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ที่มาของการวิจัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ
งานหลักสูตรให้กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นิสิตจบ
ก่อนหรือภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ซึ่งกระบวนการที่นามาพิจาณาการจบการศึกษาของนิสติ
มี 3 ประเด็นที่สาคัญ ประกอบด้วย รายวิชาที่ศึกษาต้องผ่านและครบตามที่หลักสูตรกาหนด การผ่าน
สอบ Qualify Examination และการผ่านการสอบปริญญานิพนธ์ ทั้งนีก้ ารดาเนินการบริหารหลักสูตร
ของสถาบันฯ ต้องการมีติดตาม ประสานงาน จัดเก็บข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถค้นคืน
ได้ง่าย ข้อมูลทุกส่วนสามารถตรวจสอบได้จากประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร รวมไปถึงนิสิต
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานในปัจจุบันข้อมูลจากการบริหารงานดังกล่าว ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูลยังเน้นอยู่ที่ตัวบุคคล ไม่ได้ถูกรวบรวมให้ผู้บริหารสามารถนามาประกอบการตัดสินใจ
หรือเร่งรัดการจบการศึกษาของนิสิต หากกระบวนการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกิดความ
ผิดพลาดขึ้น หรือไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ อาจส่งผลให้การจบการศึกษาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ได้
ซึ่งกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย

การดาเนินงานและผลงานที่ได้รับจากการวิจัย (โดยสังเขป) พร้อมภาพประกอบ
ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการสอบถามความต้องการของผู้ใช้โดยตรง
และศึกษาจากรายงานหรือเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงาน อีกทั้งการสังเกตการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนิสิตที่เกี่ยวข้องกับระบบ จากนั้นสรุปรายงานการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผูใ้ ช้เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริหาร ประธานหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง ออกแบบกระบวนการทางานใหม่และออกแบบฐานข้อมูลที่
สอดคล้องกับกระบวนการทางานและลดขั้นตอนการทางานให้สั้นลง เขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ และทาการทดสอบป้อนข้อมูลร่วมกับผู้ใช้จนได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
นาระบบที่พัฒนาขึ้นป้อนข้อมูลจริงที่ใช้ในการดาเนินการ และตรวจทานผลลัพธ์กับระบบงาน
เดิม ผู้ใช้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับแก้ระบบ แล้วทาการประเมินระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ อาจารย์ นิสิต
และนักวิชาการศึกษา จากนั้นนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและนาไปใช้จริง
การนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
สามารถนาระบบมาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าการทาปริญ ญานิพนธ์ การสอบ QE การ
ลงทะเบียนของนิสิต รวมไปถึง การคุมปริญ ญานิพนธ์ของอาจารย์ ทั้งนี้ ได้ปรับระบบการทางานเดิม
คือ การจองห้องสอบปริญญานิพนธ์ ที่สามารถจองแบบออนไลน์ได้ การแสดงรายงานการสรุปจานวน
นิสิตที่มีสถานะการทาปริญ ญานิพนธ์ในระยะต่าง ๆ ผลการสอบ QE รวมไปถึง นิสิตที่ลงทะเบียนไม่
ครบตามที่โครงสร้างหลักสูตรกาหนดอีกด้วย
ผลงานวิจัย/ผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืออื่น ๆ ที่ได้จากการทาวิจัย
และมี Impact ต่อสังคม, ประเทศชาติได้รับประโยชน์อะไร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในเบือ้ งต้นพัฒนาเพื่อตอบสนอง
การบริหารงานของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว แต่หากมีหน่วยงานอื่นที่มีกระบวนการทางาน
คล้ายๆ กันสามารถนาระบบไปปรับใช้ในหน่วยงานที่สนใจ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทาวิจัย
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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป และ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานระบบฯ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านเนื้อหา จานวน 3 คน กลุ่มผู้ใช้งาน จานวน 47 คน ประกอบด้วย อาจารย์ จานวน 8 คน นิสิต จานวน 37
คน และ นักวิชาการศึกษา จานวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หลักสูตรฯ และแบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งานสาหรับผู้เชี่ยวชาญและประเมินความพึงพอใจสาหรับ
ผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรฯ มีผลการประเมินคุณภาพทุกด้านของ
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี ผลการประเมินความพึง พอใจทุกด้านของอาจารย์อยู่ในระดับดี และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตอยู่ในระดับดี และผลการประเมินความพึงพอใจของนักวิชาการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Abstract
The Development of Information System for Graduate Curriculum Management,
Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University.
The purpose of this research were to develop information system for Graduate
Curriculum Management, Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University to
good quality level and to find out users’ satisfaction. The sample were 3 information
technology and content experts and 47 users. The research instruments were the information
system, the quality assessment forms for expert and the satisfaction questionnaires. The data
were analyzed by Percentage, Mean and standard deviation.
The evaluated by information technology and content expert, lecturer, student had
good quality and staff had excellent quality.
Keywords: Information System, Information system for Management
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