
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ซึ่งพบผลดังนี้  
 4.1 ผลจากการศึกษาจากเอกสาร  
 จากการศึกษาผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ใน            
ปีการศึกษา 2557 และ แผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2559 
ตามรายองค์ประกอบพบว่า  
 
 องค์ประกอบที่ 1  ด้านการผลิตบัณฑิต  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. คณะครุศาสตร์ควรเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา 
 2. คณะครุศาสตร์ควรสร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ /กิจกรรมที่สามารถวัดและประเมิน ผลได้ 
เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาและโครงการ/กิจกรรมต่อไป 
 3. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาทุกคนในคณะโดย
เน้นการน าความรู้ไปใช้ในการท ากิจกรรมและทักษะการใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาและควร
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการที่ใช้ในการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้วย 
 
 องค์ประกอบที่  2  ด้านการวิจัย   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรก าหนดทิศทางความเข้มแข็งด้านวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เป็น
องค์กรต้นแบบในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 และบริหาร
จัดการให้คณาจารย์ด าเนินการวิจัยไปในทิศทางท่ีก าหนด 
 2. ควรจัดสรรเงินสนับสนุนการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนอกเหนือจาก
เงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และอาจมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้
นักวิจัยรุ่นเก่าสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 3. ควรวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่คณะใช้ในการบริหารงานวิจัย ว่าสารสนเทศที่ใช้
สามารถน าไปบริหารงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 องค์ประกอบที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรจัดท าแผนบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชมที่ก าหนด และ 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ของการให้บริการวิชาการ น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

2. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนและโครงการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
แผนและโครงการรวมถึงประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการ เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนและ
โครงการ ให้ดีขึ้น 
 
 องค์ประกอบที่ 4  ด้านการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรทบทวนแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็วตาม
วัตถุประสงค์ของแผนเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนและสอดคล้องกับบริบทของคณะ 

2. ควรเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามและสอดคล้องกับบริบทของคณะ 
 

 องค์ประกอบที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. คณะมีการน าเสนอแผนการใช้เงินงบประมาณแต่ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดง
ให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารงบประมาณ และศักยภาพของคณะ เพ่ือน าไปใช้ในวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า การผลักดันให้บรรลุในวิสัยทัศน์ของคณะ 

2. ควรมีการน าข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ไปวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุน ของการบริหาร
หลักสูตรและประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุเป็นปัญหาขององค์กรที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว และที่ผ่านมาอาจจะมี
การแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้ว การระบุความเสี่ยงควรจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ดังนั้น คณะควรมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคณะ ในการบริหาร
จัดการเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ทั้งนี้คณะได้ระบุความเสี่ยง “การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนที่เน้น active learning”ว่าเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญของคณะ ซึ่งขัดแย้งการมุ่งสู่    
การบรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2560  

4. คณะมีการจัดความรู้ในประเด็นที่คณะคิดว่าครอบคลุม พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย แต่หัวข้อดังกล่าว ยังไม่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นต้นแบบการผลิต พัฒนาครูมือ
อาชีพฯ 

5. คณะมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และรายงาน        
ผลประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรในรอบ 5 ปี แต่ไม่พบการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานให้เกิดประโยชน์ในแนวทางการขับเคลื่อนให้บุคลากรแต่
ละคนประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนเองในแต่ละปี 
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6. คณะควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการในการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตร
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คณะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตร
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ  

7. คณะควรน าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน
เชิงเปรียบเทียบในทุกองค์ประกอบ พร้อมทั้งน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ 

8. มหาวิทยาลัยและคณะควรวางระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเดียวกันที่มีจัดการเรียน
การสอนต่างพ้ืนที่ ให้มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานและมีผลประเมินที่ได้คุณภาพ
ระดับเดียวกัน 
 
 4.2 ผลจากการศึกษาเชิงปริมาณ 
 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานประกันคุณภาพในระดับต่าง ๆ ในเรื่อง
ของการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเชียงใหม่มาใช้ในการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

 
ตารางที่  4.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมลูของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. ชาย 33 44.00 

 2. หญิง 42 56.00 

ผลรวม 75 100 

อายุของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. 30 ปี – 40 ปี 11 14.70 

