การพัฒนาระบบประเมินการสอน แบบออนไลน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
บทคัดยอ
จุดมุงหมายของการวิจัยนี้ (1) เพื่อสรางระบบประเมินการสอน แบบออนไลน เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (2) เพื่อสรางกระบวนการประเมินการสอนของอาจารย
ผานระบบอินเตอรเน็ต โดยใหอาจารย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมใหมากที่สุด
โดยมี วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การกั บ กลุ ม เป า หมายของการทดลองใช ร ะบบมี ก ารประเมิ น ผล โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามกลุมผูใชที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศทุกกลุม เพื่อเปนขอมูลใน
การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได โดยรวบรวมขอคิดเห็นจากผูใชงานทั้ง 5 กลุม ไดแก
นักศึกษา จํานวน 30 คน อาจารย จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 2 คน เจาหนาที่ และผูดูแลระบบจํานวน 2
คน
ผลการศึกษาพบวากลุมผูใชงานสวนใหญมีความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับระบบประเมินการสอนแบบ
ออนไลน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวามีประสิทธิภาพอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย = 4.06) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเร็วในการโตตอบ และการแสดงผลการทํางาน มี
ความเหมาะสม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.06) รูปแบบ ขนาด และสี ของตัวอักษรมีความเหมาะสม งาย
ตอการอาน (คาเฉลี่ย = 3.62) การทํางานของระบบ มีความถูกตอง (คาเฉลี่ย = 3.94) ลําดับของการเชื่อมโยง
ระบบมีความเหมาะสม งายตอการใชงาน (คาเฉลี่ย = 4.24) มีความสะดวกตอการใชงานของผูใช (คาเฉลี่ย =
4.18) ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา (คาเฉลี่ย = 4.15) ไดขอมูลหรือสารสนเทศ
ตรงกับความตองการของผูใช (คาเฉลี่ย = 3.97)ขอมูลสงถึงผูรับในระยะเวลาที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย = 4.09)
สารสนเทศมีความถูกตอง (คาเฉลี่ย = 4.26)
ABSTRACT
The aim of this research were 1) Creating an online teaching evaluation system that supported the
quality assurance of Chiang Mai Rajabhat University. 2) Creating the teaching evaluation process that
both lecturer and student are participated as much as possible.
The processing of the trial system is evaluated by the questionnaire that provided for users of all
samples that involved with the system. In order to the information to improve error correction that may
occur such collecting feedback from samples 5 groups such as students 30 people, teachers 3 people,
administrators, staff and administrators 2 people. The results that have been proved by the user of the trial
system can help System Developer developing more effectiveness system.

The study found that users were satisfied with the overall performance assessment of this
system for quality assurance of Chiang Mai Rajabhat University to be effective at a high level (mean =
4.06), with comments about speed of response. And display performance. Qualify were high (mean =
4.06) format, size and color of the text is appropriate. Easy to read (mean = 3.62), the operation of the
system. Accurate (mean = 3.94), the order of integration is appropriate. Easy to use (mean = 4.24) are
convenient to use the user's (mean = 4.18) reduce the process that was operating on a regular basis (mean
= 4.15), the data or information directly, the needs of users (mean = 3.97), the data sent to the recipient
within a reasonable time (mean = 4.09) information is accurate (mean = 4.26).
คํานํา
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีแนวนโยบายสงเสริมใหมีการทําวิจัย งานวิจัยนี้จัดทําขึ้น
เพื่อใหสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยุทธศาสตร 1 วาดวยการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู มุงเนนใหมีการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน มีการ
เสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธทางสังคม และอยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู มีการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข รวมทั้งงานวิจัยมี
ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ตามยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2
การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม กลยุทธการวิจัยที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น ประกอบ ดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ (1) การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา (2) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับทองถิ่น และสอดคลองของ
โครงการวิจัยกับกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบาย ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) กลุม
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา จัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยง
สูภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรูสูระบบเศรษฐกิจชุมชน และโครงการวิจัยสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล ระยะการบริหารราชการ 4 ป ของรัฐบาล นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
การประเมินการสอนนับเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญ และมีความจําเปนในการเรียนการสอน เพราะ
เปนสิ่งที่ชวยใหผูบริหารสามารถจะตรวจสอบและควบคุมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ปจจุบันการ
ประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะมีการประเมิน 3 ครั้งในแตละปการศึกษา ซึ่งในแตละ
ครั้งจะมีขั้นตอนการทําการประเมินในแตละภาคเรียนดังนี้
- การเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินการสอนในลักษณะของกระดาษ และดําเนินการประเมินโดย
นักศึกษานําแบบประเมินไปแจกตามหองของผูสอน เก็บรวบรวม และสงแบบประเมินที่ฝายประเมิน

