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แบบสอบถาม 
วิจยัเรือ่ง การพฒันาระบบการบรหิารจดัการเพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษาแบบมสีว่น

ร่วม ของคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  
 

ค าชี้แจง:  

  แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ มุ่งจะศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง และครบทุกส่วน โดยการให้ข้อมูลของท่าน ผู้วิจัยมิได้ระบุชื่อ ของ
ท่านแต่อย่างใด และผลการวิจัยน าเสนอในภาพรวม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถาม
แต่ประการใด และผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง ที่ให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
  แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ 2 ผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
  ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชีแ้จง: กรุณาท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง  

1. เพศ  

(    ) ชาย     (    ) หญิง  

2.อาย ุ 

(    ) ต่ ากว่า 30 ปี    (    ) 30-40 ปี  

(    ) 40-50 ปี     (    ) 51 ปีขึ้นไป  
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3. ระดบัการศกึษา  

(    ) ปริญญาตรี     (    ) ปริญญาโท  

(    ) ปริญญาเอก    (    ) อ่ืนๆ โปรด
ระบุ………………………………………………..  

4. ต าแหน่ง  

(    ) หัวหน้างาน    (    ) คณาจารย์  

(    ) เจ้าหน้าที่/บุคลากร    (    ) อ่ืนๆ โปรด
ระบุ………………………………………………..  

 

5. ประสบการณใ์นการท างานด้านการประกนัคุณภาพ  

(    ) ไม่เกิน 1 ปี (    ) 1-3 ปี  (    ) 4 ปีขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 2 ผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  

ค าชี้แจง: กรุณาพิจารณาประเมินผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ตามเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ 5 ระดับ  

ผลการใชร้ะบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษาแบบมสีว่นรว่ม 

ระดบัการด าเนนิงาน/การปฏบิตั ิ

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

1.องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต       

1.1 การวิจัยเพื่อติดตามคุณภาพของ
บัณฑิต  

     

1.2 การส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  
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ผลการใชร้ะบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษาแบบมสีว่นรว่ม 

ระดบัการด าเนนิงาน/การปฏบิตั ิ

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

1.3 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละคน  

     

1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมและครอบคลุมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม ่ 

     

1.5 การจัดหาปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น 
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวก  

     

1.6 การให้ค าแนะน าปรึกษาและการจัด
กิจกรรมแนะแนวให้กับนักศึกษา  

     

1.7 การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

     

1.8 การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้มี
ความหลากหลายทางด้านวิชาการ  

     

1.9 การประเมินหลักสูตรเมื่อครบรอบ
การประเมินอย่างต่อเนื่อง  

     

1.10 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

     

1.11 การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และ E-learning  

     

1.12 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student center)  
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ผลการใชร้ะบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษาแบบมสีว่นรว่ม 

ระดบัการด าเนนิงาน/การปฏบิตั ิ

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

1.13 การประเมินคุณภาพการสอนและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์  

     

2. องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย       

2.1 การก าหนดนโยบาย/แผนงานด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

     

2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย       

2.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการ
วิจัย  

     

2.4 การตีพิมพ์/การน าเสนอผลงานวิจยัใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

     

2.5 การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ 

     

2.6 การจดลิขสิทธิ์และทรัพยส์นิทางปัญญา       

2 .7  มี ก า รจั ด ส ร ร งบประมาณเ พ่ื อ
สนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ 

     

3. องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการทางวิชาการ  

3.1 การจัดท าแผนงาน/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน  

     

3.2 การจัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชน  
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ผลการใชร้ะบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษาแบบมสีว่นรว่ม 

ระดบัการด าเนนิงาน/การปฏบิตั ิ

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

3.3 การจัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่หลากหลายรูปแบบ
หรือบูรณาการ  

     

3.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ       

3.5 การน าผลการประเมินมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุง  

     

3.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
ในการให้บริการวิชาการ  

     

4. องค์ประกอบที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1 การจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

     

4.2 การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมภายในองค์กร  

     

4.3 การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมภายนอกองค์กร
ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  

     

4.4 การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานศิลปะ
และวัฒนธรรมของชุมชน สังคมและ
ท้องถิ่น  

     

5. องค์ประกอบที่  5 ด้านการบริหาร
จัดการ 

     

5.1 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใน
องค์กร  

     

5.2 การประเมินผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจครบทุกด้าน 

     

5.3 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ 

     

5.4 การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
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ผลการใชร้ะบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษาแบบมสีว่นรว่ม 

ระดบัการด าเนนิงาน/การปฏบิตั ิ

มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

5.5 การจัดท ารายงานประจาปีเพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

     

5.6 การบริหารความเสี่ยงและ/หรือการ
ควบคุมภายใน 

     

5.7 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดา้นการ
ประกันคุณภาพของคณะ อย่างเป็นระบบ
และชัดเจน  

     

5.8 มีการประเมินองค์กรและจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองเสนอมหาวิทยาลัยทุกปี
การศึกษา  

     

5.9 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ
อย่างต่อเนื่อง  

     

5.10 มีการน าผลตรวจประเมนิคุณภาพมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง  

     

5.11 มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ       
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

 ในทัศนะของท่าน คิดว่า ระบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ยังคงมีปัญหา อุปสรรค ตามองค์ประกอบทั้ง 5 
อย่างไรบ้าง 

องคป์ระกอบ ปัญหาและอปุสรรค 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิต
บัณฑิต  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

......................................................................................................... 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย  .........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

......................................................................................................... 

