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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดการข้อมูลด้านการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินสถานภาพของการจัดการข้อมูลด้าน

การศกึษา และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการข้อมลูด้านการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ การวิจยันี ้

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการ

สมัภาษณ์เชิงลกึกบับคุลากรท่ีปฏิบติังานด้านการศกึษา  ได้แก่ บคุลากรคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ท่ีปฏิบติังานด้านการศกึษาของคณะ และผู้บริหารของคณะท่ีกํากบัและดแูลงานด้านการศกึษา อนัได้แก่ รอง

คณบดีฝ่ายการศกึษา รวมทัง้ หวัหน้าภาควิชา 4 ภาควิชา ท่ีเป็นผู้ กํากบัและดแูลงานด้านการศกึษาในแต่ละ

หลกัสูตรในระดบัภาควิชา ได้แก่ หวัหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ หวัหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาค

ศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) ผลการวิจยั พบวา่ 1) สถานภาพของการจดัการข้อมลูด้านการศกึษายงัไมมี่การจดัระบบ

เอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบทําให้ยากตอ่การบริหารจดัการ ข้อมูลด้านการศึกษาของคณะยังกระจัด

กระจายอยู่ในระดับภาควิชา และ 2) แนวทางในการพัฒนาการจัดการข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ ควรมีการบริหารจดัการระบบการจดัเก็บข้อมลูด้านการศกึษาท่ีเป็นหมวดหมู่ชดัเจน และ

ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการข้อมูลด้านการศึกษาในระดบัคณะเพ่ือความสะดวกในการ

จดัเก็บและการค้นหาข้อมลูอนัจะนําไปสูก่ารจดัทําระบบฐานข้อมลูสารสนเทศด้านการศกึษาในระดบัคณะฯ 

และสามารถตอบสนอง PDCA ตามระบบประกนัคณุภาพการศกึษา รวมทัง้เป็นแหล่งข้อมลูด้านการศกึษา

ระดบัคณะเพ่ือสนบัสนนุหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ ตอ่ไป 

 

Abstract 

 This qualitative research aims to evaluate the status of educational data administration 

and to propose the effective solution for the development of educational data administration. Data 

has been collected by studying relevant documents and doing insight  
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interview with educational personnel i.e. staffs of the faculty of Social Sciences and Humanities, 

Mahidol University whose duty is concern with the education and the Faculty Executives i.e. 

Deputy Dean in Educational Affairs and the head of 4 departments, Head of Social Sciences 

Department, Head of Humanities Department, Head of Education Department and Head of Social 

and Health Department. Data received from the study and interview will be analyzed by content 

analysis. 

It was found that the educational data of the faculty has been kept disorderly in each 

department rather than in the center unit. The faculty lacks of systematic document and data 

filing. To solve the problem, the effective solutions for the development of educational data 

administration has been proposed i.e. the administration system for the classification of the 

educational data, the development of the information technology system for the administration of 

education data, the establishment of the education database of the faculty responding to the 

PDCA according to the educational quality assurance system and the establishment of faculty’s 

education data resources for supporting the departments both inside and outside the faculty. 

 
Key word: the development of educational data administration 
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คาํนํา 

บทความวิชาการเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการข้อมลูด้านการศกึษา คณะสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทําวิจัยในโครงการวิจยัเพ่ือพัฒนางาน

วิชาการจากงานประจําของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (Routine to Research : R2R) 

มหาวิทยาลยัมหิดล โดยผู้ วิจยัได้หยิบยกเอาเพียงประเดน็ท่ีน่าสนใจมาเขียนในบทความฉบบันีท้ัง้นีใ้นการทํา

วิจัยนีผู้้ วิจบัได้เห็นว่ามหาวิทยาลยัมหิดลมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัโลก และสร้างความเป็นเลิศด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดงันัน้ มหาวิทยาลยัมหิดลจึงกําหนดกรอบในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพ่ือสนองตอบต่อการดําเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีจะเป็น

สถาบันการศึกษาและวิจัยชัน้นําระดบัสากล และเพ่ือให้การดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลยัมุ่งสู่

เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกําหนด

นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ 1) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ

มหาวิทยาลยัสู่วิสยัทศัน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลยัชีนํ้าสงัคมไทย สู่การพฒันาท่ียัง่ยืน ตลอดจนมีส่วน

ร่วมสง่เสริมการสร้างสขุภาวะของชมุชน 2) พฒันาคณุภาพมาตรฐานการดําเนินงานของสํานกั คณะ สถาบนั 