- ฝายประเมินเก็บขอมูล วิเคราะห และประเมินผลออกมาในรูปแบบของรายงานตางๆ จากนั้น
สงผลการประเมินใหกับผูบริหาร และผูสอน
จากขั้นตอนการประเมินดังกลาว คณะผูวิจัย ไดพบปญหาและอุปสรรคของการประเมินการสอนดังนี้
- มหาวิทยาลัยตองสูญเสียงบประมาณในการประเมินการสอน คาแบบประเมิน คาจางนักศึกษาเก็บ
รวบรวมขอมูล คาวิเคราะหขอมูล คาใชจายในแตละปการศึกษา เปนจํานวน 200,000 บาทเปนอยางนอย
และตองเสียคาใชจายสําหรับการประเมินทุกๆ ปการศึกษา
- การแจกแบบประเมิน ผูสอนอาจมีการยายหองเรียน ทําใหนักศึกษาที่ไปแจกแบบประเมินไม
สามารถเก็บขอมูลการประเมินได
- การแจกแบบประเมินในปจจุบัน ไมไดแจกใหกับนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนแจกสวนหนึ่งของ
คนที่ลงทะเบียนเรียน และไมไดแจกแบบประเมินทุกรายวิชา
- การสรุปการประเมินผลที่ตองใหกับผูบริหาร อาจารยจะมีขั้นตอนในการวิเคราะห สรุป ที่ตองใช
เวลานานมากในการวิเคราะห เชน เมื่อประเมินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ผลการประเมินการเรียน
การสอนจะแจงใหผูสอนทราบในภาคเรียนที่ 2
- เครื่องมือที่ใชในการประเมินการสอนเปนแบบสอบถาม ซึ่งใชประเมินกับทุกรายวิชา และเปนแบบ
เดียวกันทั้งหมด ทําใหสิ้นเปลืองกระดาษ
จากปญหาดังกลาวผูรายงานผลการใชนวัตกรรมในฐานะผูพัฒนาจึงสนใจสรางระบบการพัฒนา
ระบบประเมินการสอน แบบออนไลน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เพื่อเอื้อตอการประเมินการสอน ใหสามารถประเมินการสอนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาสามารถประเมิน
การสอนออนไลนผานเว็บไซต ระบบสามารถวิเคราะหผลการประเมิน และแสดงผลการประเมิน ใหกับ
ผูบริหาร และอาจารย ผานทางเว็บไซต ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการประเมินการสอน
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. รวบรวมขอมูล ศึกษาปญหาและความเปนไปได ศึกษาจากเอกสารประกอบการประเมิน จากการ
สํารวจความตองการของเจาหนาที่ อาจารย และผูบริหาร โดยการสัมภาษณ และ ศึกษาคนควาและเก็บ
รวบรวม ขอมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม พีเอชพี การใชระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล และการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม เอสพีเอสเอส
2. วิเคราะหและออกแบบระบบงานวิเคราะหระบบงานจากความตองการ และวิธีการประเมินผล
และทําการออกแบบ แฟมขอมูล โดยใชหลักการออกแบบแฟมขอมูล เชน การทําใหฐานขอมูลอยูใน
รูปแบบบรรทัดฐาน โดยจะนําเสนอในรูปแบบของโมเดลขอมูลเชิงสัมพันธ
3. พัฒนาโปรแกรมทําการเขียนโปรแกรมตามที่ไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ
4. ติดตั้งและทดลองใชงาน ติดตั้งและทดลองใชงานกับ กลุมตัวอยางจากผูใชทุกกลุม
5. ประเมินโปรแกรม โดยการออกแบบสอบถามจากผูใชทุกกลุมและปรับปรุงตาม ขอเสนอแนะ
6. จัดทําเอกสารคูมือการใชงาน

