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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 2) แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใช้งานได้ และ 2) ผลการประเมินคุณภาพการใช้ระบบสารสนเทศ

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

คุณภาพมากที่สุด คือ เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 5.00) รองลงมา คือ ความ

เหมาะสมของสีพื้นหลังกับสีตัวอักษร อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.67) และข้อที่มีคุณภาพน้อยที่สุด คือ ความชัดเจน

ของภาพดึงดูดน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.00) 
ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศ การประกันคณุภาพการศึกษา หลักสตูรคอมพิวเตอร์ 

 
Abstract 

The research aims to 1) to development of information systems for quality assurance at the 
computer department, faculty of education, and 2) to evaluate the quality of  information systems 
for quality assurance at the computer department, faculty of education. The research tools 
consisted of 1) information systems for quality assurance, and 2) evaluate the quality of information 

systems for quality assurance. Data analysis were Percentage  (%), Mean  ( ̅), Standard Deviation 
(S .D .). The research findings were as follows: 1) the researcher could develop an information 
systems for quality assurance at the computer. And 2) the information systems for quality 

assurance at the computer was found as the highest level ( ̅  = 4.82). The most obvious such 

content is accurate, complete, in most ( ̅ = 5.00), followed by the appropriate background color 
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and font color. In most ( ̅ = 4.67) and less quality are attracting the interest of clarity, at a high 

level ( ̅ = 4.00). 
Keywords:   Information Systems, Quality Assurance, Computer Department 
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1.  บทน า 

ในยุคของสังคมข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน และได้รับการยอมรับว่า
เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมมาเช่ือมต่อกันส าหรับใช้ในการรับและส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ โดยผ่านกระบวนการประมวลหรือจัดท าให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและความสะดวกมาใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร 

ปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของคนเพื่อให้คนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและสามารถ
ปรับตัวพร้อมทั้งด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น  การศึกษานับเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีการจัดการอย่างมี
คุณภาพให้กับคนในชาติ จึงได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอันจะเป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าสถานศึกษานั้นจะสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่จะท าให้
เกิดการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ*เมื่อสถานศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและต้องรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา*จึงมีความจ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัดที่ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษานั้นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ดังนั้น จึงควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลและรายงานผลการประเมินตัวบ่งช้ีคุณภาพ โดยใช้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลซึ่งสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และรายงานผลการประเมินข้อมูลมา
ช่วยอ านวยความสะดวก 

ผู้วิจัย จึงได้จัดท าฐานข้อมูลการรายงานผลการประเมินคุณภาพในแต่ละตัวบ่งช้ีและองค์ประกอบเป็นระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรคอมพิวเตอร์เป็นการน าร่องด้านการประกันคุณภาพภายใน
ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานเองมาใช้ใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาก่อน และเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการท าวิจัยดังนี้ 
 2.1.1 ขอบเขตด้านลักษณะของข้อมูล 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จะเป็นลักษณะ
รายการที่จัดเก็บรายช่ือ คะแนนของตัวบ่งช้ีคุณภาพ และผลการประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ี ซึ่งสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
และรายงานผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีคุณภาพในปีการศึกษา 2558 
 2.1.2 ขอบเขตด้านระบบงาน 

2.1.2.1 ส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป ประกอบด้วย 
ก)  จัดการเพิ่ม ลบ และแกไ้ขข้อมูลตัวบ่งช้ีคุณภาพในปีการศึกษา 2558 

2.1.2.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 
ก)  ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลในระบบได้ 
ข)  จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
ค)  จัดท าฟังก์ชันในการเพิ่ม ลบ แก้ไข และรายงานผลการประเมินคุณภาพตามตวับ่งช้ีคุณภาพ 

และองค์ประกอบในปีการศึกษา 2558 
2.1.3 ขอบเขตด้านเทคนิค 

2.1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ มีรายละเอียด ดังน้ี 
ก)  Central Processing Unit (CPU) รุ่น i5 ขึ้นไป 
ข)  Hard Disk ขนาดความจุ 500 GB ขึ้นไป 
ค)  RAM ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB ขึ้นไป 
ง)  Monitor ความละเอียด 1024 x 768 ขึ้นไป 

2.1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ มีรายละเอียด ดังน้ี 
ก)  ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 ขึ้นไป 
ข)  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการพัฒนาระบบ คือ Microsoft Access 2013 

2.2  วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งขั้นตอน ดังนี้ 

2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
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2.2.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2.2.2.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2.2.3 การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัยของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
 2.2.3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด าเนินตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการในสร้างเว็บไซต์จากหนังสือ ต ารา และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
  2) ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดี และข้อบกพร่องของการจัดฐานข้อมูล 