ให้เกิดการพฒันาคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง โดยเทียบเคียงกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกในระดบัเดียวกนั

หรือท่ีเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ 3) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สํานักคณะ สถาบัน 

พฒันาระบบการบริหารงานประจําสู่งานวิจยั และสร้างสรรค์นวตักรรม 4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการ
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ความรู้อย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่ายหรือชุมชนนักปฏิบัติทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ และสร้างสรรค์นวตักรรม 5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัอย่างกว้างขวางในมหาวิทยาลยั อย่างเปิดเผย เป็นกลัยาณมิตร 

และมุ่งสู่โลกาภิวตัน์ และ 6) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สํานกั คณะ สถาบนั จดัวางระบบ กํากบั ติดตามและ

ประเมินผลการประกนัคณุภาพภายในตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ืองและ

สม่ําเสมอ (กองพฒันาคณุภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล,  2553) 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเห็น

ความสําคญัของการจดัการศกึษาเพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการนําไปสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั คณะฯ จึง

จําเป็นท่ีจะต้องสร้างมาตรฐานการดําเนินงานของคณะฯ ทุกด้านเพ่ือให้รองรับการก้าวไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลยัโลกและความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ จากแผนกลยุทธ์ 

(ระยะ 5 ปี)พ.ศ.2553 – 2557 ของคณะฯ ได้ชีผ้ลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงาน

การศึกษาพบว่า มีปัจจยัจุดอ่อน (Weaknesses) ในเร่ืองฐานข้อมลูท่ีไม่ทนัสมยั นํามาใช้ประโยชน์ในการ

บริหารการศกึษาได้ไม่เต็มท่ี ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นต่อการเรียนการสอนอย่าง

เป็นระบบ (คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552) 

จากรายงานผลการเ ย่ียมสํารวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี  3 

ปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการเย่ียมสํารวจฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนของการศกึษา ว่าควรมีการเก็บ

ข้อมูลด้านการประเมินคุณภาพของผู้ สอน และคุณภาพของหลักสูตรไว้ในระดับคณะด้วย (กองพัฒนา

คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล,  2554) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทําข้อมูลด้านการศึกษาของงาน

บริหารการศกึษาในรายงานประเมินตนเองตามระบบคณุภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะท่ี 3 ปีงบประมาณ 

2553 พบว่า ข้อมลูด้านการศึกษากระจัดกระจายตามหลกัสตูร ภาควิชา ยากแก่การบริหารจดัการ และไม่

สามารถตอบสนองตอ่ PDCA ตามระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ วิจยัเป็นผู้ปฏิบติังานในงานบริหารการศึกษา คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็น

หน่วยท่ีดําเนินการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในระดบัคณะ โดยมีหน้าท่ีในการเช่ือมโยงกับหลกัสูตรทัง้

ระดบัปริญญาตรี และระดบับัณฑิตศึกษา รวมทัง้มีการประสานงานเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก

คณะฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการข้อมูลด้าน

การศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพ่ือศึกษาการจัดการข้อมูลด้านการศึกษาในระดับ

หลกัสตูร ภาควิชา อนัจะนําไปสู่การจดัทําระบบฐานข้อมลูสารสนเทศด้านการศกึษาในระดบัคณะ และเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาระดบัคณะ และตอบสนอง PDCA ตามระบบประกัน

คณุภาพการศกึษา รวมทัง้เป็นแหล่งข้อมลูด้านการศึกษาระดบัคณะเพ่ือสนบัสนุนหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกคณะฯ ซึ่งการวิจัยครัง้นีจ้ะนําไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลด้านการศึกษาท่ี

เช่ือมโยงคณะฯ กบัหลกัสตูร ภาควิชาทัง้หมดตอ่ไป 

การวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดการข้อมูลด้านการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินสถานภาพของการจัดการข้อมูลด้าน
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การศกึษา และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการข้อมลูด้านการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ ในการวิจยั

นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการ

สมัภาษณ์เชิงลกึกบับคุลากรท่ีปฏิบติังานด้านการศกึษา ได้แก่ บุคลากรคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ท่ีปฏิบติังานด้านการศกึษาของคณะ และผู้บริหารของคณะท่ีกํากบัและดแูลงานด้านการศกึษา อนัได้แก่ รอง

คณบดีฝ่ายการศกึษา รวมทัง้ หวัหน้าภาควิชา 4 ภาควิชา ท่ีเป็นผู้ กํากบัและดแูลงานด้านการศกึษาในแต่ละ