 2. 41 ปี – 50 ปี 29 38.70 

 3. 51 ปีขึ้นไป 35 46.70  

ผลรวม 75 100 
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ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. ปริญญาตรี 12 16.00 

 2. ปริญญาโท 38 50.70 

 3. ปริญญาเอก 25 33.30 

ผลรวม 75 100 

ต าแหนง่งาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1. คณาจารย์ 63 84.00 

 2. เจ้าหน้าที/่บุคลากร 12 16.00 

ผลรวม              75      100 

ประสบการณใ์นการท างานดา้นประกนัคุณภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 1. ไม่เกิน 1 ปี 4 5.30 

 2. 1 – 3 ปี 5 6.70 

 3. 4 ปีขึ้นไป 66 88.0 

รวม 75 100 
  
 

 จากตารางที่ 4.2.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ส่วนเพศชายจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มากที่สุดจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.70 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41 ปี – 50 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 และช่วงอายุ 30 ปี 
– 40 ปี จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 14.70  ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท มากที่สุดจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.70 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และ      
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่ง ในฐานะคณาจารย์ มากที่สุดจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.00 และ ในฐานะเจ้าหน้าที่/บุคลากร จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16  
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 ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท างานด้านประกันคุณภาพ ในจ านวน 4 ปีขึ้นไป 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 รองลงมาคือ 1 ปี – 3 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 
และ ไม่เกิน 1 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ตามล าดับ 
 
 ตารางที่ 4.2.2 ผลรวมของการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 
ผลรวมของการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมี 
ส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

 
x  

 
SD 

 
ระดบั 

 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 4.23 0.46 มากที่สุด 
 2. ด้านการวิจัย 4.12 0.37 มาก 
 3. ด้านการบริการวิชาการ 4.14 0.33 มาก 
 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.23 0.47 มากที่สุด 
 5. ด้านการบริหารจัดการ 4.21 0.45 มากที่สุด 

ผลรวม 4.16 0.38 มาก 
 
 

 ตารางที่ 4.2.2 ผลรวมของการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น ข้อที่        
1 ด้านการผลิตบัณฑิต และ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มากที่สุด ( x = 4.23) อันดับที่ 2 
ข้อที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ( x = 4.21) อันดับที่ 3 ข้อที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ( x = 4.14) 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในเรื่องข้อที่ 2 ด้านการวิจัย ( x = 4.12) เป็นอันดับสุดท้าย
ตามล าดับ 
 
 

ตารางที่ 4.2.3 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
ผลการใชร้ะบบประกนัคณุภาพการศึกษาแบบมสีว่นรว่มของ 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเชยีงใหม ่                                   
ข้อที ่ 1  ดา้นการผลติบณัฑติ 

 
x  SD ระดบั 

 1. การวิจัยเพื่อติดตามคุณภาพของบัณฑิต 4.36 0.60 มากที่สุด 
 2. การส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม 

4.40 0.49 มากที่สุด 

 3. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพของแต่ละคน 

4.38 0.49 มากที่สุด 

 4. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมและครอบคลุม 4.38 0.49 มากที่สุด 
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ผลการใชร้ะบบประกนัคณุภาพการศึกษาแบบมสีว่นรว่มของ 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเชยีงใหม ่                                   

ข้อที ่ 1  ดา้นการผลติบณัฑติ 

 
x  SD ระดบั 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ 
 5. การจัดหาปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ วัสด ุอุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

2.54 0.50 ปานกลาง 

 6. การใหค้ าแนะน าปรึกษาและการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับ
นักศึกษา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

 7. การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

4.28 0.45 มากที่สุด 

 8. การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความหลากหลายทางด้าน
วิชาการ 

4.21 0.41 มากที่สุด 

 9. การประเมินหลักสูตรเมื่อครบรอบการประเมินอย่างต่อเนื่อง 4.33 0.47 มากที่สุด 
 10. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 

3.81 0.39 มาก 

 11. การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย การใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ E-learning 
 

4.34 0.47 มากที่สุด 

 12. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Student center) 

4.25 0.43 มากที่สุด 

 13. การประเมินคุณภาพการสอนและความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 

