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บทคัดย่ อ
การวิ จัยเรื่ อ ง แนวทางการพัฒนาการจัด การข้ อมูล ด้ านการศึก ษา คณะสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสถานภาพของการจัดการข้ อมูลด้ าน
การศึกษา และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การวิจยั นี ้
เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีการเก็บข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ ยวข้ องและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ านการศึกษา ได้ แก่ บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ที่ปฏิบตั ิงานด้ านการศึกษาของคณะ และผู้บริ หารของคณะที่กํากับและดูแลงานด้ านการศึกษา อันได้ แก่ รอง
คณบดีฝ่ายการศึกษา รวมทัง้ หัวหน้ าภาควิชา 4 ภาควิชา ที่เป็ นผู้กํากับและดูแลงานด้ านการศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรในระดับภาควิชา ได้ แก่ หัวหน้ าภาควิชาสังคมศาสตร์ หัวหน้ าภาควิชามนุษยศาสตร์ หัวหน้ าภาค
ศึกษาศาสตร์ และหัวหน้ าภาควิชาสังคมและสุข ภาพ โดยมีก ารวิ เคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื อ้ หา
(Content Analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1) สถานภาพของการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษายังไม่มีการจัดระบบ
เอกสารและข้ อมูลอย่างเป็ นระบบทําให้ ยากต่อการบริ หารจัดการ ข้ อมูลด้ านการศึกษาของคณะยังกระจัด
กระจายอยู่ ใ นระดับ ภาควิ ช า และ 2) แนวทางในการพัฒ นาการจัด การข้ อ มูล ด้ านการศึก ษาเพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพ ได้ แก่ ควรมีการบริ หารจัดการระบบการจัดเก็บข้ อมูลด้ านการศึกษาที่เป็ นหมวดหมู่ชดั เจน และ
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาในระดับคณะเพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บและการค้ นหาข้ อมูลอันจะนําไปสูก่ ารจัดทําระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศด้ านการศึกษาในระดับคณะฯ
และสามารถตอบสนอง PDCA ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทังเป็
้ นแหล่งข้ อมูลด้ านการศึกษา
ระดับคณะเพื่อสนับสนุนหน่วยงานทังภายในและภายนอกคณะฯ
้
ต่อไป

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
E-mail address: thitikorn.yaw@mahidol.ac.th

คํานํา
บทความวิชาการเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษา คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการทําวิจัยในโครงการวิจยั เพื่อพัฒนางาน
วิชาการจากงานประจํ าของบุคลากรมหาวิท ยาลัย สายสนับสนุน (Routine to Research : R2R)
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้วิจยั ได้ หยิบยกเอาเพียงประเด็นที่น่าสนใจมาเขียนในบทความฉบับนี ้ทังนี
้ ้ในการทํา
วิจัยนี ้ผู้วิจบั ได้ เห็นว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นมหาวิทยาลัยโลก และสร้ างความเป็ นเลิศด้ านการ
เรี ยนการสอน การวิจัย และการบริ การวิชาการ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยมหิ ดลจึงกําหนดกรอบในการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ สนองตอบต่ อ การดํ า เนิ น งานให้ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะเป็ น
สถาบันการศึกษาและวิจัยชัน้ นําระดับสากล และเพื่อให้ การดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล มหาวิทยาลัยมหิ ดลจึงกํ าหนด
นโยบายคุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลัย โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ 1) มุ่ ง มั่น พั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่วิสยั ทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยชี ้นําสังคมไทย สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตลอดจนมีส่วน
ร่ วมส่งเสริ มการสร้ างสุขภาวะของชุมชน 2) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานของสํานัก คณะ สถาบัน
ให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเทียบเคียงกับหน่วยงานทังภายในและภายนอกในระดั
้
บเดียวกัน
หรื อ ที่ เ หมาะสมอย่างสมํ่ าเสมอ 3) มุ่ง สู่ค วามเป็ นเลิศ เพื่ อส่งเสริ มและสนับสนุน ให้ สํ านักคณะ สถาบัน
พัฒนาระบบการบริ หารงานประจําสู่งานวิจยั และสร้ างสรรค์นวัตกรรม 4) ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการ
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ความรู้ อย่างเป็ นระบบ การสร้ างเครื อข่ายหรื อชุมชนนักปฏิ บัติทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่ อ
พัฒนาองค์ ความรู้ สู่ความเป็ นเลิศ และสร้ างสรรค์ นวัตกรรม 5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อให้ เกิ ดความ
ร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซงึ่ กันและกันอย่างกว้ างขวางในมหาวิทยาลัย อย่างเปิ ดเผย เป็ นกัลยาณมิตร
