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Abstract 

The objective of this article is to study guidelines for 

information system development of student loan fund management 

for Rajamangala Univerisity of Technology ISAN (RMUTI ISAN). In this 

study this information system development will be used by System 

Development Life Cycle (SDLC)-based rapid prototyping model 

because system developer has experience of student loan fund 

through knowing of problem and users’ requirement. Therefore, there 

are 4 steps for this information system development: (1) prototyping 

model, (2) system design, (3) system development and (4) implement 

and maintenance. This is to obtain information system for managing 

student loan fund in RMUTI ISAN and uses to quickly and continuously 

make connections between students (who wish to apply for loans), 

advisor, and officers of loan fund, committees and executive in every 

step of users’ operation. Moreover, data flow helps to get the right 
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information and receiving fast news through efficiency and effective 

reporting for making loan contract and then forward to the bank 

further.  
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของบทความนี้เ พ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ในการศึกษานี้การพัฒนาระบบบ

สารสนเทศนี้จะพัฒนาโดยหลักการวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศดวยแบบจําลอง

การสรางโปรแกรมตนแบบอยางรวดเร็ว เพราะผูพัฒนาระบบนี้มีประสบการณของ

การจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาเปนอยางดี รวมถึงการทราบปญหา

และความตองการของผูใชงานในระบบดวย ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ 

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ (1) การสรางโปรแกรมตนแบบ (2) การออกแบบ

ระบบ (3) การพัฒนาระบบ และ (4) การนําไปใชและการบํารุงรักษาระบบ ท้ังนี้

เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับ

มทร.อีสาน และใชในการเชื่อมโยงระหวางนักศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอกูยืม 

อาจารยท่ีปรึกษา เจาหนาท่ีแผนกกองทุน คณะกรรมการพิจารณาทุน และ

ผูบริหาร ไดอยางรวดเร็วข้ึนทุกข้ันตอนของการดําเนินงานของผูใชงานท่ีเก่ียวของ

อยางตอเนื่อง ซ่ึงการไหลของขอมูลและสารสนเทศจะชวยใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 

และการรับขาวสารท่ีรวดเร็ว และการรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือใชในการทําสัญญารับทุนและสงตอใหธนาคารดําเนินการตอไป   

 

คํ า สําคัญ : การกูยืม เ งิน เ พ่ือการศึกษา ,  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
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บทนํา  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเ พ่ือ

การศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) มี

ความสําคัญตอการศึกษาเพราะเปนรากฐานตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศไทย ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายและประเด็นดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรพัยากรมนุษยในแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีวางไว 

เพราะระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษานี้ จะเปน

ตัวสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของมทร.อีสาน 

ตั้งแตระดับนักศึกษาท่ีประสงคจะกูยืมจนถึงระดับผูบริหาร โดยมีแผนกกองทุน

ของมทร.อีสาน เปนตัวหลักท่ีดูแลระบบและประสานงานการเชื่อมโยงของระบบนี้ 

เพ่ือใหขอมูลจากนักศึกษาท่ีประสงคจะกูยืมเกิดการทํารายการของกระบวนการ 

ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานในระดับตาง ๆ เชน เจาหนาท่ีกองทุน 

อาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการพิจารณาทุน เปนตน รวมถึงการรับ การสง และ

การออกเอกสารในรูปรายงาน เพ่ือจะไดดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องในการใช

ระบบสารสนเทศนี้ จะสงผลใหการจัดทําสัญญาทุนของแผนกกองทุน มีความ

รวดเร็วข้ึน และสามารถสงสัญญาไดทันตรงตามเวลาใหกับทางธนาคารตอไปได 

ประกอบกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีนโยบายในปการศึกษา 

2563 จะใหใชระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแกนักศึกษา และท่ีสําคัญ

จากความรูท่ีไดแผนกกองทุนของมทร.อีสาน สามารถนําความรูดานการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มาใชเพ่ือ

วางแผนและดําเนินงาน เริ่มตั้งแตการศึกษาความตองการบริบทของมทร.อีสาน

และผูใชงาน การกําหนดความตองการท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิด การกําหนดข้ันตอน

