
สรุปผลการประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

การประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ/คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 ในครั้งนี้ มี มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 78 ฉบับ ผลการประเมินสรุปได
ดังนี ้

1.    หนวยงาน    
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 คน 
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย จํานวน 4 คน 
ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา จํานวน 9 คน 
ภาควิชาภูมิศาสตร จํานวน 2 คน 
ภาควิชาพลานามัย จํานวน 11 คน 
ภาควิชาจติวิทยา จํานวน 5 คน 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 7 คน 
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา จํานวน - คน 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร จํานวน 9 คน 
ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง จํานวน 3 คน 
สํานักงานเลขานุการ จํานวน 12 คน 
คณะศึกษาศาสตร จํานวน 14 คน 

รวม  78 คน 
 

2.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

2.1 ความเขาใจในตัวบงช้ีและเกณฑคุณภาพ 4.60 มากที่สุด 5 
2.2 การรักษาเวลา 4.60 มากที่สุด 5 
2.3 ความรับผิดชอบในหนาที่ 4.82 มากที่สุด 1 
2.4 การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 4.59 มากที่สุด 6 
2.5 ความเช่ือมั่นในตนเอง 4.63 มากที่สุด 4 
2.6 การควบคุมอารมณ 4.69 มากที่สุด 3 
2.7 ความสามารถในการทํางานเปนทีม 4.73 มากที่สุด 2 
2.8 ความชัดเจนในการติดตอสื่อสาร 4.56 มากที่สุด 7 

รวม 4.65 มากที่สุด  

ผลการสรุป 
ผูประเมิน จํานวน  78  คน  มีความคิดเหน็ตอผูตรวจประเมินฯ  อยูในระดับมากท่ีสุด 



รายงานการประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ระดับภาควชิา/สํานักงานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/
สํานักงานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปด 
โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัภาควิชา/สํานักงานเลขานกุาร/คณะ
ศึกษาศาสตร ไดแก เพศ และสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ของผูประเมินผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร ใน 8 ดาน คือ           
(1) ดานความเขาใจในตัวบงช้ีและเกณฑคุณภาพ (2) ดานการรักษาเวลา (3) ดานความรับผิดชอบใน
หนาท่ี (4) ดานการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (5) ดานความเช่ือม่ันในตนเอง (6) ดานการควบคุม
อารมณ (7) ดานความสามารถในการทํางานเปนทีม และ (8) ดานความชัดเจนในการติดตอส่ือสาร 
โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/
สํานักงานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร ไดแก .หนวยงาน โดยใชคาความถ่ี (frequency) และรอยละ 
(percentage)  
 2.ขอมูลเกี่ยวกบั ความคิดเหน็ท่ีมีตอผูตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับ
ภาควิชา/สํานกังานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร ใน 8 ดาน คือ (1) ดานความเขาใจในตัวบงช้ีและ
เกณฑคุณภาพ (2) ดานการรักษาเวลา (3) ดานความรับผิดชอบในหนาท่ี (4) ดานการรับฟงความ



3 

คิดเห็นของผูอ่ืน (5) ดานความเช่ือม่ันในตนเอง (6) ดานการควบคุมอารมณ (7) ดานความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม และ (8) ดานความชัดเจนในการติดตอส่ือสาร โดยแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูล
โดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ/
คณะศึกษาศาสตร มีดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็น 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับภาควิชา/สํานกังานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร  ไดแก หนวยงาน ดังปรากฏตาราง 1 

 

ตาราง 1 
จํานวนรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับ
ภาควิชา/สํานกังานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
หนวยงาน   

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 2 2.6 
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 4 5.1 
ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา 9 11.5 
ภาควิชาภูมิศาสตร 2 2.6 
ภาควิชาพลานามัย 11 14.1 
ภาควิชาจติวิทยา 5 6.4 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7 9.0 
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา - - 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร 9 11.5 
ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง 3 3.8 
สํานักงานเลขานุการ 12 15.4 
คณะศึกษาศาสตร 14 17.9 

รวม 78 100.0 
จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/

สํานักงานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร   
หนวยงาน สวนใหญ เปนบุคลากรผูรับผิดชอบในสวนของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 17.9 รองลงมา คือ สํานักงานเลขานุการ ภาควิชาพลานามัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาจติวิทยา ภาควิชาการประเมินและ
การวิจยั ภาควชิาการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชา
บริหารการศึกษาและอุดมศึกษา ตามลําดบั 
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับ ความคิดเห็น 
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความคิดเหน็ของผูประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
ระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร ดงัปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของผูประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

0 X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.1 ความเขาใจในตัวบงช้ีและเกณฑ
คุณภาพ 

47 
(60.3%) 

31 
(39.7%) 

- - - - 4.60 .493 มากที่สุด 

3.2 การรักษาเวลา 48 
(61.5%) 

29 
(37.2%) 

1 
(1.3%) 

- - - 4.60 .518 มากที่สุด 

3.3 ความรับผิดชอบในหนาที่ 64 
(82.1%) 

14 
(17.9%) 

- - - - 4.82 .386 มากที่สุด 

3.4 การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น 

48 
(61.5%) 

28 
 35.9%) 

2 
(2.6%) 

- - - 4.59 .545 มากที่สุด 

3.5 ความเช่ือมั่นในตนเอง 50 
(64.1%) 

27 
(34.6%) 

1 
(1.3%) 

- - - 4.63 .512 มากที่สุด 

3.6 การควบคุมอารมณ 54 
(39.2%) 

24 
(30.8%) 

- - - - 4.69 .465 มากที่สุด 

3.7 ความสามารถในการทํางาน
เปนทีม 

57 
(73.1%) 

21 
(26.9%) 

- - - - 4.73 .446 มากที่สุด 

3.8 ความชัดเจนในการ
ติดตอสื่อสาร 

47 
(60.3%) 

28 
(35.9%) 

3 
(3.8%) 

- - - 4.56 .572 มากที่สุด 

รวม 4.65 .407 มากที่สุด 

จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/สํานักงาน
เลขานุการ/คณะศึกษาศาสตร โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65) โดยดานความรับผิดชอบ
ในหนาท่ีมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความสามารถในการทํางานเปนทีม ดานการควบคุมอารมณ 
ดานความเช่ือม่ันในตนเอง ดานความเขาใจในตัวบงช้ีและเกณฑคุณภาพ ดานการรักษาเวลา ดาน
การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และดานความชัดเจนในการติดตอส่ือสาร ตามลําดับ 


