี 7 ตัวอยางรายงานตนเองที่อยูในรูปของเอกสาร XML 
    

5.5  การทํางานของโปรแกรมอื่นกับรายงานที่อยูในรูปเอกสาร XML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              ภาพท่ี 8 จอภาพแสดงการทํางานของโปรแกรมอื่นกับรายงานที่อยูในรูป XML 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานตัวเอง (Self-Assessment Report Information System) 

องคประกอบที่ 4 งานวิจัย โดยใชขอดีของการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and 
Design) และเทคโนโลยีของ ASP.NET ทําใหเกิดความสะดวกสบายทั้งในข้ันตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
ตลอดจนกระทั่งสามารถแกไขขอผิดพลาดและทดสอบการทํางานระบบยอยระหวางการเขียนคําส่ัง (Coding)   ระบบที่
ไดมีความสะดวกสบายในการจัดเก็บ แกไขขอมูลตางๆ ประเมินผลตามตัวบงชี้ไดเปนอยางดี และไดทําการสอบถาม
ความพึงพอใจการใชงานกับผูที่เกี่ยวของไดแก หัวหนาสายวิชาและเจาที่บริหารงานทั่วไปปรากฏวาอยูในเกณฑด ี
ตลอดจนกระทั่งสามารถนํารายงานตนเองที่ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประเมินภายในแลวไปใชกับโปรแกรม
ประยุกตในลักษณะขามระบบ (Cross Platform) ได แตปญหาที่พบมาจากการขาดหายของเอกสารขอมูลกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับตัวบงชี้ตางๆ เพราะผูที่เปนเจาของเรื่องไมไดทําเรื่องหรือมอบเอกสารผานที่สํานักงานธุรการของสายวิชาจึง
ทําใหระบบสารสนเทศการรายงานตนเองประเมินคะแนนคลาดเคล่ือนตามไปดวยซึ่งปญหาดังกลาวควรมีระบบการ
ไหลเวียนเอกสาร (Document Flow) ที่ครอบคลุมทุกๆธุรกรรมของบุคคลากรทั้งหมดในสายวิชาคอมพิวเตอร นอกจากนี้
การวิจัยครั้งนี้เปนเพียงการศึกษากรณีตัวอยางเฉพาะองคประกอบที ่4 งานวิจัยเทานั้น ควรที่จะมีการขยายการวิจัยให
คลอบคลุมทุกๆองคประกอบจนเปนระบบสารสนเทศรายงานตนเองที่สมบูรณมีประสิทธิภาพ 
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