หรือกิจกรรมในการทํางานในการพัฒนาระบบและแบบจําลองท่ีใช การประเมิน

ระบบ และการนําไปใชและดูแลรักษาระบบ ท้ังนี้เพ่ือใหการไหลของขอมูลนําเขา 

(Input) การประมวลผลขอมูล (Processing) และการรายงานผลลัพธ (Output) 

มีความตอเนื่องและรวดเร็ว และสนองตอบตอความตองการของผูใชงานในระดับ
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ตาง ๆ ไดดีเปนอยางยิ่ง  

 

การจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา สําหรับมทร.อีสาน  

 การจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา คือ การใชระบบ

สารสนเทศท่ีประกอบดวย  

1. ระบบคอมพิวเตอร ไดแก ฮารดแวร และซอฟทแวร  

2. ระบบเครือขายของมทร.อีสาน  

3. ฐานขอมูลการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา จากมทร. อีสาน  

4. ผูพัฒนาระบบและดูแลระบบ โดย แผนกงานกองทุน ภายใตหนวยงาน

กองพัฒนานักศึกษา มทร. อีสาน  

5. ผูใชระบบ ไดแก นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะกูยืมเพ่ือการศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุน คณะกรรมการพิจารณาทุน 

ผูบริหาร และผูดูแลระบบ  

6. ผู เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีทํางานรวมกันเพ่ือกําหนด การ

รวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูลเพ่ือสรางสารสนเทศ และ

สงผลลัพธหรือสารสนเทศท่ีไดใหผูใชเพ่ือชวยสนับสนุนการทํางาน การตัดสินใจ 

การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห และติดตามผลการดําเนินงาน 

รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ  

 

หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การสรางระบบสารสนเทศใหมหรือ

การปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการประยุกต

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการทํางาน (อรยา ปรีชาพานิช, 2557; ชัยรัตน 

รอดเคราะห, 2555; สมพร พุทธาพิทักษผล, 2546) หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง การ

ใชกระบวนการท่ีใชเทคนิคการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศขององคกร

ใหสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพโดยบางครั้งจะเรียกวิธีการดําเนินงานใน

ลักษณะนี้วา “การวิเคราะหและออกแบบระบบ” (ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และ 

ไพบูลย เกียรติโกมล, 2542) และหลักการการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถ
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สรุปไดดังนี้ (อรยา ปรีชาพานิชม 2557; ชัยรัตน รอดเคราะห. 2555; กิตติ 

ภักดีวัฒนกุล และพนิดา พานิชกุล, 2546)  

 1. การศึกษาความตองการของเจาของและผูใชระบบ ข้ันตอนนี้จะเปน

การสอบถามความตองการจากเจาของและผูใชระบบวามีความตองการหรือพึง

พอใจระบบแบบไหน เพ่ือท่ีจะไดนําขอคิดเห็นมาพัฒนาระบบสารสนเทศได    

 2. การกําหนดปญหา ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาและทําความเขาใจถึง

สาเหตุของปญหาของระบบท่ีเกิดข้ึน การกําหนดความตองการท่ีจะแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึน และการระบุวิธีการแกไขปญหาแตละวิธี รวมถึงการเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการ

แกปญหาและประเมินผล เพ่ือนํามาปรับปรุงจนสมบูรณท่ีสุด   

 3. การกําหนดวิธีการทํางาน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองมีการ

กําหนดวิธการอยางชัดเจน เชน การใชวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 

Development Life Cycle, SDLC) และใชแบบจําลองแบบไหน 

 4. การกําหนดมาตรฐานในระหวางการพัฒนาระบบและการจัดทํา

เอกสารประกอบ ควรมีการกําหนดมาตรฐานในระหวางการพัฒนาระบบเพ่ือใหมี

กฏและระเบียบในการปฏิบัติงาน คือ ดานการปฏิบัติงาน (Activities) ดานหนาท่ี

ความรับผิดชอบ (Responsibility) ดานการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Checks) 

และดานเอกสารคูมือของระบบ  

 5. การลงทุนของการพัฒนาระบบ นักพัฒนาระบบควรเพ่ิมความรอบคอบ

ในการวิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ การพิจารณาตัดสินใจท่ีจะเลือกวิธีการแกไข

ปญหาใด ๆ ควรหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือใหคุมคาตอการลงทุน  

 6. การออกแบบระบบเพ่ือรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนขององคกรท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต สิ่งท่ีนักวิเคราะหระบบตระหนักอยูเสมอ คือ ความตองการ

ของผูใช ไมเฉพาะขณะทําการพัฒนาระบบเทานั้น หากรวมไปถึงการคาดการณถึง

ความตองการของผูใชระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต นักวิเคราะหระบบควรจะ

ออกแบบระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

อนาคตดวย  

 สําหรับประโยชนของการพัฒนาระบบสารสนเทศตอองคกรมีดังตอไปนี้ 

(รุงลักษมี รอดขอ, 2561)  
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 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานภายในองคกร 

เชน การลดเวลาการทํางานและกระบวนการในการปฏิบัติ การเพ่ิมผลผลิตของ

องคกร การลดตนทุนการผลิตและบริการ  

 2. การเพ่ิมประสิทธิผลของการตัดสินใจ สามารถใชระบบสารสนเทศ 

สําหรับการตัดสินใจของผูท่ีเก่ียวของในระดับตาง ๆ โดยเฉพาะผูบริหาร ซ่ึงชวย

เพ่ิมความถูกตองและแมนยําในการตัดสินใจของผูบริหารมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสงผลตอ

การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารการแขงขันขององคกร  

 3. การเพ่ิมความสามารถในการบริหารองคกร ไดแก การใชระบบและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางบริการใหม เพ่ือปรับปรุงบริการ และการใช

เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงผูจัดจําหนายสินคาและวัตถุดิบ ลูกคา และพันธมิตร  

 

วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ และแบบจําลองตาง ๆ   

 การพัฒนาระบบหนึ่ง ๆ ในองคกร จะจัดทําในรูปแบบของโครงการ

พัฒนาระบบภายใตแผนการดําเนินงานและแผนการใชทรัพยากรท่ีไดกําหนดไว 

โดยมี บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบนั้น ๆ จะตองเสียสละเวลาเขารวม

ในข้ันตอนตาง ๆ ของการพัฒนาระบบ เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองตอ

ความตองการใชงานขององคกร และมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(อรยา ปรีชาพานิช, 2557) และการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยท่ัวไปอาศัย

หลั กการว งจร พัฒนาระบบสารสน เทศ ซ่ึ ง เป นการแบ ง ข้ันตอนหรื อ

กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพ่ือชวยแกปญหาทางธุรกิจหรือ

ตอบสนองความตองการขององคกร โดยระบบท่ีจะพัฒนานั้นอาจเปนการพัฒนา

ระบบใหมหรือการปรับปรุงระบบเดิมใหดีข้ึนก็ได (เกียรติพงษ อุดมธนะธีระ, 

2560) และจํานวนข้ันตอนของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศมีหลายทานท่ีได

รายงานไว เชน วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศมี 5 ข้ันตอน ไดแก (1) การวางแผน 

(2) การวิเคราะห (3) การออกแบบ (4) การพัฒนาระบบ และ (5) การซอมบํารุง 

(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2548) ตอมาปจจุบันไดมีการดัดแปลงการใชวงจรพัฒนา

ระบบสารสนเทศเปน 6 ข้ันตอน คือ (1) การวางแผน (2) การวิเคราะห (3) การ

ออกแบบ (4) การพัฒนาระบบ (5) การทดสอบ และ (6) การนําไปใชและการดูแล
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รักษา (อรยา ปรีชาพานิช , 2557; Half, 2019; SOFTWARETESTINGHELP, 

2019; ElysiumAcademy Private Limited, 2019) หรืออาจพบวามี 7 ข้ันตอน

คือ (1) การวางแผน (2) การวิเคราะห (3) การออกแบบ (4) การพัฒนาระบบ (5) 

การทดสอบ และ (6) การนําไปใช และ (7) การดูแลรักษา (เกียรติพงษ อุดมธนะธี

ระ, 2560; พิรพร เขียวเขิน และ สํารวย กมลา ยุตต, 2560; สาวิตรี พิพิธกุล และ 

ฤทธิชัย ผานาค, 2560; Swersky, 2018; Howard and Lipner, 2006) อยางไรก็ตาม

ไมวาวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีก่ีข้ันตอนก็ตาม ก็ตองเปนไปตามหลักการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศดังท่ีไดกลาวในขางตน และข้ันตอนของวงจรการ

