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บทคัดย่อ 

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและเพื่อ ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการน าระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 10 หลักสูตร ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยใช้แบบประเมินคุณภาพและความ
สอดคล้องของระบบสารสนเทศ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และมีประสิทธิภาพในการใช้งานโดยทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนความพึงพอใจขอ งผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ ด้านวิธีการน าเสนอเนื้อหา ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านคุณค่าของเนื้อหา/ข้อมูลในระบบสารสนเทศ และด้าน
การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39  
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, การประกันคุณภาพการศึกษา, เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

Abstract 
               This research aimed to develop the assurance information system of education quality 
in curriculum level, and to study the users' satisfaction towards the implementation of educational 
quality assurance information system. The samples were ten bachelor's degree programs of the 
Faculty of Education, Phranakorn Sri Ayutthaya Rajabhat University that conducting in the year 2016. 
The sample was selected by purposive sampling, and the data were obtained by using the 
evaluation form for the information system’s quality and consistency and the evaluation form for 
user’s satisfaction of the information system. The data were statistically analyzed for frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The results showed that the information system was 
accurate, in agreement with the criteria of curriculum quality assurance and effective for users. All 
courses were found to meet the curriculum standards and 90% of them were shown to have a good 
level of evaluation. The results also showed that the users' satisfaction of information system 

ARU Research Journal, Vol.5, No.2, May 2018                               วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561 



62                                                                                         วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561         
 

regarding to the presentation, reliability, value of content/information and accessibility to information 
systems was in high level with the average of 4.39.   
Keywords: Information system, Educational quality assurance, Criteria of educational quality 
assurance 
 
1. บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ. 2542 
[1] และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [2] ได้
ก าหนดหลักการของการจัดการศึกษาและมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาไว้ โดยก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ โดยระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มี ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
 ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 3 ระดับ คือระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ส าหรับกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรนั้น เริ่มด าเนินการตั้งแต่การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ [3] ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนและองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  
 การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการประกัน
คุณภาพนั้น ต้องอาศัยระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล/สารสนเทศที่จ าเป็นและเพียงพอส าหรับ
น าไปใช้ในการวางแผน  การวิเคราะห์ความต้องการและ
การน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ จึงมีบทบาทส าคัญต่อ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)ระดับปริญญา
ต รี ข อ ง ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 10 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานหลักสูตรจ านวน 6 หลักสูตร ไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 4 หลักสูตร และส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
การประกันคุณภาพใหม่ ระบบสารสนเทศบางอย่างยังไม่
พร้อมใช้งาน ท าให้ขาดการวางแผนการด าเนินงานที่ดี
และไม่ทันต่อการว างแผนปรับปรุ งกระบวนการ
ด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที และหากไม่ได้รับการวาง
แผนการปรับปรุงและการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
และสารสนเทศที่ดี จะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษา
ในหลักสูตรและส่งผลกระทบต่อเนื่องในระดับคณะและ
สถาบัน   
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับ
หลักสูตร) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้บริหารในการบริหารจัดการหลักสตูรของคณะครศุาสตร์
และคณะอื่นๆ ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
 2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการ
น าระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรไปใช้ประโยชน์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 54 หลักสูตร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
ข อ ง ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
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พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 
หลักสูตร ได้มาด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) 
3.2 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1. ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 
พ.ศ. 2557  ระบบสารสนเทศและงานวิจัยเกี่ยวกับการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2. ศึกษาสภาพและความต้องการข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของ
คณะครุศาสตร์  
         2.1 ออกแบบแบบส ารวจสภาพและความต้องการ
ด้านข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Item-Objective Congruence Index : IOC) 
โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
         2.2 น าแบบส ารวจสภาพและความต้องการด้าน
ข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ไปส ารวจกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องและใช้งานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพ ของคณะครุศาสตร์ จ านวน 18 คน  
         2.3 วิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพและความ
ต้องการด้านข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ตามประเด็นจากผลการ
ส ารวจความต้องการ แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นผู้
ประเมินระดับหลักสูตร และผู้ เ ช่ียวชาญด้านระบบ
สารสนเทศรวม 5 ท่าน ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องของข้อมูล โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพและความสอดคล้องของระบบสารสนเทศ 
 4. น าสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ [4] ที่สร้างจาก 
Google Site และจัดเก็บสารสนเทศบน Google Drive 
โดยก าหนดรหัสผ่ านในการเข้ าถึ งข้อมูล  แล้ ว ให้
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของทุกหลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้งาน  

