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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน มี
คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือการใช้ระบบ
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF ไม่น้ อยกว่า 1 ปี เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ ดังนี้ 1.1) ด้านองค์ประกอบนโยบาย
1.2) ด้านองค์ประกอบการวางแผนโครงการแบบ ZOPP 1.3) ด้านองค์ประกอบกระบวนการบริหาร 1.4) ด้าน
องค์ประกอบระบบ RMU-TQF 1.5) ด้านองค์ประกอบด้านผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.6) ด้านองค์ประกอบการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 1.7)
ด้านองค์ประกอบตัวชี้วัด และ 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ ที่พัฒ นาขึ้น
โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.55, SD. = 0.44)
คาสาคัญ: รูปแบบ , การบริหารจัดการสารสนเทศ, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Abstract
This research was aimed to develop a model of management information system to
support teaching and learning management complied with the Framework for Higher Education in
Thailand. Target of 9 people, Qualify for a doctoral degree and has extensive experience in
developing information systems. Or the use of information technology in teaching and learning
within the TQF not less than one year. The tools used in the research were the appropriateness
of the management information system model to support teaching and learning according to the
National Higher Education Qualifications Framework. Statistics used were mean and standard
deviation.
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The results of the research were 1. The model development was related to the model
elements and information system management guide. The model developed consisted of 7
elements, namely 1) policy elements,2) ZOPP project planning elements, 3) administrative
process elements, 4) RMU-TQF system elements, 5) relevant component, 6) information systems
management to support teaching and learning complied with the Framework, and 7) index
elements. 2. According to information system specialists, the model developed were at the
maximal level of appropriateness ( X = 4.59, SD. = 0.49).
Keyword: Model, Management Information Systems, Thai Qualification Framework for Higher
Education

บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก บริหารจัดการหลักสูตรให้ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กาหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จัดให้ มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็น
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา ตามแบบ มคอ. ทั้ง 7 รูปแบบ ที่ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและรายงานผลการดาเนินการ
ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามได้นาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจั ดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Rajabhat Mahasarakham University
TQF : RMU-TQF) ระบบ RMU-TQF มาใช้ ซึ่ง เป็ น ระบบสารสนเทศที่ อ อกแบบให้ เชื่ อมโยงระบบสารสนเทศ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน และรองรับการทางานร่วมกับระบบสารสนเทศตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการจัดทาข้อมูล มคอ.2 - มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ [1]
ระบบสารสนเทศ RMU-TQF เป็นระบบเพื่อช่วยในการติดตาม สืบค้น การจัดการทาข้อมูล มคอ.1 - มคอ.7
ของทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติไปใช้ในงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย การทางานของระบบ RMU-TQF ประกอบด้วยโมดูลการทางาน 4 ระบบ คือ 1) ระบบ
การนาเข้าข้อมูล (Input) เป็นการนาข้อมูล (Data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบ เพื่อนาไปประมวลผลให้เป็น
สารสนเทศ 2) ระบบการประมวลผลข้อมูล (Process) เป็ นการคิด ค านวณ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดิบ ให้เป็ น
สารสนเทศ อาจทาได้ด้วยการเรียงล าดับ การค านวณ การจัดรูป แบบ และการเปรียบเที ยบตัวอย่าง 3) ระบบ
การแสดงผล (Output) เป็นการนาผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อส่งเสริม
หรือช่วยในการตัดสินใจ และ 4) ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลดิบหรือสารสนเทศทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ผู้ใช้สามารถดาเนินการบันทึก มคอ. ผ่านระบบออนไลน์ทั้งฐานข้อมู ล มคอ.2- มคอ.
7 และสามารถสืบค้นข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในรายวิชาที่เปิดสอนมีรูปแบบ มคอ.3 - มคอ.7
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตาม และรายงานผลการจัดทา มคอ.2 - มคอ.7 โดยสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกากับดูแลระบบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมให้กับบุคลากร
ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ จานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน รวมทั้งหมดมีผู้ผ่านการอบรมการใช้
ระบบ จานวน 633 คน [2]
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การดาเนินการระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารการจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยระบบ RMU-TQF ยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ [2] ผลการศึ ก ษาการใช้ง านระบบ RMU-TQF พบว่า จ านวนหลัก สู ตรของมหาวิท ยาลัย ที่ ได้รั บ
การอนุ มั ติ ให้ จั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง หมด จ านวน 84 หลั ก สู ต ร จากการสรุ ป ผลการอบรมบุ ค ลากร พบว่ า
มีการสร้างข้อมูลในระบบ ประกอบด้วย มคอ. 3-4 จานวน 713 รายการ และนาส่งเข้าระบบโดยการยืนยันเพื่อสร้าง
มคอ.5-6 จานวน 218 คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของ มคอ. ที่ได้ดาเนินการสร้างถึงระดับ มคอ. 5-6 สาหรับ มคอ.7 แต่
ไม่ปรากฏข้อมูลในระบบ และจากผลสารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการใช้งานระบบ RMU-TQF จานวน 52
คน วันที่ 17 กันยายน 2559 [3] พบว่า บุคลากรเห็นความสาคัญและให้ความสนใจในการนาระบบมาใช้ ร้อยละ
96.15 การอบรมควรทาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 94.23 ความชัดเจนในการนาระบบมาใช้ในการบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 11.54 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพร้อมด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
การใช้โปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน (ความพร้อมในระดับมาก ร้อยละ 23.08 ระดับปานกลาง ร้อยละ
28.85 และระดับน้อย ร้อยละ 48.08) ทาให้ความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศได้แตกต่างกัน (ความเข้าใจใน
การเข้ าใช้ร ะบบในระดั บมากร้อยละ 19.23 ระดับ ปานกลางร้อยละ 26.92 และระดับน้ อยร้อยละ 53.85) จาก
การสอบถามผู้บริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมการใช้
ระบบ RMU-TQF จานวน 15 คน (ระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2559) พบว่า การบริหารจัดการ การกากับดูแล