พัฒนาระบบสารสนเทศดังภาพท่ี 1  

นอกจากนี้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศไดมีการพัฒนาแบบจําลอง

เพ่ือใชในงานท่ีแตกตางกันดังภาพท่ี 2 และรายละเอียดดังนี้ (อรยา ปรีชาพานิช, 

2557; ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และ ไพบูลย เกียรติโกมล, 2542)   

 1. แบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) คือ การทํางานทีละข้ันตอนให

สมบูรณกอนไปทําข้ันตอนอ่ืนไดหรือระบบการทํางานในแตละข้ันตอนท่ีไมสามารถ

ยอนกลับไปแกไขขอผิดพลาดในข้ันตอนกอนหนาได  

 2. แบบจําลองแบบเพ่ิมผลลัพธ (Incremental Model) เปนรูปแบบการ

แบงระบบงานออกเปนระบบยอยตาง ๆ โดยแตละระบบงานยอย จําเปนตอง

ดําเนินการตามข้ันตอนของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศจนครบ ดังนั้นการ

ดําเนินการตามข้ันตอนของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองเทากับระบบงาน

ยอยท่ีแบงไวเบื้องตน จนไดระบบท่ีครบสมบูรณ  

 3. แบบจําลองแบบเกรียว (Spiral Model) เปนรูปแบบการทํางานแบบ

วนซํ้าคลายกับกนหอย วิธีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปทีละรอบ เม่ือพัฒนา

ระบบงานครบ 1 รอบ จะไดระบบงานท่ีสามารถใชได ซ่ึงในแตละรอบจะมีการ

วิเคราะหความเสี่ยง เพ่ือวางแผนการพัฒนาระบบในรอบถัดไป  

 4. แบบจําลองการสรางโปรแกรมตนแบบอยางรวดเร็ ว  (Rapid 

Prototyping Model) เปนการสรางโปรแกรมตนแบบท่ีมีฟงกชั่นการทํางานและ

รูปแบบรายงานตาง ๆ เทียบกับระบบงานท่ีพัฒนาจริง แตยังไมสามารถจัดเก็บ

ขอมูลและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ชวยใหผูใชระบบสามารถมองเห็น
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ภาพรวมของระบบท้ังหมด เพ่ือจะไดนําขอมูลไปออกแบบและวิเคราะหระบบ

ตอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

(เกียรติพงษ อุดมธนะธีระ, 2560; พิรพร เขียวเขิน และ สํารวย กมลา ยุตต, 

2560; สาวิตรี พิพิธกุล และ ฤทธิชัย ผานาค, 2560; Swersky, 2018; 

Howard and Lipner, 2006) 
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ภาพท่ี 2 แบบจําลองตาง ๆของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (Olajide, 

2016) 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศกับการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา สําหรับ

มทร.อีสาน  

 มทร.อีสาน จะพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการกองทุนเงินให

กูยืมเงินเพ่ือการศึกษา โดยใชวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศดวยแบบจําลองตน

แบบอยางรวดเร็ว เพราะผูพัฒนาระบบนี้ คือ หัวหนาและเจาหนาท่ีแผนกงาน

กองทุน ของมทร. อีสาน ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นจึงมีประสบการณใน

เรื่องของการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาเปนอยางดี รวมถึงการ

ทราบปญหาและความตองการของผูใชระบบดวย ซ่ึงทําใหผูพัฒนาระบบสามารถ

สรางโปรแกรมตนแบบท่ีมีฟงกชั่นการทํางานและรูปแบบรายงานตาง ๆ เทียบกับ

ระบบงานท่ีพัฒนาจริงไดกอน ท้ังนี้เพ่ือใหผูใชระบบสามารถมองเห็นภาพรวมของ

ระบบท้ังหมดได และสามารถใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการออกแบบ

และวิเคราะหระบบท่ีใชไดและตรงความตองการของผูใชงานระบบไดตรงจุดจริง ๆ 

ดังนั้นผูพัฒนาระบบระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือ
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การศึกษา สําหรับมทร.อีสาน ไดวางแผนไว 4 ข้ันตอน สามารถสรุปดังภาพท่ี 3 

