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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Cloud computing
2) เพื่อ สนับ สนุน การทํา งานของผู้ใช้แ ละผู้บ ริหาร 3) เพื่อเป็น แนวทางในการนํา ไปประยุก ต์ใช้กับหน่ว ยงานอื่ น ๆ เนื่อ งจาก
สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข อง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในมาใช้ พบปัญหาว่าบาง
สถาบันการศึกษาไม่มีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของระบบสารสนเทศในการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเกิดปัญหาในการ
ตรวจสอบเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) มีการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจในรูปแบบของระบบสารสนเทศ 2) จากการประเมินผลการใช้งานระบบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มีการทํางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีผลการประเมินด้านการใช้งานของระบบที่สามารถสนับสนุนการทํางานของผู้ใช้และผู้บริหารอยู่ที่ค่าเฉลี่ย
4.44 ระดับคุณภาพดี 3) จากผลการประเมินด้านประโยชน์ของโปรแกรมสามารถเป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
อื่นได้นั้น หลังจากที่มีการนําระบบมาใช้งานกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจเป็นสาขานําร่องเพื่อทดสอบการใช้งานและ
ปรับปรุงระบบแล้ว มีผลประเมินการใช้งานของระบบอยู่ในระดับคุณภาพดี ผู้บริหารได้ให้สาขาวิชาต่างๆ ในคณะบริหารธุรกิจ
นํา ระบบสารสนเทศการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาด้วยเทคโนโลยี Cloud computing ไปใช้ ง านในแต่ ล ะสาขาเพื่อ ให้ก าร
ดําเนินงานเรื่องประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คําสําคัญ : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

Abstract
This research was aimed to 1) to develop Information system about the education assurance quality
of education with cloud computing technology. 2) to support management and users. 3) to guide the
application to other agencies because higher education institutions is implemented follow by the national
higher education that qualified by board of education. In terms of education quality assurance which is found
in the assurance’s manual book, they found that the problems in some institution do not record in the form
of information systems for managing education quality assurance so the document will has the problem
when checking. The result was found that 1) Storage education quality assurance of business information
technology department in the form an information system. 2) The evaluation of the system with the group
sample for education quality can test by assessment of the implementation. The result found that it can
support the users and administrators which were at an average for 4.44 which was a good level. 3) The
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results of the program benefit evaluation can be adopted in applications with other agencies. After bringing
the introduction of the system in the field of information technology and business test with applications
system, the evaluate effect to the level of quality which can make the system were in the good level.
Management has provided various disciplines and in the Faculty of Business Administration for education
quality assurance with cloud computing technologies were used in each branch to ensure the implementation of
quality assurance of the administration is moving was the same direction.
Keywords: Cloud computing, Information system education quality assurance, Quality assurance.

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและ
การจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป็น
อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา คณะกรรมการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ
ประเภทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ทุ ก สถาบั น สามารถนํ า ไปใช้ กํ า หนดพั น ธกิ จ และมาตรฐานของการปฏิ บั ติ ง านได้
สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ (2554) คณะกรรมการอุ ด มศึก ษาได้จั ด ทํา มาตรฐานสถาบัน อุ ด มศึก ษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพื่อนําไปสู่การพัฒนาภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา
วัตถุป ระสงค์ และพัน ธกิจ ในการจัดตั้ง ที่แ ตกต่างกัน ได้อย่า งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล นอกจากนั้ น ยัง ได้ จัดทํา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องใน
ทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาทุก
ระดั บ และทุ ก ประเภทมีคุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานตามที่ กํ า หนดทั้ ง มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ชาติ มาตรฐานการอุด มศึ ก ษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (วิรัตน์ และวีระศักดิ์, 2555)
การวิเคราะห์และวัดผลดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
จะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุก
ระดับบุคคลภาควิชาการ/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา (อําไพ และคณะ, 2554) ปัจจุบันหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในมาใช้ ซึ่งขั้นตอนการ
ทํางานในปัจจุบันไม่มีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของระบบสารสนเทศในการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเกิดปัญหาในการ
ตรวจสอบ ทั้งในส่วนของความล่าช้าและความยุ่งยากในการตรวจสอบ เพราะการเก็บข้อมูลในปัจจุบันจะเก็บในรูปแบบของเอกสาร
เมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลทําได้ไม่สะดวก (เทอดธิดา, 2556)
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จากปัญหาของการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้จัดทํา มีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี Cloud computing ขึ้นโดยดําเนินการตามวงจรพัฒนาระบบ (System development
life cycle) ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) กําหนดขอบเขตของปัญหา (2) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น (3) ออกแบบระบบที่จะพัฒนา
(4) สร้างแบบจําลองของระบบ (5) พัฒนาระบบและ (6) ติดตามและประเมินผลระบบ ซึ่งจะช่วยลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนของผู้ใช้
ข้อมูลเอกสารมีความปลอดภัยมากขึ้น และอํานวยความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้บริหารองค์กรและผู้ใช้
ต้องการได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Cloud computing
2. เพื่อสนับสนุนการทํางานของผูใ้ ช้และผู้บริหาร
3. เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ

