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บทคัดย่อ  
 ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาระบบจัดการเอกสารเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด ส าหรับใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง
และหลักฐานอ้างอิง รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่บุคลากร
ของห้องสมุดในด้านการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง ท าให้ผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ี
สามารถจัดท ารายงานได้ด้วยตนเอง ช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการด าเนินการโดยผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่
รับผิดชอบตัวบ่งช้ีนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้ ระบบยังช่วยอ านวยความสะดวกต่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาในการตรวจรายงานการประเมินตนเอง และการเข้าถึงหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงาน 
ช่วยลดระยะเวลาการตรวจรายงานการประเมินตนเองและตรวจหลักฐานอ้างอิงจ านวนมาก    

 
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา, รายงานการประเมินตนเอง, QA, SAR, โปรแกรม WordPress 

 
ABSTRACT  
 The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open 
University  developed a Document Management System for library’s Quality Assurance (QA) .  The 
System stored and collected Self Assessment Reports (SAR) and document files for supporting the 
Internal Quality Assurance processes.   The system was benefit to library staff who prepared the 
Self Assessment Report to reducing time and mistakable by non- responsible personnel. 
Furthermore the system was benefit to Quality Assurance Inspector for checking the Self 
Assessment Report both reports and the document files. Resulting the system was helpful for them 
about reduce working hours  with the Self Assessment Report and reference documents. 
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บทน า 
 ส านักบรรณสารสนเทศในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบการจัดระบบและบริการห้องสมดุ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการครั้งแรก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543 และได้ด าเนินการมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ 

การจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงส าหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักบรรณสารสนเทศทุกปี

การศึกษา ในระยะแรกบุคลากรของส านักบรรณสารสนเทศทุกฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ในระยะต่อมาได้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยที่รายงานการประเมินตนเองยังคงจัดท าในรูปของสิ่งพิมพ์ ส่วนหลักฐานอ้างอิงจัดท าใน

รูปแบบของไฟล์ดิจิทัลและน าขึ้นไว้บนหน้าเว็บเพจการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักบรรณสารสนเทศ ภายใต้

เว็บไซต์ของห้องสมุด แต่ยังคงจัดท าเตรียมหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบและอ้างอิงใน 

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวยังไม่อ านวยประโยชน์ต่อส านัก

บรรณสารสนเทศที่ยังต้องใช้บุคลากรและระยะเวลามากในด้านการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเองและ

หลักฐานอ้างอิง เนื่องจากเป็นการด าเนินการด้วยบุคลากรที่ไม่ได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีนั้น  ๆ โดยตรง อีกทั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษายังคงต้องใช้เวลามากส าหรับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง

และหลักฐานอ้างอิงเนื่องจากมีรายละเอียดของเนื้อหาและจ านวนหลักฐานอ้างอิงจ านวนมาก 

  เพื่อเป็นการลดภาระและลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศในด้านการ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนลดภาระในการตรวจเอกสารหลักฐานจ านวนมากให้กับคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักบรรณสารสนเทศจึงได้แตง่ตั้งคณะท างานพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักบรรณสารสนเทศข้ึน ท าหน้าที่ศึกษาและพัฒนา

ระบบที่จะอ านวยประโยชน์ในด้านการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงส าหรับการรายงานผลการประเมินตนเอง ในการพัฒนาระบบดังกล่าว

คณะท างานได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม WordPress ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการสร้างและจัดการเนื้อหา

บนอินเทอร์เน็ต (Contents Management System – CMS) มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา เนื่องจากคุณสมบัติ

เด่นหลายประการของโปรแกรม เช่น การใช้งานที่ค่อนข้างง่าย ที่ความยืดหยุ่นสูง สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้

หลากหลาย มีโครงสร้างที่รองรับการจัดท าเว็บไซต์ให้แสดงผลเป็นอันดับต้นๆ (Search Engine Optimization – 

SEO)  ของการค้นหาด้วยโปรแกรมช่วยการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  (Search Engine) และสนับสนุน 

การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลายได้  (Responsive website) (ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน, 2560, น. 2) 

มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาและเรียกระบบที่พัฒนาขึ้นว่าระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ส านักบรรณสารสนเทศ 
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วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของห้องสมุดส าหรับรองรับ

การประเมินคณุภาพการศึกษาขอส านักบรรณสารสนเทศ  

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด  

 ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด  เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล

รายงานการประเมินตนเองของส านักบรรณสารสนเทศ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงใน 

การรายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พัฒนาและเริ่ม

ใช้งานครั้งแรกในปีการศึกษา 2559 เพื่อลดภาระและลดขั้นตอนของการท างานให้แก่บุคลากรของส านัก 

บรรณสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเกิดจากด าเนินการโดย

บุคคลที่ไม่ใช้เจ้าของงานโดยตรง ตลอดจนอ านวยความสะดวกและลดภาระในการตรวจเอกสารหลักฐานที่มีจ านวน

มากให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมดุ 
 

  ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด ออกแบบและพัฒนาขึ้นจาก

โปรแกรม WordPress ซึ่ งเป็นโปรแกรมที่ ช่วยสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์แบบส าเร็จรูป (Content 

Management System - CMS)  ส าหรับการสร้างเว็บบล็อก (Webblog) ที่มลีักษณะเด่นหลายประการที่เหมาะสม

กรอบแนวคดิระบบการจดัการเอกสารการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของห้องสมุด 

   รายงานการประเมินตนเองใน

รูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ 

ประกอบด้วย 1) รายงาน 

การประเมินตนเอง และ 

 2) เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ  

ระบบการจัดการเอกสารการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของห้องสมุด ในรูปแบบ

ออนไลน์ ส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน 

การจัดการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง

และหลักฐานอ้างอิง และส าหรับกรรมการ 

ผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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กับการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด  เช่น มี

ระบบบริหารจัดการหรือระบบหลังบ้านที่ช่วยในการจัดการข้อมูล มีโปรแกรมเสริม (Plugin) ที่ช่วยในการพัฒนา

จ านวนมาก มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย มีระบบจัดเก็บสถิติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีประสิทธิภาพในการท าให้

เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของการค้นด้วย Search Engine (Search Engine Optimization – SEO) และสนับสนุน

การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Responsive Website) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรบัการสร้างเว็บไซตใ์น

ปัจจุบัน (ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน, กรมทรัพยากรน้ า, 2560, น. 2) 
 

 ระบบจัดการเอกสารการประกันคณุภาพการศึกษาของห้องสมุดให้บริการอยู่บนระบบ

อินทราเน็ตของส านักบรรณสารสนเทศ (http://172.20.6.99/intra/qa/)  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

  1. ส่วนการจัดการข้อมูล เป็นส่วนเข้าใช้งานระบบส าหรับบุคลากรของส านักบรรณสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องในด้านจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง ประกอบด้วย ส่วนลงทะเบียน ส่วน

เข้าระบบ การใช้ฐานข้อมูล และส่วนเช่ือมโยงไปยังรายงานการประเมินตนเองย้อนหลัง 
 

  2. ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่ให้เนื้อหาเกี่ยวกับระบบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ และโครงสร้างเนื้อหา

ภายในของระบบรายงานการประเมินตนเอง และรายการตัวบ่งช้ีของปีที่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เรียงตามล าดับ โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าค าอธิบายตัวบ่งช้ี และหน้าผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีมีการแนบไฟล์เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน ดังภาพท่ี 2  

 3. ส่วนท้าย เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดวันเปิดและปิดระบบ และไฟล์เอกสารเต็มรูป 

(PDF) ของรายงานการประเมินตนเองของปีท่ีของรับการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และไฟล์เอกสารเตม็

รูปของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
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 ภาพที่ 2 หน้าแรกรายงานการประเมินตนเอง 
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ภาพที่ 3 (บน) หน้าแสดงค าอธิบายตัวบ่งช้ี และผลการด าเนินการ และ 
           (ล่าง) หน้าแสดงเกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และเอกสารอา้งอิง  
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            ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด  
  ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด 
ประกอบด้วย การก าหนดโครงสร้าง การพัฒนา การทดสอบระบบ การปรับปรุงระบบ การเผยแพร่และการใช้งาน 
การประเมินผลการใช้งาน ตามล าดับ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. การก าหนดโครงสร้าง เป็นการก าหนดโครงสร้างเนื้อหาและการแสดงผลเนื้อหา การ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องของระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด ได้แก่  
   ส่วนการปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดส่วนการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 
2) ผู้รายงานผลการด าเนินงาน และ 3) ผู้ใช้ข้อมูลในระบบ  
  ส่วนการแสดงผล  เป็นการก าหนดข้อมูลที่ต้องการแสดงในหน้าส่วนการแสดงผล แต่ละหน้า 
และการก าหนดส่วนเช่ือมโยง (Link) ไปยังหน้าต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของระบบ ตัวบ่งช้ีที่ขอรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน และเอกสารการด าเนินงาน เป็นต้น 
   ส่วนหลักฐานอ้างอิง เป็นการก าหนดประเภทของเอกสารอ้างอิงและการจัดเตรียมเอกสารอ้างองิ
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมส าหรับแนบประกอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารอ้างอิง
ประกอบด้วยไฟล์เอกสารประเภทต่างๆ เช่น Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF 
หรือ URL ของเว็บเพจ  
 2. การพัฒนาระบบ เป็นการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของห้องสมุดตามโครงสร้างที่ก าหนดด้วยโปรแกรม WordPress  ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการ
ระบบ และการพัฒนาหน้าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ  
   การบริหารจัดการระบบ หรือระบบหลังบ้าน เป็นก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานและสิทธ์ิการท างาน
ในระบบ และการออกแบบและสร้างเทมเพลต (Template) ส าหรับการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  การพัฒนาส่วนการแสดงผล เป็นการออกแบบส่วนการแสดงผลข้อมูลตามที่ก าหนด ท้ังในด้าน
การจัดองค์ประกอบการแสดงเนื้อหา ตัวอักษร สี และภาพประกอบ 
 3. การทดสอบระบบ เป็นการประเมินผลการใช้งานระบบหลังจากที่พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ด้วยการใช้
แบบสอบถามและการสอบถามด้วยวาจา จากผู้ปฏิบัติงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
โดยการจัดอบรมให้ความรู้และให้ทดลองใช้งานระบบใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านน าเข้าข้อมูล ด้านการประมวลผล และ
ด้านการรายงานผล 
   4. การปรับปรุงระบบ เป็นการน าข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรมมาปรับปรุง
ระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
  5. การเผยแพร่และการใช้งาน ระบบจัดการเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของห้องสมุด เริ่มใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการอยู่บนระบบอินทราเน็ตของส านัก
บรรณสารสนเทศ (http://172.20.6.99/intra/qa/)  
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 6. การประเมินผลการใช้งาน ส านักบรรณสารสนเทศได้ท าการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้งานฐานข้อมูลกลาง จากบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรของห้องสมุด บุคลากรของมหาวิทยาลัย และกรรมการ
ตรวจประเมิน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบอย่างสม่ าเสมอ 
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงระดับความคดิเห็นการใช้งานระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด   
           ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
  จากภาพที่ 4 แสดงถึงระดับความคิดเห็นการใช้งานระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 โดยผลจากการสอบถามคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบ 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากร
ของห้องสมุด บุคลากรของมหาวิทยาลัย และกรรมการตรวจประเมิน ใน 5 ด้าน พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึง

พอใจระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.43) โดยความพึงพอใจด้านระบบฐานข้อมูลท าให้การด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของส านักฯ สะดวกและง่ายขึ้น ( x̄ = 4.62) และด้านระบบฐานข้อมูลให้ข้อมูลครบถ้วน 
สมบูรณ์  ส าหรับการท างาน และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวบ่งช้ี ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เกณฑ์

การประเมิน และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิง) (x̄ = 4.54) อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =  