และรายละเอียดดังนี้  

 

 
ภาพท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศกับการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงิน 

เพ่ือการศึกษา สําหรับมทร.อีสาน 

 

 1. การสรางโปรแกรมตนแบบรวดเร็ว  

     1.1 การกําหนดความตองการและปญหาเบื้องตนของผูใชงาน เชน 

นักศึกษาท่ีประสงคกูยืม อาจารยท่ีปรึกษา เจาหนาท่ีแผนกกองทุน คณะกรรมการ

พิจารณาทุน และผูบริหาร จากประสบการณการทํางาน  

     1.2 การออกแบบตนแบบ และการนําตนแบบไปทดลองใชกับผูใชงาน

ในขอ 1.1 โดยผูใชสามารถใหขอคิดเห็นเก่ียวกับปญหาหรือขอแนะนําในการ

ปรับปรุงโปรแกรมตนแบบนี ้

     1.3 การปรับแตงโปรแกรมตนแบบตามขอ 1.2 ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ข้ันตอนนี้จะเกิดซํ้าไปซํ้ามา จนกระท่ังกลุมผูใชงานในขอ 1.1 เกิดความ

พอใจ แลวจึงจะสามารถนําโปรแกรมตนแบบนี้ไปใชงานในข้ันตอนตอไป  

 2. การออกแบบระบบ จะทําการออกแบบระบบ เชน แผนภาพบริบท 
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(Context diagram) แผนภาพกระแสขอมูล (Data flow diagram) การออกแบบ

หนาอินเตอรเฟส (Interface design) การออกแบบรายงาน (Report design) 

เปนตน 

 3. การพัฒนาระบบ จะพัฒนาระบบดวยโปรแกรม MySQL สําหรับการ

จัดการฐานขอมูล ภาษา PHP สําหรับการพัฒนาเว็บ และโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ   

 4. การนําไปใชและการบํารุงรักษาระบบ  

    4.1 การนําไปใชงานจริงท่ีแผนกกองทุน ของมทร.อีสาน  

    4.2 การบํารุงรักษาระบบ โดยในระยะแรกจะรับผิดชอบโดยแผนก

กองทุนกอน และหลังจากนั้นจะนําไปใหทางสํานักวิทยาบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทร.อีสาน รับผิดชอบโดยตรงตอไป    

 

สรุป   

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเ พ่ือ

การศึกษา กรณีศึกษามทร.อีสาน จะใชวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศดวย

แบบจําลองตนแบบอยางรวดเร็ว เนื่องดวยผูพัฒนาระบบนี้มีประสบการณโดยตรง

ในเรื่องของการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาเปนอยางดี รวมถึงการ

ทราบปญหาและความตองการของผูใชงานในระบบดวย และการพัฒนาระบบ

สารสนเทศนี้ จะมี 4 ข้ันตอน คือ (1) การสรางโปรแกรมตนแบบรวดเร็ว (2) การ

ออกแบบระบบ (3) การพัฒนาระบบ และ (4) การนําไปใชและการบํารุงรักษา

ระบบ เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

สําหรับมทร.อีสาน เพ่ือใชเปนระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงระหวางนักศึกษาท่ี

มีความประสงคจะขอกูยืม  อาจารย ท่ีปรึกษา เจ าหนา ท่ีแผนกกองทุน 

คณะกรรมการพิจารณาทุน และผูบริหาร ไดอยางรวดเร็วข้ึนทุกข้ันตอนของการ

ดําเนินงานของผูใชงานท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง ซ่ึงการไหลของขอมูลและ

สารสนเทศจะชวยใหไดขอมูลท่ีถูกตอง และการรับขาวสารท่ีรวดเร็ว และการ

รายงานผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใชในการทําสัญญารับทุนและ

สงตอใหธนาคารดําเนินการตอไป   

 



38 

 

ขอเสนอแนะ  

 1. ควรมีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับมทร.อีสาน รวมถึงการบํารุงรักษาและ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบของมทร.อีสานในระยะยาวตอไป   

 2. ควรมีการวิเคราะหการออกแบบระบบเพ่ือรองรับการเติบโตและการ

เปลี่ยนของมทร.อีสาน และวิทยาเขต ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย  
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