หลกัสูตรในระดบัภาควิชา ได้แก่ หวัหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ หวัหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาค

ศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis)  

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ผู้ วิจยัใช้เคร่ืองมือในการดําเนินการวิจยั ดงันี ้1) การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 

ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ เอกสาร

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา เอกสารจากบัณฑิตวิทยาลยั และกองบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล รายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล และเอกสารอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง แผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัมหิดล แผนกลยุทธ์ของคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น 

และ 2) การสมัภาษณ์เชิงลกึกบับุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านการศกึษาในหลกัสตูรต่างๆ ใน   4 ภาควิชา ได้แก่ 

ภาควิชาสงัคมศาสตร์ ภาควิชามนษุยศาสตร์ ภาควิชาศกึษาศาสตร์ และภาควิชาสงัคมและสขุภาพ พร้อมทัง้

สมัภาษณ์รองคณบดีฝ่ายการศึกษาซึ่งเป็นผู้ กํากับดูแลงานด้านการศึกษา รวมทัง้หัวหน้าภาควิชาทัง้ 4 

ภาควิชาซึง่กํากบัดแูลงานด้านการศกึษาในระดบัภาควิชา และ 3) การเก็บข้อมลูจากแหล่งข้อมลูออนไลน์ซึง่

เป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล (GRAD-MIS) ระบบสารสนเทศคณะ มหาวิทยาลยัมหิดล (MU-FIS) 

เป็นต้น  

ในการวิเคราะห์ข้อมลูการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ เป็นการนําข้อมลูท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัย ได้แก่ การวิจยัเอกสาร และการสมัภาษณ์มาทําการวิเคราะห์ โดยผู้ วิจยัมุ่งเน้นเทคนิคท่ีสําคญั 

ดงันี ้1) การจําแนกและจดัระบบข้อมลู (Typology and Taxonomy) เป็นการนําข้อมลูท่ีได้นํามาจําแนกและ

จดัหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ 2) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการนําข้อมลูที

ได้มาทําการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วนๆ และ 3) การวิเคราะห์ข้อมลูเนือ้หา (Content Analysis) เป็นการ

นําเอกสารหรือหลกัฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ให้เห็นว่า มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยมี

ระยะเวลาทําการวิจยัเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2555 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
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จากการเก็บข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การเก็บข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์เชิงลกึกบับคุลากร และการเก็บข้อมลูจากแหล่งข้อมลูออนไลน์ซึง่เป็นแหล่งข้อมลูด้านการศกึษาท่ี

เก่ียวข้องกบัคณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ สามารถอภิปรายผลการวิจยัในวตัถปุระสงค์ของการวิจยัทัง้ 

2 ข้อ ดงันี ้

วตัถปุระสงค์ข้อ 1 เพ่ือประเมินสถานภาพของการจดัการข้อมลูด้านการศกึษา  

จากการเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบับุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านการศกึษาในหลกัสตูร

ตา่งๆ ใน  4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาสงัคมศาสตร์ ภาควิชามนษุยศาสตร์ ภาควิชาศกึษาศาสตร์ และภาควิชา

สงัคมและสขุภาพ พร้อมทัง้สมัภาษณ์รองคณบดีฝ่ายการศกึษาซึง่เป็นผู้ กํากบัดแูลงานด้านการศกึษา รวมทัง้

หวัหน้าภาควิชาทัง้ 4 ภาควิชาซึง่กํากบัดแูลงานด้านการศกึษาในระดบัภาควิชา สามารถประเมินสถานภาพ

ของการจดัการข้อมลูด้านการศกึษาวา่ยงัไมมี่การจดัระบบเอกสารและข้อมลูอย่างเป็นระบบทําให้ยากตอ่การ

บริหารจดัการ ข้อมลูด้านการศกึษาของคณะยงักระจดักระจายอยู่ในระดบัภาควิชา สิ่งสําคญัท่ีจะทําให้การ

จดัการข้อมลูด้านการศกึษาประสบความสําเร็จต้องมาจากการบริหารจดัการท่ีดี โดยเฉพาะการนําเอาระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมลูด้านการศึกษาของคณะฯดงันัน้ จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศใช้เฉพาะงานในองค์กรขึน้ เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของผู้ ใช้ท่ีเก่ียวข้องทัง้นีค้วรมีระบบในการ

พัฒนาการจัดการข้อมูลด้านการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2554) ท่ีได้กล่าวถึงการ