4.34 0.47 มากที่สุด 

ผลรวม 4.23 0.46 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.2.3  ผลการใช้ระบบประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่  1  ด้านการผลิตบัณฑิต นั้นพบว่าในข้อที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพ
ของบัณฑิตในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่นั้นมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นเป็นอันดับที่ 1 คือ x = 4.40 ล าดับรองลงมา
คือ ข้อที ่3 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของแต่ละ
คน และ ข้อที่ 4 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมและครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งมีความคิดเห็นที่คล้ายกัน คือ x = 4.38 ล าดับ
ต่อมาคือ ข้อที่ 1.การวิจัยเพื่อติดตามคุณภาพของบัณฑิต คือ x = 4.36  ข้อที่ 11 การพัฒนาและใช้
สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และ E-learning และ ข้อที่ 13
การประเมินคุณภาพการสอนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์       
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มีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันคือ x = 4.34 ในข้อที่ 6 การให้ค าแนะน าปรึกษาและการจัดกิจกรรม
แนะแนวให้กับนักศึกษา และ 9 การประเมินหลักสูตรเมื่อครบรอบการประเมินอย่างต่อเนื่อง            
มีคล้ายคลึงกันที่เท่ากัน x = 4.33 ในส่วนของข้อที่ 7 การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา x = 4.28 ข้อที่ 12 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Student center) x = 4.25 ในข้อที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความ
หลากหลายทางด้านวิชาการ x = 4.21 และในข้อที่ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน คือ x = 3.81 ในหัวข้อการประเมินด้านการผลิตบัณฑิตข้อที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนน้อยที่สุดคือ 5 การจัดหาปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก x = 2.54 
ตามล าดับ 
 
 
 ตารางที่ 4.2.4  องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่  2  ด้านการวิจัย 
 

ผลการใชร้ะบบประกนัคณุภาพการศึกษาแบบมสีว่นรว่มของ 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเชยีงใหม ่                               

ข้อที ่ ๒  ด้านการวจิยั 

 

x  
 

SD 
 

ระดบั 

1. การก าหนดนโยบาย/แผนงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.18 0.39 มาก 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย  4.09 0.29 มาก 
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ด้านการวิจัย  4.16 0.36 มาก 
4. การตีพิมพ์/การน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  4.24 0.42 มากที่สุด 
5. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ  4.37 0.48 มากที่สุด 
6. การจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา  2.62 0.48 ปานกลาง 
7. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์
และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 3.82 0.38 มาก 

ผลรวม 4.12 0.37 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2.4  ผลการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะ           
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่  2  ด้านการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นในเรื่องข้อที่ 5 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
มากที่สุด ( x = 4.37) รองลงมาคือเรื่องข้อที่ 4 การตีพิมพ์/การน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ ( x = 4.24)  และอันดับที่ 3  คือข้อที่ 1 การก าหนดนโยบาย/แผนงานด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ( x = 4.18) อันดับที่ 4 คือในข้อที่ 3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
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พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการวิจัย ( x = 4.16 ) อันดับที่ 5 คือในข้อ 2 การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย ( x = 4.09) และ อันดับที่ 6 ในข้อที่ 7 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่      
( x = 3.82) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในเรื่องข้อที่ 6 การจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นอันดับสุดท้าย ( x = 2.62) ตามล าดับ 
 
 
 ตารางที่ 4.2.5 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ 
 

ผลการใชร้ะบบประกนัคณุภาพการศึกษาแบบมสีว่นรว่มของ 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่                                    

ข้อที ่3  ดา้นการบรกิารวชิาการ 

 
x  SD ระดบั 

 1. การจัดท าแผนงาน/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคมและชุมชน  4.19 0.39 มาก 
 2. การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน  4.17 0.38 มาก 
 3. การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
หลากหลายรูปแบบหรือบูรณาการ  4.24 0.42 มากที่สุด 
 4. การติดตามและประเมินผลโครงการ  4.17 0.38 มาก 
 5. การน าผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุง  4.13 0.34 มาก 
 6. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการให้บริการวิชาการ  4.12 0.32 มาก 