ระบบ การนาระบบไปใช้ง านยังไม่ชัดเจนในการมอบหมายภาระงานและการจัดทารายงานจากระบบ ผู้บริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ ไม่ได้บันทึ กข้อมูล เข้าสู่ร ะบบอย่างต่อเนื่อ งและครอบคลุมทุกหลักสูตร
เนื่องจากความเข้าใจในการใช้งานระบบ อีกทั้งคู่มือการใช้งานระบบไม่ได้ช่วยให้คาแนะนาการเข้าถึงและการใช้งาน
ระบบให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง จากการทางานในระบบปัจจุบันอีกทั้งให้คาแนะนาในส่วนที่ พบว่าบุคลากรแต่ละคนมี
ปัญหาการใช้งาน หรือมีความต้องการใช้งานระบบของบุคลากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้บุคลากรเข้าใช้ระบบได้ไม่ต่อเนื่อง
ตลอดจนให้บุคลากรไม่เห็นความสาคัญของระบบและประโยชน์ของสารสนเทศในระบบ
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับอุดมศึ กษาแห่ง ชาติ โดยใช้ เทคนิค เหมืองข้อมูล ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของบุคคลากรในระบบด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูล เพื่อจาแนกประเภทของกลุ่มข้อมูล
อายุ คุณวุฒิ สาขาวิชา พฤติกรรมการใช้งานเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากที่ส่ งผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าน้าหนักองค์ประกอบของกลุ่มปัจจัย ซึ่งใช้ในการอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสามารถนาผลการจากการวิเคราะห์ มาแก้ไขปรับปรุง ตลอดจน
พัฒนาอย่างเหมาะสม โดยอาศัยกระบวนการวิจัยตามแนวคิด ทฤษฎีให้ส อดรับกับแนวทางการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เพื่ อ ให้ ได้ รูป แบบการจั ด การระบบสารสนเทศ
ที่เหมาะสม มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อไป
1. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นารูป แบบการบริห ารจั ดการสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การจัด การเรีย นการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาในฐานะที่ เป็ น หน่ วยงานก ากั บและส่ง เสริม การด าเนิ น การของ
สถาบั นอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้กาหนดเป็ นนโยบายให้ส ถานศึกษาแต่ ล ะแห่ง ใช้กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือในการนานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ย วกับมาตรฐาน
การศึ กษาของชาติ ในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึ กษาไปสู่ การปฏิบั ติในอุดมศึกษาอย่างเป็น รูป ธรรม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นการประกัน
คุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ ได้ รับ คุ ณ วุ ฒิ แต่ ล ะคุ ณ วุฒิ แ ละสื่ อ สารให้ สั ง คม ชุม ชน รวมทั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่า มีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียง
กันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555 ในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาจะต้อง
ดาเนินการตามรูปแบบมาตรฐาน โดยแบ่งเป็นแบบรายงานมาตรฐานคุณวุฒิออกเป็น 7 รูปแบบ คือ
มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มคอ.6 รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.7 รายงานผลดาเนินการของหลักสูตร
นอกจากนี้ ห ลัง จากหลั กสู ตรได้ ดาเนิ น การจัด การเรียนการสอนไปแล้ ว แต่ล ะหลั กสู ตรจะต้ องได้รั บ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงได้มีการทวนสอบ ผลการจัดการเรียนรู้แต่ล่ะ
วิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือปีการศึกษาของหลักสูตร และนาผลที่ได้ไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้มีพัฒนาการ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสูตร [4]
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
งานหลั กสู ตร จึ งมี การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารจั ดการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Rajabhat Mahasarakham University TQF : RMU-TQF) ระบบ RMU-TQF พัฒนาขึ้นเพื่อ
รองรับการให้บริการของหน่วยงานหลักสูตร งานวิชาการคณะ ตลอดจนคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรและ
การสอน เพื่อสามารถลดขั้นตอนการดาเนินงาน อานวยความสะดวกโดยเรียกข้อมูล จากฐานข้อมูล ระบบบริการ
การศึกษาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งผลให้มีการบริการข้อมูลที่รวดเร็ว สะดวกต่อการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ระบบ RMU-TQF เป็ น ระบบสารสนเทศที่ อ อกแบบให้ เชื่ อ มโยงระบบสารสนเทศ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และรองรั บการทางานร่วมกับระบบสารสนเทศ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการจัดทาข้อมูล มคอ.1 - มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ [5]