2. วิธีการศึกษา
ขั้นตอนวิธีการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนวิธกี ารวิจัย
วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
2.1 การตรวจสอบระบบ
2.1.1 ตรวจสอบระบบในปัจจุบัน ศึกษาถึงขั้นตอนการทํางานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
2.1.2 กําหนดปัญ หา ตรวจสอบถึง ปัญ หาที่เ กิด ขึ้น ของระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหลัก สูต รเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
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2.1.3 เก็บรวบรวมข้อมูล มีเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
- เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานระบบ สรุปได้ดังนี้
1. ระบบมีการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ
2. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจตามปี
การศึกษา
3. ระบบสามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
4. ระบบสามารถรองรับเอกสารที่อัพโหลดและดาวน์โหลดที่มีนามสกุลดังนี้ .doc, .docx, .PDF, .xls, .xlxs, .RAR, .ZIP
5. ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละปีการศึกษาได้
หลังจากนั้นนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ส่งต่อไปยังกระบวนการวิเคราะห์ระบบ เพื่อนําไปออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบและการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้องในระบบต่อไป
2.2 การทบทวนวรรณกรรม
2.2.1 การวิเคราะห์ระบบ
- งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับคณะวิชา โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่: การทํางานของระบบเดิมพบปัญหาเมื่อมีการตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจสอบ เกิดความ
ยุ่งยากและใช้เวลานานในการตรวจสอบ เนื่องจากการเก็บข้อมูลจะเก็บในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลต้อง
ค้นหาเอกสารทั้งหมด ทําให้ไม่สะดวกและเสียเวลา อีกทั้งข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบมาจากหลายหน่วยงานจึงเกิด
ปัญหาข้อมูลไม่ตรงกัน แต่หลังจากการพัฒนาระบบแล้วทําให้สามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้และ
ข้อมูลยังมีความถูกต้องมากขึ้น (อาภาภัทร, 2554)
- งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่: การทํางานของระบบเดิมระบบเดิมพบปัญหาเรื่องของการจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของเอกสารและมีจํานวนมาก เมื่อคณะกรรมการมาตรวจประเมินในแต่ละ
ครั้ง ทําให้เกิ ดความยุ่งยากและสั บสนในระหว่างการตรวจเยี่ ยมหรือประเมิน แต่หลัง จากการพัฒนาระบบแล้ วพบว่า การมี
ฐานข้อมูลทําให้เอกสารหลักฐานและสารสนเทศต่างๆ ในทุกหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจนและตรงกัน ช่วยลดขั้นตอนในการ
ทํางาน ลดปริมาณเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน (แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2554)
2.2.2 เลือกวิธีการและเครื่องมือ
เลือกวิธีการในการดําเนินงานวิจัยดังนี้
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ: ในการพัฒนาระบบโดยจัดทําเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- ระบบฐานข้อมูล: ในการพัฒนาระบบมีการนําระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างของระบบ
เลือกเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัย โดยอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับงานวิจัย แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัย
2.3 การพัฒนาระบบ
ขั้นตอนการทํางานของระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ประกอบด้วยกระบวนการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดง Data Flow Diagram: Level 1 ของระบบ
2.4 สถานที่ทําการทดลองและเก็บข้อมูล
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล
2.5 กลุ่มตัวอย่าง
มีการทดสอบและประเมินผลการใช้งานระบบด้วยกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา-เขตวัง
ไกลกังวล จํานวน 10 ท่าน
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3. ผลการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สามารถนําเสนอ
ผลการศึกษาได้ดังนี้