ผลรวม 4.14 0.33 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2.5 ผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะ      
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความคิดเห็นในเรื่องข้อที่ 3 การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย
รูปแบบหรือบูรณาการ มากที่สุด ( x = 4.24) รองลงมาคือเรื่องข้อที่ 1 การจัดท าแผนงาน/โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน ( x = 4.19) และอันดับที่ 3 คือข้อที่ 2 การจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน และ     
4 การติดตามและประเมินผลโครงการ ( x = 4.17) อันดับที่ 4 คือข้อที่ 5 การน าผลการประเมินมา
พัฒนาหรือปรับปรุง ( x = 4.13) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในเรื่องข้อที่ 6 การมี      
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการให้บริการวิชาการ เป็นอันดับสุดท้าย ( x = 4.12) ตามล าดับ  
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 ตารางที่ 4.2.6 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่ 4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                
ข้อที่ ๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
x  

 
SD 

 
ระดับ 

 1. การจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  4.40 0.49 มากที่สุด 
 2. การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในองค์กร  4.41 0.49 มากที่สุด 
 3. การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภายนอกองค์กรร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  4.41 0.49 มากที่สุด 
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน 
สังคมและท้องถิ่น  2.62 0.48 ปานกลาง 

ผลรวม 4.23 0.47 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.2.6  ผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะ    
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นในเรื่องข้อที่ ๒.การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในองค์กร และ 3 การจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายนอกองค์กร
ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น มากที่สุด ( x = 4.41) รองลงมาคือเรื่องข้อที่ 1 การจัดท าแผนงาน/
โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ( x = 4.40) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นในเรื่องข้อที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน สังคมและท้องถิ่น 
เป็นอันดับสุดท้าย ( x = 2.62) ตามล าดับ  
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 ตารางที่ 4.2.7 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 
ผลการใชร้ะบบการประกนัคณุภาพการศกึษาแบบมสีว่นรว่มของ

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่                             
ข้อที ่5 ด้านการบรหิารจัดการ 

 
x  SD ระดบั 

 1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารในองค์กร  4.13 0.34 มาก 
 2. การประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจครบทุกด้าน 4.13 0.34 มาก 
 3. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 4.10 0.31 มาก 
 4. การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.37 0.48 มากที่สุด 
 5. การจัดท ารายงานประจาปีเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน 4.16 0.36 มาก 
 6. การบริหารความเสี่ยงและ/หรือการควบคุมภายใน 4.16 0.36 มาก 
 7. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของคณะ 
อย่างเป็นระบบและชัดเจน  4.14 0.35 มาก 
 8. มีการประเมินองค์กรและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
เสนอมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา  4.38 0.49 มากที่สุด 
 9. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอย่างต่อเนื่อง  4.52 0.50 มากที่สุด 
 10. มีการน าผลตรวจประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง  4.50 0.50 มากที่สุด 
 11. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ  2.45 0.50 น้อย 

ผลรวม 4.21 0.45 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.2.7  ผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะ     
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อที่ 5 ด้านการบริหารจัดการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นในเรื่องข้อที่ 9 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอย่างต่อเนื่อง  มากที่สุด        
( x = 4.52) รองลงมาคือเรื่องข้อที่ 10 .มีการน าผลตรวจประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ( x = 4.50) อันดับที่ 3 คือข้อที่ 8 มีการประเมินองค์กรและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา ( x = 4.38) อันดับที่ 4 คือข้อที่ 4 การวัดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ( x = 4.37) อันดับที่ 5 คือข้อที่ 5 การจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือเผยแพร่สู่
สาธารณชน และ 6 การบริหารความเสี่ยงและ/หรือการควบคุมภายใน ( x = 4.16) อันดับที่ 6       
คือข้อที่ 7 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของคณะ อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
( x = 4.14) อันดับที่  7  คือข้อที่  1  การปรับปรุ ง โครงสร้ า งการบริหารในองค์ กร  และ                   
2 การประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจครบทุกด้าน ( x = 4.13) อันดับที่ 8 คือข้อที่  3         
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ( x = 4.10)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นในเรื่องข้อที่  11 มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ เป็นอันดับสุดท้าย ( x = 2.45) 
ตามล าดับ 