วิธีดาการวิจัย
1. เครื่องมือการวิจัย
แบบประเมินความเหมาะสมของรูป แบบการบริห ารจัด การระบบสารสนเทศเพื่อสนั บสนุ นการเรีย น
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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2. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน 9 คน มีคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
และมีป ระสบการณ์ ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศ หรือการใช้ร ะบบสารสนเทศในการจัด การเรียนการสอน
ตามกรอบ TQF ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 ส ารวจความคิดเห็ นของบุค ลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม เกี่ยวกับ บริบ ท ปัญ หา และ
ความต้องการในการใช้งาน
3.3 วิเคราะห์ ค วามสัมพันธ์ข้อมูล การใช้ร ะบบ RMU-TQF ด้วยเทคนิค เหมืองข้อมูล โดยใช้ โปรแกรม
Weka ใช้ขั้นตอนวิธี Decision Tree, Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors และ Neural Network
3.4 สรุปผลข้อมูล และนาข้อมูลร่างรูปแบบการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมเครื่องมือการวิจัย
3.5 ประเมิน ความเหมาะสมรูปแบบการบริ หารจัดการระบบสนับ สนุน การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยนาเสนอรูปแบบต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน
3.6 วิเคราะห์และสรุปผล
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.) โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์ [6] ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒ นารูป แบบการบริห ารจั ดการสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย นาผลการวิจัยพร้อมกับหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบ
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จากภาพที่ 1 รูป แบบการบริห ารจั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรีย นการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
1. กรอบนโยบาย/หลักการ
1.1 การบริห ารหลัก สูต รตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการ
การอุด มศึก ษา และระดับ หน่ว ยงานเพื ่อ น าไปสู่ก ารกาหนดนโยบายของสถาบัน อุด มศึก ษาในการพัฒ นา
การอุดมศึกษาต่อไป ประเด็นสาคัญหนึ่ง คือการประกอบด้วยแบบรายงานมาตรฐานคุณวุฒิออกเป็น 7 รูปแบบ คือ
มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มคอ.6 รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.7 รายงานผลดาเนินการของหลักสูตร
โดยสถาบันการศึกษาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555 หลังจากหลักสูตรได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว แต่ละหลักสูตรจะต้องได้รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ซึ่งตามประกาศกระทรวงได้มีการทวนสอบ ผลการจัดการเรียนรู้แต่ละ
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วิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือปีการศึกษาของหลักสูตร และนาผลที่ได้ไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้มีพัฒนาการเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
1.2 นโยบายมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม โดยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม ได้ ป รั บปรุ ง
แผนยุ ทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กาหนดกลยุทธ์ 18 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งกลยุ ทธ์นี้จะเป็นกลไกที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาระบบ/ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จาเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุค
ที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจาเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ
ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษา ต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีโดยมี
กระบวนการจั ดการผ่ านคอมพิ วเตอร์ เพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิภ าพ ทั นต่ อเวลา (Timely) ตรงต่ อเวลาความต้ องการ
(Relevant) และถูกต้อง (Accurate)
2. การวางแผนโครงการด้วยเทคนิค ZOPP เป็นวิธีการวางแผนโครงการโดยใช้เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์เป็น
ตัวนา เป็นวิธีการพัฒนาโครงการโดยใช้ตรรกะอย่างมีเหตุมีผล เน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดมสมองทางาน ร่วมกันเป็นทีม
และในการดาเนิ นงานแต่ละขั้นตอน ร่วมกับโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อฉายภาพให้ ทุ กคนเห็นร่วมกัน อย่างชัดเจน
(Visualization) ตามขั้นตอนการดาเนินการ ได้แก่ 1) ขั้นการวิเคราะห์ 2) ขั้นการวางแผนหลักของโครงการ (Project
Planning Matrix) และ 3) ขั้นการกาหนดแผนปฏิบัติงาน (Plan of Operations)
3. กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย
3.1 การวางแผน (Plan) เป็ นการวางแผนครอบคลุ มถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
3.2 การปฏิ บั ติตามแผน (Do) เป็นการลงมื อปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงตามทางเลื อกที่ ได้ กาหนดไว้ใน
ขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่า ได้ดาเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่
เพื่อทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้
3.3 การตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทราบว่า
ในขั้ นตอนการปฏิ บั ติงานสามารถบรรลุ เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ ได้ ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่ อให้ ข้อมู ลที่ ได้ จาก
การตรวจสอบเป็นประโยชน์สาหรับขั้นตอนถัดไป