 5. ติดตามผลการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จากการรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  
 6. สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการน า
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
มาใช้ 
     6.1 ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะครุศาสตร์ไปตรวจสอบความถูกต้องโดย
ผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
     6.2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
คณะครุศาสตร์ไปส ารวจกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 14 คน 
(กลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ ปี
การศึกษา 2559) 
     6.3 วิเคราะห์ผลการความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
คณะครุศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. วิเคราะห์ความถูกต้องแบบส ารวจสภาพและความ
ต้องการด้านข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรและแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 
     2. วิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพและความต้องการ
ด้านข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  
     3.  วิเคราะห์ความถูกต้องและความสอดคล้องของ
ระบบสารสนเทศ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร จ านวน 
5 ท่าน 
     4.  วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะครุศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร  
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 4.1.1  ผลการส ารวจสภาพและความต้องการด้าน
ข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์  
 ผู้วิจัยน าแบบส ารวจสภาพและความต้องการด้าน
ข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญประเมิน โดยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) แล้วจึงน าไปใช้ ซึ่งแบบ
ส ารวจประกอบด้วย 3 ตอน ผลการส ารวจเป็นดังน้ี 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวนผู้ตอบ
แบบส ารวจจ านวน 18 คน ประกอบด้วยผู้บริหารคณะครุ
ศาสตร์ 1 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 8 คน กรรมการ
และเลขานุการหลักสูตร 3 คน เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตร 5 
คน และกรรมการบริหารหลักสูตร 1 คน จาก 10 
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานข้อมูล/สารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.53 ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือระบบสารสนเทศ
เพื่องานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรมีความส าคัญ 
อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมาคือระบบ
สารสนเทศของคณะครุศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความ
ทันสมัย สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
3.50 และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือระบบ
สารสนเทศของคณะครุศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ
ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร อยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.06  
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพ  
     ประเด็นที่ 1 ระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร์
ควรมีข้อมูล/สารสนเทศอย่างน้อยในเรื่องใดบ้างใน        
3 อันดับแรกพบว่า ล าดับที่ 1 ข้อมูลนักศึกษาแต่ละช้ันปี 
ความถี่ 18 คิดเป็นร้อยละ 100 ล าดับท่ี 2 ข้อมูลคุณภาพ
บัณฑิต/การมีงานท า ความถี่ 17 คิดเป็นร้อยละ 94.44 
ล าดับที่ 3 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ความถี่ 16 คิด
เป็นร้อยละ 88.89 
     ประเด็นที่ 2 ข้อมูล/สารสนเทศในด้านใดที่ต้องการ
มากที่สุดในการด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับ
หลักสูตรใน 3 อันดับแรก พบว่า ล าดับที่ 1 เท่ากัน 3 
ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูล

นักศึกษาแต่ละช้ันปี และข้อมูลการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ความถี่ 4 คิดเป็นร้อยละ 22.22  
     ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเห็นเพิ่มเติมว่าระบบ
สารสนเทศของคณะครุศาสตร์ในภาพรวม ยังไม่สามารถ
น ามาใช้ได้ทันที กระจายอยู่ตามหน่วยงานภายใน ยังไม่มี
ระบบการจัดการข้อมูลที่ดี   รวมทั้งข้อมูลยังไม่เป็น
ปัจจุบัน  
 4.1.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์  
 จากผลการวิเคราะห์ความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้งานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้ง
เกณฑ์การประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (จ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี) 
ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบประเด็นการจัดเก็บ รวบรวม และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็น จ านวน  16  ประเด็น 
ดังแสดงในตารางที่ 1 และได้น าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบของเว็บไซต์ ตัวอย่างดังรูปที่ 1 รวมทั้งมีการ
จัดเก็บข้อมูลบน Google Drive ตัวอย่างดังรูปที่ 2 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องและความ
สอดคล้องของระบบสารสนเทศ โดยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า
ทุกประเด็น มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี    ความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร สามารถน าไปใช้ได้ 
 4.1.4  ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ โดยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ พบว่า
ทุกประเด็นค าถาม มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้น าไปใช้ได้  
     4.1.5 ผลการติดตามการน าระบบสารสนเทศไปใช้ใน
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จากการรายงานผล
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2559 พบว่าในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีจ านวน 
10 หลักสูตร ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมี
ผลการประเมินในระดับดีจ านวน 9 หลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ 90 ผลการประเมินในระดับปานกลาง จ านวน 1 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 10 
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ตารางที่ 1 ประเด็นในการพัฒนาและรวบรวมระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี ประเด็นที่พัฒนา/รวบรวม 

ข้อมูล/สารสนเทศ แหล่งเผยแพร ่

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

1) ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร* 
2) ข้อมูลการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร* 

เว็บไซต ์
 

Google 
Drive 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3) แบบฟอร์มวิเคราะห์ผลการส ารวจการ
ความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต 

เว็บไซต ์
 

 4) รายงานผลคุณภาพบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยผู้ใช้บัณฑิต* 

Google  
Drive 

 

ตัวบ่งช้ี 2.2 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 5) รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท า* เว็บไซต ์

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 6) ข้อมูลนักศึกษาแต่ละช้ันปี* 
7) รายงานกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

เว็บไซต ์
Google 
Drive 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 8) รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษา 

Google 
Drive 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 9) อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา* 
10) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

เว็บไซต ์
         

Google 
Drive 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - - 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 11) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร*  เว็บไซต ์

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 12) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
13) ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อ
หลักสูตร 