พัฒนาการจัดการข้อมูลว่า ควรมีขัน้ตอนในการจัดการข้อมูล ดังนี ้ 1. การวางแผนระบบ (Systems 

Planning) 2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)    3. การออกแบบระบบ (Systems Design) 4. การ

พัฒนาระบบ (Systems Development) และ5. การติดตัง้และดาเนินการใช้ระบบ (Systems 

Implementation &Operation) การนาเอาระบบสารสนเทศท่ีพฒันาขึน้มาใช้ เพ่ือให้สอดคล้องตามความ

ต้องการของผู้บริหารและผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และพิจารณาถึง

ระบบใหม่ว่ามีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพียงใดด้วย ทัง้นี ้ในการจัดการข้อมูลจะต้องตระหนักถึง

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (Access) โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถท่ีจะเข้าถึงข้อมลูได้สามารถท่ีจะดึง

ฐานข้อมูลจากส่วนกลางมาใช้ได้ทันทีในความสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นัน้ จะต้องมีระบบรักษาความ

ปลอดภยัของข้อมูล (Security) สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมลูได้ (Edit) เพ่ือความทนัสมยัของ

ข้อมลู เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เ พ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

แนวทางในการพฒันาการจัดการข้อมลูด้านการศกึษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ควรมีการ

บริหารจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และควรมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในการจดัการข้อมูลด้านการศึกษาในระดบัคณะเพ่ือความสะดวกในการจดัเก็บ ทัง้นี ้แนวทาง

ดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการด้านสารสนเทศของคณะ ในปีงบประมาณ 2556 ท่ีมีแผนในการ

ดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหิดลในเร่ืองของยุทธศาสตร์ท่ี 6 ICT – based University คือ การสร้าง
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มหาวิทยาลยัท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพืน้ฐาน รวมทัง้มีความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ 

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553-2557ของคณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ในยทุธศาสตร์ท่ี 1 เร่ือง “เพ่ิมพลงัองค์กร” 

ซึง่มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหิดลในเร่ืองของการสร้างองค์การแห่ง

การเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเป็นสากล ซึง่คณะฯ ได้กําหนดกลยุทธ์ (แผนงาน) 

คือ “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา” โดยมีโครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นภารกิจเชิง

ยุทธศาสตร์ ดังนี ้1) จัดทําแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน กําหนดตวัชีว้ัดคือ 

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) จัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน

การศกึษา การวิจยั และการบริการวิชาการ กําหนดตวัชีว้ดัคือ ฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 

การวิจยั และการบริการวิชาการ 3) กําหนดหน่วย/คณะกรรมการ/ผู้ รับผิดชอบดแูลและจดัทําระบบและกลไก

การพฒันาและบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดตวัชีว้ดัคือ คําสัง่แต่งตัง้คณะบุคคลรับผิดชอบ

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรม/งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยแนวทางการพฒันาระบบ

การจดัการข้อมลูด้านการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมลูอนัจะนําไปสู่การจดัทําระบบฐานข้อมลู

สารสนเทศด้านการศึกษาในระดับคณะฯ และสามารถตอบสนอง PDCA ตามระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา รวมทัง้เป็นแหล่งข้อมลูด้านการศกึษาระดบัคณะเพ่ือสนบัสนุนหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก

คณะฯ ตอ่ไป 

 

สรุป 

จากผลการวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ สถานภาพของการจดัการข้อมลูด้านการศกึษาของ

คณะฯ ยังไม่มีการจัดระบบเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบทําให้ยากต่อการบริหารจัดการ ข้อมูลด้าน

การศกึษาของคณะยงักระจดักระจายอยู่ในระดบัภาควิชา ทัง้นีมี้แนวทางในการพฒันาการจดัการข้อมลูด้าน

การศกึษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ควรมีการบริหารจดัการระบบการจัดเก็บข้อมลูด้านการศึกษาท่ีเป็น

หมวดหมูช่ดัเจน และควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศในการจดัการข้อมลูด้านการศกึษาในระดบัคณะเพ่ือ

ความสะดวกในการจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลอันจะนําไปสู่การจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศกึษาในระดบัคณะฯ และสามารถตอบสนอง PDCA ตามระบบประกันคณุภาพการศกึษา รวมทัง้เป็น

แหลง่ข้อมลูด้านการศกึษาระดบัคณะเพ่ือสนบัสนนุหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ ตอ่ไป 
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