ผลที่ไดจากการดําเนินงาน
ระบบประเมินการสอน แบบออนไลน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมไดแบงผูใชออกเปน 4 ระดับ ประกอบไปดวย
1. ระดับนักศึกษา
2. ระดับอาจารย
3. ระดับผูบริหาร
4. ระดับเจาหนาที่ และ ระดับผูดูแลระบบ
เมื่อผูใชพิมพยอู ารแอล www.assess.cmru.ac.th จะปรากฏหนาแรกของระบบดังตอไปนี้

ภาพที่ 1 หนาจอแรกของระบบประเมินการสอนฯ
จากหนาหลัก ผูใชสามารถใส ชื่อผูใช รหัสผาน และรหัสภาพ คลิกที่ปุม Submit หรือจะคลิกสวน
ของเมนู login เขาสูระบบประเมินอาจารย ตามสิทธิ์ของผูใช
1. ระดับนักศึกษา
หลังจากผูใช Login เขาสูระบบ จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ 2 ระบบจะแสดงขอมูลของผูใช ที่ Login
เขาสูระบบ แสดงชวงเวลาที่ทําการประเมินได และแสดงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนและตองทําการ
ประเมินในภาคเรียนนั้นๆ หากนักศึกษา Login เขามาในชวงเวลา ที่ยังไมอยูในชวงเวลาที่ประเมิน นักศึกษา
จะไมสามารถประเมินได

ภาพที่ 2 รายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกทําการประเมินการสอน
จากหนาจอภาพที่ 2 ใหผูใชคลิกเลือกรายวิชาที่จะทําการประเมินการสอน จะปรากฏหนาจอดังภาพ
ที่ 3 หลังจากผูใชทําแบบประเมินเสร็จแลว ใหคลิกปุม ประเมินการสอน จะปรากฏหนาจอแสดงขอความให
ผูใชทราบวาไดทําแบบประเมินการสอนอาจารยเสร็จเรียบรอยแลว

ภาพที่ 3 แสดงแบบประเมินการสอนออนไลน
ผูใชสามารถ แนะนํา ติชม ระบบ ไดโดยการคลิก เมนู แนะนํา ติชม เมื่อผูใชแนะนําติชม จากนั้นให
คลิก ปุม แนะนํา ติชม ระบบประเมินการสอนออนไลน เพื่อแนะนําติชมอีก หรือกลับหนาหลัก
การเปลี่ยนรหัสผาน ผูใชสามารถเปลี่ยนรหัสผาน โดยการคลิกที่ เมนู เปลี่ยนรหัสผาน ใหผูใช พิมพ
รหัสผานเกา รหัสผานใหม และยืนยันรหัสผานใหม จากนั้นคลิกปุม ตกลง

2. ระดับอาจารย
หลังจากที่ผูใช Login เขาสูระบบ จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ 4 ผูใชสามารถเลือกดูผลการประเมิน
การสอน ตามภาคเรียนได และคลิกดูผลการประเมินในแตละรายวิชา

