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แบบสอบถาม 
การวจิัยเร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้  

ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา 
 
ค าช้ีแจง:  
 แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการ
ความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อน ามา
ประมวล และน าเสนอเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการประกนัคุณภาพการศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษา ให้เกิดความสอดคล้องในการบริหารงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาต่อไป 
 อน่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ี จะน าไปใช้เพื่อการวิจยัเท่านั้น ไม่มีผลกระทบหรือ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูต้อบแบบสอบถามแต่อยา่งใด จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดตอบ
ค าถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง โปรดอยา่เวน้ขอ้หน่ึงขอ้ใด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย  ส่วนที่  1  สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การจดัการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดบัสถาบนั  ส่วนที่ 3 การ
จดัการความรู้ในงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 4 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 
ส่วนที ่5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งสูง 

 
 ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ ์

นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการดุษฎีบณัฑิต กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
วทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูว้จิยั 
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ส่วนที ่1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดกรอกขอ้มูลหรือใส่เคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ  

 1. ชาย    2. หญิง 

2.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

   1.  ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2.  ปริญญาตรี 

    3.  ปริญญาโท    4.  ปริญญาเอก 

    5.  อ่ืนๆ (ระบุ.............) 

3.  สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา 

    1.  การศึกษา    2.  วทิยาศาสตร์/เทคโนโลย ี

    3.  ศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์  4.  บริหารธุรกิจ/การจดัการ              

    5.  วศิวกรรมศาสตร์     6.  อ่ืนๆ (ระบุ)...................... 
4. กลุ่มสายงานของท่าน 

 1. สายวชิาการ    2. สายสนบัสนุนวชิาการ 

5.  ต าแหน่ง / หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
  1. ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่  
   1. อธิการบดี    
   2. รองอธิการบดี/ผูช่้วยอธิการบดี 
   3. คณบดี/ผูอ้  านวยการสถาบนั/ผูอ้  านวยการวทิยาลยั/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ  
   4. รองคณบดี/ผูช่้วยคณบดี/ผูอ้  านวยการสถาบนั/ผูอ้  านวยการวทิยาลยั/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
   5. ผูอ้  านวยการศูนย/์ส านกั/กอง 
   6. รอง/ผูช่้วยผูอ้  านวยการศูนย/์ส านกั/กอง 
  2. ผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่  
   1.หวัหนา้ส านกังานคณบดี/ศูนย/์ส านกั 
   2. หวัหนา้ภาควชิา/ประธานสาขาวชิา/หวัหนา้สาขาวชิา/ประธานหลกัสูตร 
    3. ผูบ้ริหารหน่วยงานดา้นประกนัคุณภาพฯ ระดบัมหาวทิยาลยั 
   4. เจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพฯ ประจ าหน่วยงาน ระดบัมหาวทิยาลยั 
   5. เจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพฯ ประจ าหน่วยงาน ระดบัคณะ/ศูนย/์ส านกั 
   6. ผูป้ระเมินคุณภาพฯ ภายในมหาวทิยาลยั 
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   7. ผูใ้หข้อ้มูลเพื่อการด าเนินงานดา้นคุณภาพฯ ภายในมหาวทิยาลยั 

6. บทบาทการปฏิบติังานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของท่าน (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    1. ระดบัหน่วยงานในมหาวทิยาลยั  2. ระดบัมหาวทิยาลยั 

    3. ระดบัเครือข่าย    4. ระดบั สกอ. 

    5. ระดบั สมศ.    6. อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................... 

7. ระยะเวลาท่ีรับผดิชอบงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา 

    1. นอ้ยกวา่ 1 ปี    2. 1 – 3 ปี 

    3. 4 – 6 ปี    4. 7 – 10 ปี 

    5. มากกวา่ 10 ปี    
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ส่วนที ่2 การจดัการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดบัสถาบนั 
ค าช้ีแจงโปรดพิจารณาวา่สถาบนัฯของท่านมีการด าเนินการงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัใด  
 

ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 
ร้อยละของ 

การด าเนินการดา้น
ประกนัคุณภาพฯ 

80-100 
ด าเนินการ
เป็นประจ า 

60-79 
ด าเนินการ

เป็นส่วนใหญ่ 

40-59 
ด าเนินการเป็น

บางคร้ัง 

20-39 
ไม่ค่อยได้
ด าเนินการ 

0-19 
เกือบจะไม่

ด าเนินการเลย 
 

คุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

           มาตรฐานด้านการพฒันาสถาบันและบุคลากร 
1. ผูบ้ริหารสถาบนัฯ มีวสิัยทศัน์ท่ีขบัเคล่ือนพนัธกิจ น าไปสู่การ
บริหารการจดัการท่ีดี เช่น การบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส   

     

2. มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์รเรียนรู้โดยอาศยัผลการประเมินจาก
ภายในและภายนอก 

     

3. มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ      
4. มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนั
ร่วมกนั 

     

5. มีนโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มูล เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวจิยั 

     

          มาตรฐานด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
6. ไดด้ าเนินการกระบวนการพฒันาและบริหารหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม 

     

7. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใชเ้ทคนิคและ
อุปกรณ์การสอนในการเรียนรู้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

8. มีการประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

     

9. คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ ในการจดัการศึกษา และหลกัสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา 

     

10. คณาจารยจ์ดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และประเมินผล
การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ 
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คุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

            มาตรฐานด้านระบบการประกนัคุณภาพ 
11. ไดน้ าเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามพนัธกิจของสถาบนัฯใหเ้กิดผลดี 

     

12. ระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษา โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากภาคีภายในและภายนอก 

     

13. ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน ต่อเน่ืองทุกปี      
14. ไดก้ าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

     

15. ไดด้ าเนินการในระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

     

 

ส่วนที ่3 การจดัการความรู้ ในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่ สถาบนัฯ ของท่านมีการด าเนินการ ดา้นการจดัการความรู้ในงานดา้นประกนั
คุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัใด  
 

ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 
ร้อยละของ 

การด าเนินการดา้น
จดัการความรู้ 

80-100 
ด าเนินการเป็น

ประจ า 

60-79 
ด าเนินการ

เป็นส่วนใหญ่ 

40-59 
ด าเนินการเป็น

บางคร้ัง 

20-39 
ไม่ค่อยได้
ด าเนินการ 

0-19 
เกือบจะไม่

ด าเนินการเลย 
 

การจัดการความรู้ ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

     การแสวงหาและสร้างความรู้ 
1. ท่านไดรั้บความรู้จากการจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก 

     

2. ท่านไดรั้บความรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือด าเนินการ      
3. ท่านไดรั้บความรู้จากการหมุนเวยีนงาน       
4. ท่านสามารถน าความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาการท างาน ไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 
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การจัดการความรู้ ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

        การแสวงหาและสร้างความรู้ (ต่อ)      
5. ท่านไดค้วามรู้จากการเรียนรู้ความส าเร็จ ของผลงานในอดีต      

         การจัดเกบ็ความรู้  
6. มีการจดัท ารูปแบบความรู้ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งสถาบนั      
7. มีการแบ่งประเภทของความรู้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการคน้หา
และใชง้าน 

     

8. มีการกลัน่กรองความรู้ให้มีคุณภาพก่อนการจดัเก็บ       
9. มีการจดัเก็บความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานไวเ้ป็นหมวดหมู่      
10. มีการจดัเก็บความรู้เป็นระบบ ทุกคนสามารถเขา้ถึง คน้คืน และ
น าไปใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง ในเวลาท่ีตอ้งการใช้ 

     

        การแบ่งปันความรู้ 
11. บุคลากรในทุกหน่วยงาน เห็นวา่การจดัการความรู้เป็นเร่ืองของ
องคก์ารในภาพรวมมากกวา่เฉพาะหน่วยงานของตน 

     

12. มีหน่วยงานหลกั ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงคอยสอนงานดา้น
ประกนัคุณภาพการศึกษา ให้กบัหน่วยงานต่างๆ 

     

13. มีทีมงานท่ีรับผดิชอบในการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ 
และส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

     

14. หน่วยงานภายในสถาบนัฯ มีการท างานท่ีเช่ือมโยงและ
ประสานกนั 

     

15. หน่วยงานภายในสถาบนัฯ มีการท าโครงการหรือกิจกรรมการ
จดัการความรู้ร่วมกนั 

     

         การประยุกต์ใช้ความรู้ 
17. มีการส่งผา่นหรือถ่ายทอดความรู้อยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนัฯ      
16. มีการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาผสมผสานใหเ้กิดเป็นความรู้
ใหม่ส าหรับสถาบนัฯ 

