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แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่อง ความสั มพันธ์ เชิงโครงสร้ างของการจัดการความรู้ องค์ การแห่ งการเรียนรู้
ต่ อการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
คาชี้แจง:
แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ างของการจัดการ
ความรู ้ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ต่ อการประกันคุ ณภาพการศึ กษาในสถาบันอุ ดมศึ ก ษา เพื่อนามา
ประมวล และนาเสนอเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุ ดมศึ ก ษา ให้เกิ ดความสอดคล้องในการบริ หารงานด้า นประกันคุ ณภาพการศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป
อนึ่ งข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะนาไปใช้เพื่อการวิจยั เท่านั้น ไม่มีผลกระทบหรื อ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผตู ้ อบแบบสอบถามแต่อย่างใด จึงใคร่ ขอความกรุ ณาจากท่านได้โปรดตอบ
คาถามทุกข้อตามความเป็ นจริ ง โปรดอย่าเว้นข้อหนึ่งข้อใด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
แบบสอบถามนี้ แบ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ ว น ประกอบด้ว ย ส่ วนที่ 1 สถานภาพผู้ต อบ
แบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดับสถาบัน ส่ วนที่ 3 การ
จัดการความรู ้ ในงานด้านประกันคุ ณภาพการศึ กษา ส่ วนที่ 4 การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และ
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาของท่านเป็ นอย่างสู ง
ศศิธร วชิรปั ญญาพงศ์
นักศึกษาหลักสู ตรการจัดการดุษฎีบณั ฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ผูว้ จิ ยั
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ส่ วนที่ 1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลหรื อใส่ เครื่ องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี

 2. ปริ ญญาตรี

 3. ปริ ญญาโท

 4. ปริ ญญาเอก

 5. อื่นๆ (ระบุ.............)
3. สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา
 1. การศึกษา

 2. วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี

 3. ศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์

 4. บริ หารธุ รกิจ/การจัดการ

 5. วิศวกรรมศาสตร์
4. กลุ่มสายงานของท่าน
 1. สายวิชาการ

 6. อื่นๆ (ระบุ)......................
 2. สายสนับสนุนวิชาการ

5. ตาแหน่ง / หน้าที่รับผิดชอบ
 1. ผูบ้ ริ หาร ได้แก่
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดี/ผูช้ ่วยอธิ การบดี
3. คณบดี/ผูอ้ านวยการสถาบัน/ผูอ้ านวยการวิทยาลัย/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
4. รองคณบดี/ผูช้ ่วยคณบดี/ผูอ้ านวยการสถาบัน/ผูอ้ านวยการวิทยาลัย/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
5. ผูอ้ านวยการศูนย์/สานัก/กอง
6. รอง/ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการศูนย์/สานัก/กอง
 2. ผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้แก่
1.หัวหน้าสานักงานคณบดี/ศูนย์/สานัก
2. หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสู ตร
3. ผูบ้ ริ หารหน่วยงานด้านประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย
4. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ ประจาหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย
5. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ ประจาหน่วยงาน ระดับคณะ/ศูนย์/สานัก
6. ผูป้ ระเมินคุณภาพฯ ภายในมหาวิทยาลัย
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7. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อการดาเนินงานด้านคุณภาพฯ ภายในมหาวิทยาลัย
6. บทบาทการปฏิบตั ิงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของท่าน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ระดับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 2. ระดับมหาวิทยาลัย

 3. ระดับเครื อข่าย

 4. ระดับ สกอ.

 5. ระดับ สมศ.

 6. อื่นๆ (ระบุ) .........................................

7. ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 1. น้อยกว่า 1 ปี

 2. 1 – 3 ปี

 3. 4 – 6 ปี

 4. 7 – 10 ปี

 5. มากกว่า 10 ปี
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ส่ วนที่ 2 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดับสถาบัน
คาชี้แจงโปรดพิจารณาว่าสถาบันฯของท่านมีการดาเนินการงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับใด
ระดับคะแนน
ร้อยละของ
การดาเนินการด้าน
ประกันคุณภาพฯ