ภาพที่ 4 แสดงหนาจอแสดงรายวิชาที่ตองการดูผลการประเมิน สําหรับอาจารย
หลังจากผูใชคลิกเลือกรายวิชาจากภาพที่ 4 จะปรากฏผลการประเมินดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงหนาจอผลการประเมินรายบุคคลสําหรับอาจารย
จากภาพที่ 5 สามารถคลิกเลือกบันทึกขอมูลออกมาในรูปของ ไฟลเอ็กเซล ได
3. ระดับผูบริหาร
ผูใชระดับผูบริหารสามารถดูผลการประเมินของตนเอง หากผูใชรายวิชาสอน และสามารถดูผลการ
ประเมินรายบุคคล ของบุคลากร ในสังกัดของตนเองได การใชงานเหมือนกับดูผลการประเมินของตนเอง
ในระดับอาจารยทั่วไป
ผูใชระดับผูบริหารสามารถดูผลการประเมินสรุปไดโดยเมื่อผูใช Login เขาสูระบบจะปรากฏ
หนาจอดังภาพที่ 6 ผูใชสามารถเลือกดูผลการประเมิน รายงานตางๆ จากเมนู

ภาพที่ 6 แสดงหนาจอหลักของการ login สําหรับผูบริหาร
จากผูใชคลิกเลือกเมนู ผลการประเมินทั้งหมด จะปรากฏหนาจอภาพที่ 7 ผูใชสามารถคลิกเลือก
คณะ สาขาวิชา และบุคลากรภายในคณะที่ตองการดูผลการประเมินของแตละบุคคล

ภาพที่ 7 แสดงหนาจอเลือกคณะที่ตองการดูผลการประเมิน
จากผูใชคลิกเลือกเมนู รายงาน จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงหนาจอผลของการคลิกเลือกรายงาน

จากภาพที่ 8 ผูใชคลิกเลือก สรุปผลการประเมินอาจารยในระดับมหาวิทยาลัย จะแสดงขอมูลผลการ
ประเมินของทัง้ มหาวิทยาลัยออกมาในลักษณะของตาราง และกราฟ
จากภาพที่ 8 ผูใชคลิกเลือก สรุปผลการประเมินในระดับคณะ จะแสดงหนาจอภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงหนาจอผลการคลิกเลือก สรุปผลการประเมินอาจารยในระดับคณะ
4. ระดับเจาหนาที่ และผูดูแลระบบ
ระดับเจาหนาที่และผูดูแลระบบ มีการใชงานในสวนนี้คลายกัน มีสิ่งที่ตางกันคือ ผูดูแลระบบ
สามารถจัดการขอมูลสิทธิการใช และรหัสผาน (กําหนดสิทธิ์การเปนผูใชทั่วไป และ ผูดูแลระบบ) แต
เจาหนาที่ทั่วไป ไมสามารถทํางานในสวนนี้ได
เมื่อผูใช Login เขาสูระบบ จะแสดงหนาจอหลัก มีเมนูการใชงานตางๆ สําหรับเจาหนาที่ ใชในการ
จัดการระบบ ปรากฏหนาจอดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงหนาจอหลักของเจาหนาที่ และผูดูแลระบบ