.........................................................................................................  
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการ
ทางวิชาการ  

......................................................................................................... 

.........................................................................................................  

.......................................................................................... ............... 

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

................................................................. ........................................ 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ 

.........................................................................................................  

........................................................................ ................................. 

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  

 ในทัศนะของท่าน คิดว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ควรมีแนวทางใดบ้างที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบทั้ง 5 
อย่างไรบ้าง 

องคป์ระกอบ ปัญหาและอปุสรรค 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิต
บัณฑิต  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

......................................................................................................... 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย  .........................................................................................................  

......................................................... ................................................ 

.........................................................................................................  

..................................................................................................... .... 

.........................................................................................................  
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการ
บริการทางวิชาการ  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

......................................................................................................... 

.........................................................................................................  

........................................................................................ ................. 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

.........................................................................................................  

..................................................................................... .................... 

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ 
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.........................................................................................................  
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แบบประเมนิความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) 
 

ค าอธบิายการประเมนิ 
  
 การหาคา่ IOC ของผูเ้ชีย่วชาญจากการใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวจิยั                                      
IOC คือ คา่ความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม หรือคา่สอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัวัตถปุระสงค ์                      
หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ปกตแิลว้จะใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ                       
ตั้งแต ่3 คนขึน้ไปในการตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดงันี้ 
            ใหค้ะแนน +1  ถ้าแนใ่จวา่ขอ้ค าถามวัดได้ตรงตามวตัถุประสงค์ 
            ใหค้ะแนน 0    ถ้าไม่แนใ่จว่าข้อค าถามวดัไดต้รงตามวตัถปุระสงค์ 
            ใหค้ะแนน -1   ถ้าแนใ่จวา่ขอ้ค าถามวัดได้ไมต่รงตามวตัถปุระสงค ์                                      
            แลว้น าผลคะแนนทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญมาค านวณหาคา่ IOC ตามสตูรเกณฑ ์          
 
1. ข้อค าถามทีม่ีคา่ IOC ตั้งแต ่0.50-1.00 มีคา่ความเทีย่งตรง ใชไ้ด้ 
2. ข้อค าถามทีม่ีคา่ IOC ต่ ากวา่ 0.50 ต้องปรับปรงุ ยังใช้ไม่ได้ 
 

 

ข้อที ่
การพฒันาระบบการบรหิารจดัการเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาแบบสว่นรว่มในระดบั คณะครศุาสตร ์                  
มหาวทิยาลัยราภฎัเชยีงใหม ่

IOC 

+1 0 -1 
1 องคป์ระกอบที ่1 ดา้นการผลติบัณฑติ 

1.1 การวิจัยเพื่อติดตามคุณภาพของบัณฑิต     
1.2 การส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม  
 

  

1.3 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
ตามศักยภาพของแต่ละคน  

 
  

1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมและครอบคลุม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่  

 
  

1.5 การจัดหาปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ วัสด ุอุปกรณ์ และสิ่งอานวย
ความสะดวก  

 
  

1.6 การให้ค าแนะน าปรึกษาและการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักศึกษา     
1.7 การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา    
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ข้อที ่
การพฒันาระบบการบรหิารจดัการเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาแบบสว่นรว่มในระดบั คณะครศุาสตร ์                  
มหาวทิยาลัยราภฎัเชยีงใหม ่

IOC 

1.8 การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความหลากหลายทางด้าน
วิชาการ   

  

1.9 การประเมินหลักสูตรเมื่อครบรอบการประเมินอย่างต่อเนื่อง     

1.10 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน     

1.11 การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย การใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ E-learning   

  

1.12 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student 
center)   

  

1.13 การประเมินคุณภาพการสอนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์   

  

2 องคป์ระกอบที ่2 ดา้นการวจิยั 
2.1 การก าหนดนโยบาย/แผนงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์    
2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย     
2.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนนุเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

ด้านการวิจัย     

2.4 การตีพิมพ์/การน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ     
2.5 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศชาต ิ    

2.6  การจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิทางปัญญา     
2.7 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์และ

บุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
  

3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการทางวิชาการ    
3.1 การจัดท าแผนงาน/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและ

ชุมชน  
 

  

3.2 การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและชุมชน  

 
  

3.3 การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย
รูปแบบหรือบูรณาการ  

 
  

3.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ     
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ข้อที ่
การพฒันาระบบการบรหิารจดัการเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาแบบสว่นรว่มในระดบั คณะครศุาสตร ์                  
มหาวทิยาลัยราภฎัเชยีงใหม ่

IOC 

3.5 การน าผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุง     
3.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการให้บริการวิชาการ     
4 องคป์ระกอบที ่4 ดา้นการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม 

4.1 การจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
4.2 การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใน

องค์กร  
 

  

4.3 การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายนอก
องค์กรร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  