3.4 การปรับ ปรุ งและพั ฒ นาการด าเนิ นงานให้ เหมาะสม (Action) เป็ นการพิ จ ารณาผลที่ ได้ จ าก
การตรวจสอบ มีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก
ก็ให้นาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทาให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
4. ระบบ RMU-TQF เป็นระบบเพื่อช่วยในการติดตาม สืบค้น การจัดการทาข้ อมูล มคอ.1 - มคอ.7 ของทุก
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติไปใช้ในงานประกันคุ ณภาพของ
มหาวิทยาลัย การทางานของระบบ RMU-TQF ประกอบด้วยโมดูลการทางาน 4 ระบบ คือ ระบบการนาเข้าข้อมูล
(Input) ระบบการประมวลผลข้อมูล (Process) ระบบการแสดงผล (Output) และระบบการจัดเก็บข้อมูล (Storage)
เพื่อผู้ใช้สามารถดาเนินการบันทึก มคอ. 3-7 ให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. ผู้เกี่ยวข้อง ในกรบริหารจัดการระบบ RMU-TQF ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
5.1 เจ้าหน้าที่ ทาหน้าที่จัดการข้อมูล มคอ.2 กากับติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการ มคอ.3-4 มคอ. 5-6
แล้วรายงานผลการดาเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
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5.2 ผู้บริหาร ทาหน้าที่บริหารจัดการ แก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการของบุคลากร
โดยมีความรับผิดชอบหลักคือ การวางแผนและการปรับปรุงพัฒนาแผนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทาหน้าที่จัดการข้อมูลรายวิชา ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญที่จะทาระบบงานและ
มคอ.3-4 และ มคอ.5-6 ให้สาเร็จ ถูกต้องตามมาตรฐานและทันต่อเวลา
6. การบริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนตามกร อบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยกระบวนการ พร้อมบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
6.1 การวางแผน (Plan) ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1.1 ผู้บริหาร คือ กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และกาหนดปฏิทินดาเนินงาน
6.1.2 อาจารย์ คือ วางแผน กาหนดปฏิทินดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์
6.1.3 เจ้าหน้าที่ คือ วางแผน กาหนดปฏิทินดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
6.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.2.1 ผู้บริหาร คือ กาหนดมาตรการดาเนินงาน และถ่ายทอดมาตรการสู่บุคลากร
6.2.2 อาจารย์ คือ จัดทา มคอ. 3-4 และดาเนินการสอนตาม มคอ. 3-4
6.2.3 เจ้าหน้าที่ คือ บันทึก มคอ. 2 และตรวจสอบความถูกต้องการบันทึก
6.3 การตรวจสอบ (Check) ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.3.1 ผู้บริหาร คือ กาหนดแนวทางการกากับติดตาม กากับติดตาม และจัดทา มคอ. 7
6.3.2 อาจารย์ คือ จัดทา มคอ.5-6 บันทึก มคอ. 5-6 และตรวจสอบความถูกต้อง
6.3.3 เจ้าหน้าที่ คือ ตรวจสอบการบันทึก มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 ของอาจารย์ และเสนอผู้บริหาร
6.4 การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานให้เหมาะสม (Action) ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
6.4.1 ผู้บริหาร คือ จัดสะท้อนผล และสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง
6.4.2 อาจารย์ คือ เสนอข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงต่อผู้บริหาร
6.4.3 เจ้าหน้าที่ คือ เสนอข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงต่อผู้บริหาร
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7.1 ผู้บริหาร คือ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการกาหนดมาตรการ
ดาเนิ นงาน มอบหมายนโยบาย ถ่ายทอดมาตรการสู่ บุ คลากร และก ากั บติดตามการดาเนิ นงานของอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่
7.2 อาจารย์ คือ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามบทบาท ในการวางแผนสร้างและบันทึก
และตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3-4 และ มคอ.5-6
7.3 เจ้าหน้าที่ คือ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ในการสร้างและบันทึก และ
ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.2 และ มคอ.7
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้วิจัยนารูปแบบที่ได้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รายการความเหมาะสม
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ
1. รูปแบบประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
2. องค์ประกอบด้านนโยบาย
3. องค์ประกอบด้านการวางแผนโครงการแบบ ZOPP
4. องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหาร
5. องค์ประกอบด้านระบบ RMU-TQF
6. องค์ประกอบด้านผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
8. องค์ประกอบด้านตัวชี้วัด
รวม
ด้านองค์ประกอบนโยบาย
1. การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ด้านองค์ประกอบการวางแผนโครงการแบบ ZOPP
1. ขั้นการวิเคราะห์
2. ขั้นการวางแผนหลักของโครงการ
3. ขั้นการกาหนดแผนปฏิบัติงาน
รวม
ด้านองค์ประกอบกระบวนการบริหาร
1. การวางแผน
2. การปฏิบัติการ
3. การตรวจสอบ/การสังเกต
4. การสะท้อนผลเพื่อการปรับปรุง
รวม
ด้านองค์ประกอบระบบ RMU-TQF
1. การสร้างและบันทึก มคอ.2 และ มคอ.7
2. การสร้างและบันทึก มคอ.3-4
3. การสร้างและบันทึก มคอ.5-6
รวม
ด้านองค์ประกอบด้านผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้บริหาร ในการให้นโยบาย กากับและติดตาม
2. อาจารย์ ในการดาเนินงานบันทึก มคอ.3-4 และ มคอ.5-6
3. เจ้าหน้าที่ ในการดาเนินงานบันทึก มคอ.2 และ มคอ.7
รวม
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X