หนาจอหลักของสวนนี้จะประกอบไปดวยเมนู ดังนี้
4.1. ขาวประชาสัมพันธ สวนนี้สาํ หรับจัดการ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล ขาวประชาสัมพันธของระบบ
เมื่อผูใชคลิกเมนู ขาวประชาสัมพันธ
4.2. จัดการแบบประเมินการสอน และกําหนดวันที่ทําแบบประเมิน สวนนี้สําหรับเจาหนาที่จัดการ
ขอมูลแบบประเมิน และกําหนดชวงเวลา วันที่ทําแบบประเมิน เมื่อผูใชคลิก จัดการแบบประเมิน
4.3. จัดการขอมูลคําแนะนํา ติชม สวนนี้สําหรับ เจาหนาที่จัดการขอมูลคําแนะนํา ติชม ของระบบ
เมื่อผูใชคลิกเมนู จัดการขอมูลคําแนะนํา ติชม ผูใชสามารถคลิก ลบ ขอมูลคําแนะนํา ติชม ไดจากเมนู ที่อยู
ดานหนาคําแนะนํา ติชม
4.4. จัดการขอมูลเจาหนาที่ สวนนี้สําหรับเจาหนาที่ เพิ่ม ลบ แกไข คนหา ขอมูลเจาหนาที่ หลังจาก
ผูใชคลิกเมนู จัดการขอมูลเจาหนาที่
4.5. จัดการขอมูลอางอิง สวนนี้สําหรับเจาหนาที่ เพิ่ม ลบ แกไข คนหา ขอมูลอางอิง หลังจากผูใช
คลิกเมนู จัดการขอมูลอางอิง
4.6. ขั้นตอนการสํารองขอมูล สวนนี้สําหรับเจาหนาที่ในการสํารองขอมูลการประเมิน ในภาคเรียน
ปจจุบัน
การนําผลงานไปใชประโยชน
1. นําระบบประเมินการสอน แบบออนไลน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหมไปใชประเมินการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. อาจารยสามารถตรวจสอบผลสรุปจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาไดสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้ น ทํ า ให อ าจารย ส ามารถใช ผ ลการประเมิ น ที่ ไ ด จ ากระบบปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผูบริหารสามารถตรวจสอบผลสรุปในรายงานรูปแบบตางๆ เชน กราฟแทง กราฟวงกลม และ
อื่นๆซึ่งระบบสามารถสรุปผลการประเมินไดทั้งผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินใน
ระดับคณะ ผลการประเมินในระดับภาควิชา ผลการประเมินในระดับสาขา และผลการประเมินในสําหรับ
อาจารยแตละบุคคล ในแตละรายวิชาอีกดวย เพื่อชวยในการตัดสินใจและหาแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนใหดียิ่งขึ้น
4. ระบบสามารถวิเคราะห และประเมินการสอนของอาจารยรายบุคคล ภาควิชา และคณะได ซึ่ง
เป น ไปตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และเป น ข อ มู ล ให อ าจารย พิ จ ารณา
พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งตอ ๆ ไป ตลอดจนเปนขอมูลในการบริหารงานใหกับผูบังคับบัญชา
5. ระบบสามารถลดระยะเวลา และคาใชจา ยในการประเมิ น ทํ า ให ก ารประเมิ น มี ประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

6. ระบบสามารถลดการใชทรัพยากร ประหยัดคาใชจายในการประเมินการเรียนการสอนในแตละ
ภาคเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
การอภิปรายผล
การพัฒนาระบบประเมินการสอนแบบออนไลน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบประเมินการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผานทางเว็บไซต เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษา ในการประเมินการสอน และสําหรับอาจารย
ผูบริหาร ดูผลการประเมินผานทางเว็บไซต
ระบบไดมีการวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ โดยใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสไดแก ระบบ
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ภาษาสคริปตพีเอชพี เนื่องจากใชงานงายมีความเสถียรภาพ และความปลอดภัย
ของขอมูลสูง
ระบบประเมินการสอนออนไลนนี้มีเครื่องมือในการประเมินเปนแบบปรนัย ยังไมมีเครื่องมือแบบ
อื่นผูจัดทําจัดทําเพื่อใชสําหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเทานั้น รวมทั้งมีขอจํากัดในการออกแบบ
ฐานขอมูล เนื่องจากตองใชฐานขอมูลบางสวนจากสํานักสงเสริมวิชาการ
จากขอจํากัดของระบบที่พัฒนาขึ้น จึงมีขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบและนําไปใชในอนาคต
ดังนี้
1. พัฒนาใหสามารถเลือกเครื่องมือในการประเมิน นั่นคือ สามารถเลือกแบบประเมินในรูปแบบ
อื่นๆ ไดหลากหลายรูปแบบ
2. พัฒนาใหสามารถนําระบบประเมินการสอนออนไลนนี้ไปใชกับมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน
อื่นๆ ที่ตองการจะทําการประเมินไมวาจะเปนการสอน การอบรม หรือการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ใหใช
งานได
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