 
  

4.4 การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน สังคม
และท้องถิ่น  

 
  

5 องคป์ระกอบที ่5 ดา้นการบรหิารจัดการ 
5.1 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารในองค์กร     
5.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจครบทุกด้าน    
5.3 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ    
5.4 การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

5.5 การจัดท ารายงานประจาปีเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน    

5.6 การบริหารความเสี่ยงและ/หรือการควบคุมภายใน    

5.7 มีการก าหนดผู้รับผดิชอบดา้นการประกันคุณภาพของคณะ อย่างเป็น
ระบบและชัดเจน  

   

5.8 มีการประเมินองค์กรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอ
มหาวิทยาลยัทุกปีการศึกษา     

5.9 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอย่างต่อเนื่อง     
5.10 มีการน าผลตรวจประเมนิคุณภาพมาใช้ในการพฒันาคุณภาพอยา่ง

ต่อเนื่อง  
   

5.11 มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ     
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ข้อคดิเหน็ 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 
  

               ผูป้ระเมนิแบบสอบถาม 
    
          (.......................................................)  

    
                                                     วนั/เดอืน/ป.ี......................................................... 
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สรปุคา่ความเทีย่งของเครือ่งมอืทีน่ าไปทดลองใชก้บัประชากรที่ไม่ใชก่ลุม่ตวัอย่าง จ านวน 60 คน 
(Cronbach’s Alpha) 

 

ข้อที ่
การพฒันาระบบการบรหิารจดัการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสว่นรว่มในระดบั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราภฎัเชยีงใหม่ 

 
Cronbach’s 

Alpha 

1. องคป์ระกอบที ่1 ดา้นการผลติบัณฑติ 
1.1 การวิจัยเพื่อติดตามคุณภาพของบัณฑิต   
1.2 การส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม  
 

1.3 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละคน  

 

1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมและครอบคลุมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  

 

1.5 การจัดหาปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ วสัดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก  

 

1.6 การให้ค าแนะน าปรึกษาและการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักศึกษา   
1.7 การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
1.8 การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความหลากหลายทางด้านวิชาการ   
1.9 การประเมินหลักสูตรเมื่อครบรอบการประเมินอย่างต่อเนื่อง   
1.10 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน   
1.11 การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยี

ทางการศึกษา และ E-learning  
 

1.12 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student 
center)  

 

1.13 การประเมินคุณภาพการสอนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์  

 

2 องคป์ระกอบที ่2 ดา้นการวจิยั 
2.1 การก าหนดนโยบาย/แผนงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย   
2.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนนุเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ดา้น

การวิจัย  
 

2.4 การตีพิมพ์/การน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ   
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ข้อที ่
การพฒันาระบบการบรหิารจดัการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสว่นรว่มในระดบั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราภฎัเชยีงใหม่ 

 
Cronbach’s 

Alpha 

2.5 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ 

 

2.6 การจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิทางปัญญา   
2.7 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์และ

บุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 

3 องคป์ระกอบที ่3 ดา้นการบรกิารทางวชิาการ 
3.1 การจัดท าแผนงาน/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและ

ชุมชน  
 

3.2 การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชน  

 

3.3 การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย
รูปแบบหรือบูรณาการ  

 

3.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ   
3.5 การน าผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุง   
3.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการให้บริการวิชาการ   
4 องคป์ระกอบที ่4 ดา้นการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม 

4.1 การจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4.2 การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายในองค์กร   
4.3 การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายนอก

องค์กรร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  
 

4.4 การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน สังคมและ
ท้องถิ่น  

 

5 องคป์ระกอบที ่5 ดา้นการบรหิารจัดการ 
5.1 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารในองค์กร   
5.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจครบทุกด้าน  
5.3 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  
5.4 การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
5.5 การจัดท ารายงานประจาปีเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  
5.6 การบริหารความเสี่ยงและ/หรือการควบคุมภายใน  
5.7 มีการก าหนดผู้รับผดิชอบดา้นการประกันคุณภาพของคณะ อย่างเป็นระบบ

และชัดเจน  
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ข้อที ่
การพฒันาระบบการบรหิารจดัการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสว่นรว่มในระดบั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราภฎัเชยีงใหม่ 

 
Cronbach’s 

Alpha 

5.8 มีการประเมินองค์กรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอมหาวิทยาลัย
ทุกปีการศึกษา  

 

5.9 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอย่างต่อเนื่อง   
5.10 มีการน าผลตรวจประเมนิคุณภาพมาใช้ในการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง  
5.11 มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ   

ค่าเฉลีย่  
 

 จากการน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน
แล้วน าผลการทดลองมาใช้ค านวณเพ่ือหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (Cronbach อ้างใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 
2543 : 123) ได้ค่าเฉลี่ยของความเที่ยงตรงที่เป็นค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามคือ ..........  ซึ่งมี
ความหมายคือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาตั้งแต .70 ขึ้นไปก ็ถือวาเครื่องมือหรือแบบวัดที่สรางขึ้น
มีความเท่ียงตรงในระดับสูง  

 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................... 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(............................................................) 

                  ลงวันที.่.................................................... 