3.1 การกําหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
ส่วนการเข้าใช้งานระบบนั้น ระบบมีการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล หากผู้ใช้งานเป็นบุคคลทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์บันทึก
หรือแก้ไขข้อมูลได้ แต่มีสิทธิ์ในส่วนของการดาวน์โหลดข้อมูลเท่านั้น โดยแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งานระบบ
ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการเข้าสูร่ ะบบ
3.2 การจัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา
ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลมีการจัดเก็บแยกตามปีการศึกษา โดยผู้ใช้จะต้องเลือกปีการศึกษาที่ต้องการก่อนที่จะอัพ-โหลด
หรือดาวน์โหลดข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการจัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา
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3.3 การบันทึก/แก้ไขข้อมูล
ส่วนของการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลนั้น ผู้ใช้สามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้ ซึ่งไฟล์เอกสารที่อัพ
โหลดไปในระบบต้องมีนามสกุล .doc, .docx, .PDF, .xls, .xlxs, .RAR, .ZIP เท่านั้น การบันทึก/แก้ไขข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการการบันทึก/แก้ไขข้อมูล
3.4 การเรียกดูรายงาน
ระบบสามารถแสดงรายงานการบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ โดยสามารถเรียกดูได้ตามปีการศึกษาที่บันทึกข้อมูลในระบบ ดัง
แสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการเรียกดูรายงาน

4. สรุปผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ได้มีการนําข้อมูล
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านมาพั ฒ นาระบบสารสนเทศ โดยดํ า เนิ น การตามวงจรพั ฒ นาระบบ (System
development life cycle) ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังนี้
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1) มีการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศ
2) จากการประเมินผลการใช้งานระบบของผู้ใช้และผู้บริหาร มีผลการประเมินด้านการใช้งานของระบบที่สามารถ
สนับสนุนการทํางานของผู้ใช้และผู้บริหารอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.44 ระดับคุณภาพดี ดังแสดงได้จากการที่ระบบมีการบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบของระบบสารสนเทศ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาจากเดิมที่มีการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร ทําให้เกิดปัญหาการสูญหายของ
เอกสารหรือการค้นหาเอกสารทําได้ไม่สะดวก เนื่องจากเอกสารไม่ได้ถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ อีกทั้งระบบที่พัฒนาขึ้นยังเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดเก็บในรูปของฐานข้อมูลที่มีการจํากัดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ และ
นํา เทคโนโลยี Cloud Computing มาช่ ว ยในการสร้ า งความปลอดภั ย เพราะโปรแกรมและไฟล์ ทั้ ง หมดจะถู ก เก็ บ อยู่ ใ น
Supercomputer ส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สําหรับคณะวิชา โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (อาภาภัทร, 2554)
3) จากผลการประเมินด้านประโยชน์ของโปรแกรมสามารถเป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นได้นั้น
หลังจากที่มีการนําระบบมาใช้งานกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจเป็นสาขานําร่องเพื่อทดสอบการใช้งานและปรับปรุง
ระบบแล้ว มีผลประเมินการใช้งานของระบบอยู่ในระดับคุณภาพดี ผู้บริหารได้ให้สาขาวิชาต่างๆ ในคณะบริหารธุรกิจ นําระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Cloud computing ไปใช้งานในแต่ละสาขา เพื่อให้การดําเนินงานเรื่อง
ประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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