และมุ่งสู่โลกาภิวตั น์ และ 6) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ สํานัก คณะ สถาบัน จัดวางระบบ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ (กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553)
คณะสัง คมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลที่ เ ห็ น
ความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการนําไปสู่ความเป็ นเลิศของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึง
จํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งสร้ างมาตรฐานการดํ า เนิ น งานของคณะฯ ทุ ก ด้ า นเพื่ อ ให้ ร องรั บ การก้ า วไปสู่ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยโลกและความเป็ นเลิศด้ านการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการ จากแผนกลยุทธ์
(ระยะ 5 ปี )พ.ศ.2553 – 2557 ของคณะฯ ได้ ชีผ้ ลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับงาน
การศึกษาพบว่า มีปัจจัยจุดอ่อน (Weaknesses) ในเรื่ องฐานข้ อมูลที่ไม่ทนั สมัย นํามาใช้ ประโยชน์ในการ
บริ หารการศึกษาได้ ไม่เต็มที่ ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการเรี ยนการสอนอย่าง
เป็ นระบบ (คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)
จากรายงานผลการเยี่ ย มสํ า รวจตามระบบคุ ณ ภาพมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ระยะที่ 3
ปี งบประมาณ 2553 คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจฯ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะในส่วนของการศึกษา ว่าควรมีการเก็บ
ข้ อ มูล ด้ านการประเมิน คุณภาพของผู้สอน และคุณ ภาพของหลักสูต รไว้ ในระดับคณะด้ วย (กองพัฒ นา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิ ด ล, 2554) ซึ่งจากการรวบรวมข้ อมูลเพื่ อจัดทํ าข้ อมูลด้ านการศึกษาของงาน
บริ หารการศึกษาในรายงานประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปี งบประมาณ
2553 พบว่า ข้ อมูลด้ านการศึกษากระจัดกระจายตามหลักสูตร ภาควิชา ยากแก่การบริ หารจัดการ และไม่
สามารถตอบสนองต่อ PDCA ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจยั เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในงานบริ หารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็ น
หน่วยที่ดําเนินการขับเคลื่อนงานด้ านการศึกษาในระดับคณะ โดยมีหน้ าที่ในการเชื่อมโยงกับหลักสูตรทัง้
ระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทัง้ มีการประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก
คณะฯ และภายนอกมหาวิ ทยาลัย จึง มีความสนใจที่ จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการข้ อมูลด้ าน
การศึก ษาของคณะสัง คมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่ อศึก ษาการจัดการข้ อมูล ด้ านการศึก ษาในระดับ
หลักสูตร ภาควิชา อันจะนําไปสู่การจัดทําระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศด้ านการศึกษาในระดับคณะ และเพื่อ
เพิ่ มประสิทธิ ภาพการจัดเก็บข้ อมูลด้ านการศึกษาระดับคณะ และตอบสนอง PDCA ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทัง้ เป็ นแหล่งข้ อมูลด้ านการศึกษาระดับคณะเพื่อสนับสนุนหน่วยงานทังภายในและ
้
ภายนอกคณะฯ ซึ่งการวิจัยครั ง้ นีจ้ ะนํ าไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาที่
เชื่อมโยงคณะฯ กับหลักสูตร ภาควิชาทังหมดต่
้
อไป
การวิ จัยเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการจัด การข้ อมูล ด้ านการศึก ษา คณะสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสถานภาพของการจัดการข้ อมูลด้ าน
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การศึกษา และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในการวิจยั
นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีการเก็บข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ ยวข้ องและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ านการศึกษา ได้ แก่ บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ที่ปฏิบตั ิงานด้ านการศึกษาของคณะ และผู้บริ หารของคณะที่กํากับและดูแลงานด้ านการศึกษา อันได้ แก่ รอง
คณบดีฝ่ายการศึกษา รวมทัง้ หัวหน้ าภาควิชา 4 ภาควิชา ที่เป็ นผู้กํากับและดูแลงานด้ านการศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรในระดับภาควิชา ได้ แก่ หัวหน้ าภาควิชาสังคมศาสตร์ หัวหน้ าภาควิชามนุษยศาสตร์ หัวหน้ าภาค
ศึกษาศาสตร์ และหัวหน้ าภาควิชาสังคมและสุข ภาพ โดยมีก ารวิ เคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื อ้ หา
(Content Analysis)
วิธีการศึกษาวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือในการดําเนินการวิจยั ดังนี ้ 1) การวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