4.54) และมีความพึงพอใจด้านระบบฐานข้อมูลเข้าถึงและใช้งานง่าย (x̄ = 4.38) อยู่ในระดับมากตามล าดับ 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 ด้านท่ี 4 ด้านท่ี 5

ระดับความคิดเห็นการใช้งานระบบจัดการเอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุดค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 5 ดา้น  
1 ระบบฐานข้อมูลเข้าถึงและใช้งานง่าย  

2) ระบบฐานข้อมูลให้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ส าหรับ 

    การท างาน และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ภายใน (ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน  

    และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 

    เอกสารอ้างอิง) 

3) ระบบฐานข้อมูลท าให้การด าเนินการประกันคุณภาพ  

    การศึกษาภายในของส านักฯ สะดวก และง่ายข้ึน  

4) การออกแบบระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสมทั้งรูปแบบ 

    การน าเสนอ ตัวอักษร สี และภาพประกอบ   

5) ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการใช้งานฐานข้อมูลกลาง 

    เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักบรรณ 

    สารสนเทศ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลการพัฒนาระบบ  
 ส านักบรรณสารสนเทศได้ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ห้องสมุด จ านวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในเป็นแหล่งรวบรวมรายงานการประเมินตนเองและหลักฐานอ้างอิง  ส าหรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ที่อ านวยประโยชน์ให้กับบุคลากรของส านักบรรณ
สารสนเทศในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง  โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
รายงานตัวช้ีวัดใด สามารถด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงลดข้อผิดพลาดของ
การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกิดจากด าเนินการโดยบุคคลที่ไม่ใช้เจ้าของงานโดยตรง นอกจากนี้ ระบบยังช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในการตรวจหลักฐานอ้างอิง ช่วยลดเวลาในการ
ตรวจรายงานและลดจ านวนเอกสารหลักฐานในรูปแบบของสิ่งพิมพ์จ านวนมาก  
  ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด สรุปได้ ดังนี้    
  การน าเข้าข้อมูล ระบบน าเข้าข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงรวดเร็วและใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน สามารถน าเข้าเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้หลากหลายประเภท การเพิ่มเติม แก้ไช และการปรับปรุงข้อมูล
สามารถท าได้ง่าย การบันทึกข้อมูลด าเนินงานได้ง่ายและรวดเร็ว และมีการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน จึงท าเกิด
ความปลอดภัยกับข้อมูลและข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
 การประมวลผล ระบบสามารถน าเข้าเอกสารหลักฐานอ้างอิงและสามารถแสดงผลได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง  
  การแสดงผล  ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลตามโครงสร้างที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และสามารถพิมพ์ผลในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ได้ และน าเสนอผลการด าเนินงานถูกต้องตรงกับความต้องการใช้งาน  
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กรรมการตรวจประกัน
 

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบ 

ขั้นตอนการใช้งานระบบการจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

 อภิปรายผล 
 ผลจากการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด พบว่า  
 1. ด้านการใช้งาน ระบบเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกให้กับการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ภายในต่อบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานและต่อกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน จากระบบเดิมที่
เป็นการด าเนินการกับเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ท้ังหมดเป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยบริการจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

 2. ด้านระบบ ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากพัฒนาด้วยโปรแกรม 
WordPress ที่มีคุณสมบัติใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง มีประสิทธิภาพในการท าให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของ
การค้นด้วย Search Engine และสนับสนุนการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลายได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น
ส าหรับเว็บไซต์ในยุคปัจจุบัน  
 ข้อเสนอแนะ  
 ส านักบรรณสารสนเทศควรพัฒนาช่องทางส าหรับคณะกรรมการตรวจประ เมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อใช้ในการจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีนั้น ๆ ที่
สามารถแสดงผลและพิมพ์ผลรายงานฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าเสนอศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยได้ทันที   
 การน าไปใช้ประโยชน ์
 ระบบเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้ด้วยตนเอง และเป็นประโยชน์ส าหรับกรรมการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการตรวจรายงานการประเมินตนเองและตรวจหลักฐานอ้างอิงที่สะดวกและรวดเร็ว 
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