5
80-100
ดาเนินการ
เป็ นประจา

4
3
60-79
40-59
ดาเนินการ ดาเนินการเป็ น
เป็ นส่ วนใหญ่
บางครั้ง

2
20-39
ไม่ค่อยได้
ดาเนินการ

คุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5
มาตรฐานด้ านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
1. ผูบ้ ริ หารสถาบันฯ มีวสิ ัยทัศน์ที่ขบั เคลื่อนพันธกิจ นาไปสู่ การ
บริ หารการจัดการที่ดี เช่น การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โปร่ งใส
2. มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์กรเรี ยนรู ้โดยอาศัยผลการประเมินจาก
ภายในและภายนอก
3. มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ชาติ
4. มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่ วมกัน
5. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริ หาร การเรี ยนการสอน และการวิจยั
มาตรฐานด้ านหลักสู ตรและการเรียนการสอน
6. ได้ดาเนินการกระบวนการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม
7. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย โดยใช้เทคนิคและ
อุปกรณ์การสอนในการเรี ยนรู้ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
8. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอน โดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
9. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษา และหลักสู ตร
การศึกษาอุดมศึกษา
10. คณาจารย์จดั การเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และประเมินผล
การเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้

1
0-19
เกือบจะไม่
ดาเนินการเลย

ระดับการดาเนินการ
4
3
2

1
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คุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5

ระดับการดาเนินการ
4
3
2

1

มาตรฐานด้ านระบบการประกันคุณภาพ
11. ได้นาเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุ งการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯให้เกิดผลดี
12. ระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หาร
การศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่ วมจากภาคีภายในและภายนอก
13. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ต่อเนื่ องทุกปี
14. ได้กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถาบันที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ์ของสถาบัน
15. ได้ดาเนิ นการในระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ส่ วนที่ 3 การจัดการความรู้ ในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาว่า สถาบันฯ ของท่านมีการดาเนินการ ด้านการจัดการความรู ้ในงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับใด
ระดับคะแนน
ร้อยละของ
การดาเนินการด้าน
จัดการความรู้

5
4
3
80-100
60-79
40-59
ดาเนินการเป็ น ดาเนินการ ดาเนินการเป็ น
ประจา
เป็ นส่ วนใหญ่
บางครั้ง

2
20-39
ไม่ค่อยได้
ดาเนินการ

การจัดการความรู้

ระดับการดาเนินการ
4
3
2

5
การแสวงหาและสร้ างความรู้
1. ท่านได้รับความรู ้จากการจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรร่ วมกับ
หน่วยงานภายนอก
2. ท่านได้รับความรู ้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือดาเนินการ
3. ท่านได้รับความรู ้จากการหมุนเวียนงาน
4. ท่านสามารถนาความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหาการทางาน ได้อย่าง
เป็ นระบบ

1
0-19
เกือบจะไม่
ดาเนินการเลย

1
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การจัดการความรู้
5
การแสวงหาและสร้ างความรู้ (ต่ อ)
5. ท่านได้ความรู ้จากการเรี ยนรู ้ความสาเร็ จ ของผลงานในอดีต
การจัดเก็บความรู้
6. มีการจัดทารู ปแบบความรู ้ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้งสถาบัน
7. มีการแบ่งประเภทของความรู ้เป็ นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา
และใช้งาน
8. มีการกลัน่ กรองความรู ้ให้มีคุณภาพก่อนการจัดเก็บ
9. มีการจัดเก็บความรู ้ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานไว้เป็ นหมวดหมู่
10. มีการจัดเก็บความรู ้เป็ นระบบ ทุกคนสามารถเข้าถึง ค้นคืน และ
นาไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ ว และถูกต้อง ในเวลาที่ตอ้ งการใช้
การแบ่ งปั นความรู้
11. บุคลากรในทุกหน่วยงาน เห็นว่าการจัดการความรู ้เป็ นเรื่ องของ
องค์การในภาพรวมมากกว่าเฉพาะหน่วยงานของตน
12. มีหน่วยงานหลัก ที่ทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงคอยสอนงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้กบั หน่วยงานต่างๆ
13. มีทีมงานที่รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
และส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
14. หน่วยงานภายในสถาบันฯ มีการทางานที่เชื่อมโยงและ
ประสานกัน
15. หน่วยงานภายในสถาบันฯ มีการทาโครงการหรื อกิจกรรมการ
จัดการความรู ้ร่วมกัน
การประยุกต์ ใช้ ความรู้
17. มีการส่ งผ่านหรื อถ่ายทอดความรู ้อย่างทัว่ ถึงทั้งสถาบันฯ
16. มีการนาความรู ้จากแหล่งต่างๆ มาผสมผสานให้เกิดเป็ นความรู ้
ใหม่สาหรับสถาบันฯ
18. มีการนาความรู ้ที่สถาบันฯ จัดเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสิ นใจ หรื อ แก้ปัญหาการทางาน