ซึ่งเป็ นเอกสารที่ เป็ นแหล่งข้ อ มูลด้ านการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้ แก่ เอกสาร
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารจากบัณฑิตวิทยาลัย และกองบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้ อง แผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล แผนกลยุทธ์ ของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็ นต้ น
และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ านการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ใน 4 ภาควิชา ได้ แก่
ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ และภาควิชาสังคมและสุขภาพ พร้ อมทัง้
สัมภาษณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาซึ่งเป็ นผู้กํากับดูแลงานด้ านการศึกษา รวมทัง้ หัวหน้ าภาควิชาทัง้ 4
ภาควิชาซึง่ กํากับดูแลงานด้ านการศึกษาในระดับภาควิชา และ 3) การเก็บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลออนไลน์ซงึ่
เป็ นแหล่งข้ อมูลด้ านการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้ แก่ ระบบฐานข้ อมูล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (GRAD-MIS) ระบบสารสนเทศคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-FIS)
เป็ นต้ น
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นการนําข้ อมูลที่ได้ จากเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้ แก่ การวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์ มาทําการวิเคราะห์ โดยผู้วิจยั มุ่งเน้ นเทคนิคที่สําคัญ
ดังนี ้ 1) การจําแนกและจัดระบบข้ อมูล (Typology and Taxonomy) เป็ นการนําข้ อมูลที่ได้ นํามาจําแนกและ
จัดหมวดหมู่ออกให้ เป็ นระบบ 2) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็ นการนําข้ อมูลที
ได้ มาทําการวิเคราะห์ออกให้ เห็นเป็ นส่วนๆ และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเนื ้อหา (Content Analysis) เป็ นการ
นําเอกสารหรื อหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ให้ เห็นว่า มุ่งพรรณนาและอธิ บายปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ โดยมี
ระยะเวลาทําการวิจยั เป็ นระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2555

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
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จากการเก็บข้ อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การเก็บข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากร และการเก็บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลออนไลน์ซงึ่ เป็ นแหล่งข้ อมูลด้ านการศึกษาที่
เกี่ยวข้ องกับคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ในวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทัง้
2 ข้ อ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อประเมินสถานภาพของการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษา
จากการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ านการศึกษาในหลักสูตร
ต่างๆ ใน 4 ภาควิชา ได้ แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ และภาควิชา
สังคมและสุขภาพ พร้ อมทังสั
้ มภาษณ์รองคณบดีฝ่ายการศึกษาซึง่ เป็ นผู้กํากับดูแลงานด้ านการศึกษา รวมทัง้
หัวหน้ าภาควิชาทัง้ 4 ภาควิชาซึง่ กํากับดูแลงานด้ านการศึกษาในระดับภาควิชา สามารถประเมินสถานภาพ
ของการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาว่ายังไม่มีการจัดระบบเอกสารและข้ อมูลอย่างเป็ นระบบทําให้ ยากต่อการ
บริ หารจัดการ ข้ อมูลด้ านการศึกษาของคณะยังกระจัดกระจายอยู่ในระดับภาควิชา สิ่งสําคัญที่จะทําให้ การ
จัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาประสบความสําเร็ จต้ องมาจากการบริ หารจัดการที่ดี โดยเฉพาะการนําเอาระบบ
สารสนเทศมาใช้ ในการจัดเก็บฐานข้ อมูลด้ านการศึกษาของคณะฯดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศใช้ เฉพาะงานในองค์กรขึ ้น เพื่อตอบสนอง ความต้ องการของผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้ องทังนี
้ ้ควรมีระบบในการ
พัฒนาการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาซึ่งสอดคล้ องกับสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2554) ที่ ได้ กล่าวถึงการ
พัฒนาการจัดการข้ อมูลว่า ควรมีขัน้ ตอนในการจัดการข้ อมูล ดังนี ้ 1. การวางแผนระบบ (Systems
Planning) 2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 3. การออกแบบระบบ (Systems Design) 4. การ
พัฒ นาระบบ (Systems Development) และ5. การติ ด ตัง้ และดาเนิ นการใช้ ระบบ (Systems
Implementation &Operation) การนาเอาระบบสารสนเทศที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องตามความ