 3) ศึกษาเอกสาร ข้อมูล เกี่ยวกับข้ันตอนในการใช้โปรแกรม 
4) ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
5) น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและออกแบบโดยการเขียนผังงาน 

  6) น าผังงาน (flowchart) เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการวิเคราะห์
และออกแบบ เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง 

 7) พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยโปรแกรม Microsoft Access 2013 
8) จัดท าเล่มรายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2.2.3.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด าเนินการดังนี้ 
แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบประเมินที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งแบบประเมินที่จะให้ผู้ใช้ประเมินนี้มี
ลักษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

โดยก าหนดค่าระดับความเหมาะสมแต่ละช่วงคะแนน และความหมาย ดังนี้ 
ระดับ 1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
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ระดับ 5 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายได้จากการให้
ความหมายโดยการหาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยมากท่ีสุด 

2.2.4  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ดังนี้ 
2.2.4.1  น าแบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  หลักสูตร

คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ใช้คะแนนคา่เฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยมากที่สุด 

2.2.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร

คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต ( ̅) และ 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 
3.  ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช โดยผลของการวิจัยมีดังนี้ 

3.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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3.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะ ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช มีรายละเอียด ดังน้ี 
 3.1.1 หน้าของผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
รูปที่ 1 หน้าของผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพ 
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 3.1.2 หน้าของสรุปผลการประเมินรายตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งช้ี 

 
รูปที่ 2 หน้าของสรุปผลการประเมินรายตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งช้ี 

 
 3.1.3 หน้าของการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
รูปที่ 3 หน้าของการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 
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 3.1.4 หน้าของสรุปผลการประเมินรายตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
รูปที่ 4 หน้าของสรุปผลการประเมินรายตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
3.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพระบบสารสนเทศคัดเลือกมาจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร จ านวน 10 คน ตามหลักสูตรที่สังกัดในคณะ โดยประเมินผลแบบออนไลน์มีรายการ
ประเมิน จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้านการเช่ือมโยงข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ 

1.  ดานเนื้อหา 5.00 .00 มากที่สุด 

2.  ดานการออกแบบ 4.62 .25 มากที่สุด 

3.  ดานการเชื่อมโยงขอมูล 5.00 .00 มากที่สุด 

รวม 4.87 .08 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ใน

ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ ดานเนื้อหา อยู่

ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 5.00) ดานการเช่ือมโยงขอมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 5.00) และด้านที่มีคุณภาพน้อย

ที่สุด คือ ดานการออกแบบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.62) ตามล าดับ 
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4.  สรุปผลและอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ 2) เพือ่ประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
สามารถสรุปผลการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ดังนี้ 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสต ร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และ
แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพระบบสารสนเทศคัดเลือกมาจากผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ประเมนิคุณภาพระดับหลกัสตูร จ านวน 10 คน ตามจ านวนหลักสูตรที่สังกัดในคณะครศุาสตร์ โดยการ
ประเมินผลแบบออนไลน์มีรายการประเมิน จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้านการเช่ือมโยง
ข้อมูล ซึ่งได้ท าการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาก่อนน าไปใช้งานเก็บข้อมูลจริง ตามตัว
บ่งช้ีการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งผู้ประเมินส่วนใหญ่
ให้ความเห็นว่า ระบบดังกล่าวสามารถน าไปใช้งานได้จริง ลดปริมาณการใช้กระดาษ สะดวก รวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารมากยิ่งข้ึน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิ วเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร

คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

( ̅ = 5.00) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของสีพื้นหลังกับสีตัวอักษร อยู่ในระดับมากที่สุด  ( ̅ = 4.67) และข้อที่มี

คุณภาพน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนของภาพดึงดูดน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.00) 
 ผลการประเมินคุณภาพ พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร

คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.87) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 5.00) ด้านการ

เชื่อมโยงข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 5.00) และด้านที่มีคุณภาพน้อยที่สุด คือ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅ = 4.62) 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการอภิปรายผลของการวิจัย ดังน้ี 
 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅ = 5.00) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของสีพื้นหลังกับสีตัวอักษร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.67) และข้อที่

มีคุณภาพน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนของภาพดึงดูดน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.00) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
(พงษ์พร, 2550) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบการออกรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส่วนของการออกรายงาน
การประเมินตนเอง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน จากแบบการประเมินในส่วนของการออก

รายงานค่าเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญ ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.12) อยู่ในระดับความพึง

พอใจมาก ด้านความต้องการใช้งานของระบบ มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.00) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านความรวดเร็ว

ในการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.00) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