ระดับการดาเนินการ
4
3
2

1
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การจัดการความรู้
5

ระดับการดาเนินการ
4
3
2

1

การประยุกต์ ใช้ ความรู้ (ต่ อ)
19. มีการนาความรู้ที่สถาบันฯ จัดเก็บไว้ มาใช้เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานในสถาบันฯ
20. มีการนาความรู ้ มาใช้ในการสอน และแนะนาให้กบั ผูร้ ่ วม
ปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ส่ วนที่ 4 การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
คาชี้แจง โปรดพิจารณาว่า สถาบันฯ ของท่านมีการดาเนินการด้านองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับใด
ระดับคะแนน
ร้อยละของ
การดาเนินการด้าน
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้

5
80-100
ดาเนินการ
เป็ นประจา

4
3
60-79
40-59
ดาเนินการเป็ น ดาเนินการ
ส่ วนใหญ่
เป็ นบางครั้ง

องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
5
โครงสร้ างองค์ การ
1. มีการกาหนดโครงสร้างขอบเขตการปฏิบตั ิงานในด้านการ
ประกันคุณภาพ ไว้อย่างชัดเจน
2. มีการชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้ทราบ
3. มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานแต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน
4. กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในสถาบันฯ ช่วยให้การ
ปฏิบตั ิงานมีความคล่องตัว
5. มีการจัดระบบการทางานไว้อย่างเหมาะสม
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
6. มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ เช่น ห้องสัมมนา มีสื่อ
ประสมอิเล็กทรอนิคส์ที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ เกิดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

2
20-39
ไม่ค่อยได้
ดาเนินการ

1
0-19
เกือบจะไม่
ดาเนินการเลย

ระดับการดาเนินการ
4
3
2

1
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5
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ (ต่ อ)
7. มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการเรี ยนรู ้ และมีเครื่ องมือ
อิเล็คทรอนิคส์ที่ช่วยในการทางาน
8. มีระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่ออานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู้
9. มีการสนับสนุนการเรี ยนรู้แบบทันเวลา โดยใช้ระบบการเรี ยนรู้
ด้วยเทคโนโลยีช้ นั สู ง และการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
10. มีระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงานอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งเป็ นระบบที่
ใช้คอมพิวเตอร์ ในการเสาะหา จัดเก็บ และกระจายความรู ้
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
11. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร
12. มีการจูงใจบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย
การ ศึกษาต่อหรื อเข้ารับการฝึ กอบรมระยะสั้น
13. มีการกาหนดนโยบาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรไว้อย่างชัดเจน
14. มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน ในการพัฒนาบุคลากร ให้ได้
เรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ๆ
15. การปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เปิ ดโอกาสให้บุคลากร
มีอิสระในการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิงาน
วัฒนธรรมองค์ การ
16. บรรยากาศการทางานในสถาบันฯ เอื้ออานวยให้บุคลากรมีการ
พัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
17. ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
18. บุคลากรในสถาบันฯ ร่ วมสนับสนุนภารกิจงาน เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
19. ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงาน
20. เอื้ออานวยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
ทุกฝ่ าย

ระดับการดาเนินการ
4
3
2

1
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ระดับการดาเนินการ
4
3
2

1

ภาวะผู้นา
21. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ของสถาบันฯ
22. ผูบ้ ริ หารสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน
23. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้บุคลากรตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อ
กาลังจะเกิดขึ้นในสถาบันฯ
24. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้บุคลากรเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
25. ผูบ้ ริ หารให้กาลังใจแก่บุคลากร เมื่อเกิดความผิดพลาดหรื อ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ขอขอบพระคุณทีก่ รุ ณาตอบแบบสอบถาม