     

18. มีการน าความรู้ท่ีสถาบนัฯ จดัเก็บไวม้าใชป้ระโยชน์ในการ
ตดัสินใจ หรือ แกปั้ญหาการท างาน 
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การจัดการความรู้ ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

           การประยุกต์ใช้ความรู้ (ต่อ)      
19. มีการน าความรู้ท่ีสถาบนัฯ จดัเก็บไว ้มาใชเ้พื่อพฒันาการ
ปฏิบติังานในสถาบนัฯ 

     

20. มีการน าความรู้ มาใชใ้นการสอน และแนะน าใหก้บัผูร่้วม
ปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

     

 
ส่วนที ่4 การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่ สถาบนัฯ ของท่านมีการด าเนินการดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัใด  
 

ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 
ร้อยละของ 

การด าเนินการดา้น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

80-100 
ด าเนินการ
เป็นประจ า 

60-79 
ด าเนินการเป็น
ส่วนใหญ่ 

40-59 
ด าเนินการ
เป็นบางคร้ัง 

20-39 
ไม่ค่อยได้
ด าเนินการ 

0-19 
เกือบจะไม่

ด าเนินการเลย 
 

 

 

องค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

        โครงสร้างองค์การ  
1. มีการก าหนดโครงสร้างขอบเขตการปฏิบติังานในดา้นการ
ประกนัคุณภาพ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

2. มีการช้ีแจงนโยบายและวตัถุประสงคใ์หบุ้คลากรทุกฝ่ายไดท้ราบ      
3. มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานแต่ละต าแหน่งอยา่งชดัเจน      
4. กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ในสถาบนัฯ ช่วยใหก้าร
ปฏิบติังานมีความคล่องตวั 

     

5. มีการจดัระบบการท างานไวอ้ยา่งเหมาะสม      

         ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
6. มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น ห้องสัมมนา มีส่ือ
ประสมอิเล็กทรอนิคส์ท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ เกิดบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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องค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

         ระบบข้อมูลสารสนเทศ  (ต่อ) 
7. มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการเรียนรู้ และมีเคร่ืองมือ
อิเล็คทรอนิคส์ท่ีช่วยในการท างาน 

     

8. มีระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ 

     

9. มีการสนบัสนุนการเรียนรู้แบบทนัเวลา โดยใชร้ะบบการเรียนรู้
ดว้ยเทคโนโลยชีั้นสูง และการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 

     

10. มีระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานอิเล็กทรอนิคส์ ซ่ึงเป็นระบบท่ี
ใชค้อมพิวเตอร์ในการเสาะหา จดัเก็บ และกระจายความรู้  

     

          การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
11. มีการจดัสรรทุนสนบัสนุนการพฒันาตนเองของบุคลากร       
12. มีการจูงใจบุคลากร ใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานดว้ย
การ ศึกษาต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมระยะสั้น 

     

13. มีการก าหนดนโยบาย เพื่อสนบัสนุนการพฒันาตนเองของ
บุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

14. มีการก าหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน ในการพฒันาบุคลากร ใหไ้ด้
เรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ 

     

15. การปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบ เปิดโอกาสใหบุ้คลากร 
มีอิสระในการเรียนรู้และการปฏิบติังาน 

     

           วฒันธรรมองค์การ       
16. บรรยากาศการท างานในสถาบนัฯ เอ้ืออ านวยใหบุ้คลากรมีการ
พฒันางานอยา่งสม ่าเสมอ 

     

17. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน      
18. บุคลากรในสถาบนัฯ ร่วมสนบัสนุนภารกิจงาน เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

     

19. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังาน 

     

20. เอ้ืออ านวยใหเ้กิดการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากร
ทุกฝ่าย 
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ส่วนที ่5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 

องค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

ภาวะผู้น า 
21. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
วสิัยทศัน์ของสถาบนัฯ 

     

22. ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรทุ่มเทความพยายามอยา่ง
เตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 

     

23. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ
ก าลงัจะเกิดข้ึนในสถาบนัฯ 

     

24. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพงาน 

     

25. ผูบ้ริหารใหก้ าลงัใจแก่บุคลากร เม่ือเกิดความผดิพลาดหรือ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

     