SD.

ระดับความคิดเห็น

4.56
4.44
4.67
4.56
4.67
4.67

0.53
0.53
0.50
0.53
0.50
0.50

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.67
4.63

0.44
0.50
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.44
4.22
4.33
4.33

0.53
0.44
0.50
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก

4.56
4.44
4.56
4.52

0.53
0.53
0.53
0.51

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.44
4.78
4.78
4.78
4.69

0.53
0.44
0.44
0.44
0.47

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.78
4.67
4.67

0.53
0.44
0.50
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.67
4.67
4.63

0.53
0.50
0.50
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ด้านองค์ประกอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. บทบาทของผู้บริหาร ในแต่ละกระบวนการของ PDCA
2. บทบาทของอาจารย์ ในแต่ละกระบวนการของ PDCA
3. บทบาทของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละกระบวนการของ PDCA
รวม
ด้านองค์ประกอบตัวชี้วัด
1. ผู้ บริหาร คือ ระดับความสาเร็จของการดาเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่ ในการกาหนด
มาตรการดาเนิ นงาน มอบหมายนโยบาย ถ่ายทอดมาตรการสู่บุคลากร และก ากับติดตาม
การดาเนินงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
2. อาจารย์ คือ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามบทบาท ในการวางแผนสร้างและ
บันทึก และตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3-4 ใช้, มคอ.5-6
3. เจ้าหน้าที่ คือ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ในการสร้างและ
บันทึก และตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.2 ใช้, มคอ.7
รวม
โดยรวม

4.67
4.44
4.67
4.59

0.50
0.53
0.50
0.50

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.44

0.53
มากที่สุด

4.56

0.53
มากที่สุด

4.56
4.52
4.59

0.53
0.51
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.59, SD. = 0.49) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ
2) ด้ านองค์ป ระกอบนโยบาย 3) ด้ านองค์ ป ระกอบการวางแผนโครงการแบบ ZOPP 4) ด้า นองค์ ป ระกอบ
กระบวนการบริห าร 5) ด้านองค์ ป ระกอบระบบ RMU-TQF 6) ด้ านองค์ ป ระกอบด้ านผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง 7) ด้า น
องค์ประกอบการบริห ารจัดการระบบสารสนเทศเพื่ อสนั บสนุน การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 8) ด้านองค์ประกอบตัวชี้วัด อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดถึงมากที่สุด ( X = 4.55
-4.78, SD. = 0.44-0.53)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒ นารูป แบบการบริห ารจัดการสารสนเทศเพื่ อสนับ สนุ นการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พบว่ า ประกอบด้ว ย 7 ส่ว น คือ กรอบนโยบาย/หลัก การ
การวางแผนโครงการด้วยเทคนิค ZOPP กระบวนการบริหาร ระบบ RMU-TQF ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการระบบ
RMU-TQF การบริหารจัดการระบบ และ 7 ตัวชี้วัดความสาเร็จ ผู้วิจัยพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการระบบ 3 เล่ม คือ 1)
คู่มื อการวางแผนบริหารจัดการระบบ RMU-TQF ส าหรับผู้ บริหาร เหตุที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้ วิจัย นาผล
การศึกษาตามขั้นตอนการวิจัย พร้อมกับหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [4] ที่ได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้
เป็น กลไกระดับ กระทรวง ระดับ คณะกรรมการการอุดมศึก ษา และระดับ หน่วยงานเพื่อ นาไปสู่ก ารกาหนด
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป ประเด็นสาคัญหนึ่ง คือการประกอบด้วยแบบ
รายงานมาตรฐานคุณวุฒิออกเป็น 7 รูปแบบ คือ
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มคอ.6 รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.7 รายงานผลดาเนินการของหลักสูตร
รวมทั้ งนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ได้ ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กาหนดกลยุทธ์ 18 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลให้ทันสมัย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งกลยุ ทธ์นี้จะเป็นกลไกที่สาคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ระบบ/ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นถ้าหากจะนาผลวิจัยไปใช้ควรนารูปแบบสู่การพัฒนา
คู่มือ เพื่อนาสู่การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผลต่อไป
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