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บทท่ี  1 
บทนำ 

 
 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษา กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดทำรายงานประจำปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการ
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมิน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
 ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและ
ประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ นำไปใช้เป็น
แนวทาง (guideline) ในการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัคร
ใจภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะ
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ครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) 
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สำหรับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสำคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่น ๆ จะเป็นการบูรณาการ
เข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา 
รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐาน และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด ในปีการศึกษา 2557 นี้ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ สกอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ที่พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์และ
กระบวนการที่เป็นระบบภายใต้การดำเนินการตามพันธกิจของสถาบัน เพ่ือควบคุมคุณภาพ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของแต่ละคณะวิชาและภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อสังคมและ
สาธารณชน 
 คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีพันธกิจ
ผลิตบัณฑิต ที่ต้องเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ที่ สกอ. กำหนด โดยเก็บรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ในการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานที่มี พันธกิจผลิตบัณฑิต 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยให้คณะรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานประกอบการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (1 สิงหาคม-31 กรกฎาคม) ผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ (www.cheqa.cmru.ac.th) ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และ
เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการในระดับคณะ จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ในข้อที่ 1 การผลิตบัณฑิต ซึ่ง
เป็นเกณฑ์มาตรฐานข้อหนึ่งขององค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่
คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คําปรึกษาทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อ การ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝากประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
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ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการประเมิน จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ 1) จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 2) มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 4) ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 5) นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 6) ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ , 2563 : 107) โดยจะได้ 5 คะแนนเต็มจะต้องดำเนินการทั้ง 6 ข้อ สำหรับการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ
ประเมินฯ มีข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนา ดังนี้ คณะควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ
นักศึกษาของคณะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการให้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมงานบริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้
สนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ได้ย้ายสถานที่ตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว 
ไปยังคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ทำให้หน่วยงานต่างๆภายในคณะที่
รับผิดชอบการให้บริการนักศึกษา เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เป็นต้น ได้ย้ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่
สะดวกและเสียเวลาในการเข้ารับบริการด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2559-2561 เนื่องจากคณะครุศาสตร์ยังจัดการเรียนการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะปีการศึกษา 
2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอ แนะให้คณะควรจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการนักศึกษาของคณะสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ทุกคนสามารถเข้ารับบริการข้อมูลวิชาการ
และด้านอ่ืนๆได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนและส่งเสริมงานบริการนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะได้อีกด้วย  
 ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรประจำสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในการรวบรวมข้อมูลขององค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพคณะข้อที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจัย
ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะดังกล่าว จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)” ตามเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ และเพ่ือใช้เป็นระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าของคณะ       
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
        1.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้
วงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) 
        1.2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศสำหรับการบริการ
นักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วย
โปรแกรม Google Sites โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) 
 
1.3 ทฤษฎีของการวิจัย 
 
        ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้
วงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA)  
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
        1.4.1 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา 
        1.4.2 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาค
ปกติ ปีการศึกษา 2564 จาก 21 สาขาวิชา จำนวน 4,808 คน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 โดย
การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยตารางสำเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ สัดส่วนของลักษณะที่น่าสนใจ
ในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95 % จำนวน 420 คน 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ศึกษาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของระบบสารสนเทศสำหรับการ
บริการนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้วงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA)  ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 30 คน เนื่องด้วยเป็นนักศึกษาที่มีประสบการณ์การรับบริการ
นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ 
        1.4.3 ขอบข่าย  เนื้ อหา ที่ ใช้ ในการวิจัย ครอบคลุม (1) ความหมายของสารสนเทศ  
(2) ความหมายของระบบสารสนเทศ (3) ความสำคัญของสารสนเทศ (4) คุณสมบัติของสารสนเทศท่ีดี 
(5) ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ (6) ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการนักศึกษา (7) ความสำคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ (8) ความหมายของวงจร
คุณภาพเดมิ่ง (PDCA) (9) ประโยชน์ของวงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA)  (10) แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
นักศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA)  (11) โปรแกรม Google Site (12) ทฤษฎีเกี่ยวกับความ
พึงพอใจ (13) งานวิจัย เอกสาร และตำราที่เก่ียวข้องที่เกี่ยวข้อง 
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        1.4.4 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย ปีการศึกษา 2564 
 
        1.4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ระบบสารสนเทศสำหรับการบริการ
นักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วย
โปรแกรม Google Sites โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) (2) แบบประเมินคุณภาพระบบ
สารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)  
และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Google Sites 
โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)   
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
        1.5.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการนักศึกษา  หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเรียนการสอน เช่น งานวิชาการ งานกิจการ
นักศึกษา เป็นต้น ให้แก่ นักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้สืบค้น
เพ่ือใช้สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
        1.5.2 ความพึงพอใจของนักศึกษา หมายถึง การแสดงความพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบ
สารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีพั่ฒนาสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Google Sites โดยใช้วงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA)  ด้วยแบบสอบถาม มี 5 ระดับความคิดเห็น ของลิเคร์ท คือ ระดับมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด  
        1.5.3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายถึง หน่วยงานหนึ่งที่สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบัณฑิต ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอาชีพครูและเพ่ือออกไปรับใช้สังคมท้องถิ่นของประเทศชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 
        1.6.1 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับการบริการ
นักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วย
ความเข้าใจและด้วยความจริงใจ 
        1.6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลในวันและเวลาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่าง 
 



6 
 

 

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับ 
        
 1.7.1 ได้ระบบสารสนเทศสำหรับการบริการนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 
 1.7.2 เพ่ือเป็นข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ นำไปเป็นข้อมูลในพัฒนาปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาของคณะในปีการศึกษาต่อไป 