ต้ องการของผู้บริ หารและผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) และพิจารณาถึง
ระบบใหม่ว่ามีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพี ยงใดด้ วย ทัง้ นี ้ ในการจัดการข้ อมูลจะต้ องตระหนักถึง
ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูล (Access) โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถที่จะเข้ าถึงข้ อมูลได้ สามารถที่จะดึง
ฐานข้ อ มูล จากส่ วนกลางมาใช้ ไ ด้ ทัน ที ใ นความสามารถเข้ า ถึง ข้ อ มูล ได้ นัน้ จะต้ องมี ร ะบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูล (Security) สามารถปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงข้ อมูลได้ (Edit) เพื่อความทันสมัยของ
ข้ อมูล เป็ นต้ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2 เพื่ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การข้ อมู ล ด้ านการศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาเพื่อให้ มีประสิทธิ ภาพ ได้ แก่ ควรมีการ
บริ ห ารจัด การระบบการจัด เก็ บข้ อ มูลด้ านการศึก ษาที่ เ ป็ นหมวดหมู่ชัดเจน และควรมี ก ารพัฒ นาระบบ
สารสนเทศในการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาในระดับคณะเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ทัง้ นี ้ แนวทาง
ดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิการด้ านสารสนเทศของคณะ ในปี งบประมาณ 2556 ที่มีแผนในการ
ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข องคณะ ซึ่ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แผน
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่ องของยุทธศาสตร์ ที่ 6 ICT – based University คือ การสร้ าง
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มหาวิทยาลัยที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นพื ้นฐาน รวมทังมี
้ ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553-2557ของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 เรื่ อง “เพิ่มพลังองค์กร”
ซึง่ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่ องของการสร้ างองค์การแห่ง
การเรี ยนรู้ และความเป็ นเลิศทางวิชาการ และสร้ างความเป็ นสากล ซึง่ คณะฯ ได้ กําหนดกลยุทธ์ (แผนงาน)
คือ “พัฒนาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการศึก ษา” โดยมี โครงการ หรื อกิ จกรรม ซึ่ง เป็ นภารกิ จ เชิ ง
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 1) จัดทํ าแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน กําหนดตัวชีว้ ัดคือ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) จัดทําฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ ต่องาน
การศึกษา การวิจยั และการบริ การวิชาการ กําหนดตัวชี ้วัดคือ ฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การวิจยั และการบริ การวิชาการ 3) กําหนดหน่วย/คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดูแลและจัดทําระบบและกลไก
การพัฒนาและบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดตัวชี ้วัดคือ คําสัง่ แต่งตังคณะบุ
้
คคลรับผิดชอบ
งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรม/งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อการค้ นหาข้ อมูลอันจะนําไปสู่การจัดทําระบบฐานข้ อมูล
สารสนเทศด้ านการศึก ษาในระดับคณะฯ และสามารถตอบสนอง PDCA ตามระบบประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา รวมทังเป็
้ นแหล่งข้ อมูลด้ านการศึกษาระดับคณะเพื่อสนับสนุนหน่วยงานทังภายในและภายนอก
้
คณะฯ ต่อไป
สรุ ป
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุ ปได้ วา่ สถานภาพของการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาของ
คณะฯ ยังไม่มีการจัดระบบเอกสารและข้ อมูลอย่างเป็ นระบบทํ าให้ ยากต่อการบริ หารจัดการ ข้ อมูลด้ าน
การศึกษาของคณะยังกระจัดกระจายอยู่ในระดับภาควิชา ทังนี
้ ้มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการข้ อมูลด้ าน
การศึกษาเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ ได้ แก่ ควรมีการบริ หารจัดการระบบการจัดเก็บข้ อมูลด้ านการศึกษาที่เป็ น
หมวดหมูช่ ดั เจน และควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการข้ อมูลด้ านการศึกษาในระดับคณะเพื่อ
ความสะดวกในการจัด เก็บและการค้ นหาข้ อมูลอันจะนํ าไปสู่การจัด ทํ าระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศด้ าน
การศึกษาในระดับคณะฯ และสามารถตอบสนอง PDCA ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทังเป็
้ น
แหล่งข้ อมูลด้ านการศึกษาระดับคณะเพื่อสนับสนุนหน่วยงานทังภายในและภายนอกคณะฯ
้
ต่อไป
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