เว็บไซต ์
Google 
Drive 

* ประเด็นที่เป็นความต้องการในอันดับต้นๆ จากผลการส ารวจความตอ้งการของผู้ใช้สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี ประเด็นที่พัฒนา/รวบรวม 

ข้อมูล/สารสนเทศ แหล่งเผยแพร ่

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- - 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 14) ข้อมูลการทวนสอบ เว็บไซต ์

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

15) รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย 

Google 
Drive 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 16) รายงานผลความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

Google 
Drive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอบนเว็บไซต์ 
 

 

 
 
รูปที่ 2 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่น าเสนอบน Google 
Drive 
 

4.2  ความพึงพอใจของผู้ ใช้งานที่มีต่อการน าระบบ
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรไปใช้
ประโยชน์ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน  
     ตอนที่  1 สถานภาพผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวน
ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 14 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
คณะครุ ศาสตร์  1  คน  ประธานหลั กสู ตร  2  คน 
กรรมการบริหารหลักสู ตร  6 คน กรรมการและ
เลขานุการบริหารหลักสูตร 4 คน และเจ้าหน้าที่



ARU Research Journal, Vol.5, No.2, May 2018                                                                                                    67 
 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 1 คน จากทั้ง 10 
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ ท่ีมี 
ประสบการณ์ในการท างานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
     ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือด้านวิธีการ
น าเสนอเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมา
คือด้านความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 
และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือด้านการเข้าถึ ง
ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 ดังรูปที่ 
3 โดยเมื่อพิจารณาประเด็นในแต่ละด้าน พบว่า  

1) ด้านความน่าเช่ือถือ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.40 ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือความ
ถูกต้อง น่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ  อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือการให้ข้อมูลเพื่อ
ติดต่อผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเมื่อต้องการ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.43 และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสดุคือ
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในระบบสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 
 2) ด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 มีประเด็นท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด
เท่ากัน 2 ประเด็นคือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ  อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 
รองลงมาคือความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ (เว็บไซต์ ) ไม่ซับซ้อน อยู่ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.43 และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือการ
ค้นหา และการเข้าถึงข้อมูลได้ตรงตามที่ต้องการ อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 
 3) ด้านคุณค่าของเนื้อหา/ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 ประเด็นที่มีความ
คิดเห็นสูงสุดคือข้อมูลมีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมาคือข้อมูลที่น าเสนอช่วยใน
การรายงานผลการด าเนินงาน (SAR) และเตรียมพร้อมใน
การรับการประเมินได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 
และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือข้อมูลมีความ
กระชับ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้ทันที อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 

 4) ด้านวิธีการน าเสนอเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.49 ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ
เนื้อหาข้อมูลในการน าเสนอมีความชัดเจน เข้าใจง่าย  อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมาคือการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่ภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทั่วถึง 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 และประเด็นที่มี
ความคิดเห็นต่ าสุดคือการน าเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจ 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29  

 
รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ
ระบบสารสนเทศในแต่ละด้าน 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
     1) ควรมีวิทยากรมาอบรมการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ในตัวช้ีวัด
กระบวนการเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองได้อย่างถูกต้อง  
 2) ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอระบบ
สารสนเทศให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
5. การสรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 
2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ระดับหลักสูตร) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความถูก
ต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใ ช้ งาน
สารสนเทศและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยดูจาก
ผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2559 ทุกหลักสูตรของ
คณะครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร 

4.30

4.35

4.40

4.45

4.50

ความน่าเช่ือถือ การเข้าถึง คุณค่าเนื้อหา วิธีการน าเสนอ 

4.40 4.39 4.39 

4.49 

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 



68                                                                                         วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561         
 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัช กาฬภักดี (2559) 
[5] ที่ท าการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ
สารสนเทศ พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพในงานสหกิจศึกษาอยู่ใน
ระดับมากที่สุดในทุกด้าน สอดคล้องกับประพาพร มั่นคง
และมานิตย์ อาษานอก [6] ที่ท าการศึกษาประสิทธิภาพ
ของการใ ช้ งานระบบสารสนเทศเพื่ อการติ ดตาม
วิทยานิพนธ์ พบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพการใช้
งานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับอังคณา จัตตามาศ 
[7] ที่ท าการศึกษาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ท่ี
มีผลการประเมินด้านการใช้งานของระบบสารสนเทศอยู่
ในระดับดี  

2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีต่อการ
น าระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรไปใช้ประโยชน์นั้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากในทุกด้านได้แก่ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ ด้านคุณค่าของเนื้อหา/ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ และด้านวิธีการน าเสนอเนื้อหา ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของประพาพร มั่นคงและมานิตย์ อาษา
นอก [6] ที่ท าการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการติดตามวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับมาก  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่เป็น
การเก็บรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลส าหรับตัวบ่งช้ี
เชิงปริมาณ จึงควรเพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ในตัวบ่งช้ีเชิงกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 2. การน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์และ Google Drive 
เป็นรูปแบบและวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ส าหรับผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ แต่ยังขาดความน่าสนใจหรือดึงดูดให้
เข้ามาใช้งาน จึงควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ภาพ
หรือกราฟิก  
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