
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครือ่งมือในการวิจยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั 

 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ศรแีกว้  รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐริา ทบัทมิ  ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอือ้มพร หลนิเจรญิ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั 

      มหาวทิยาลยันเรศวร 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุ เจรญิวงศร์ะยบั ประธานหลกัสตูรสาขาวชิาวจิยัและ

ประเมนิผล คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัพบิลูสงคราม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจยั 

และหนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็ข้อมูลวิจยั 
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รองศาสตราจารย ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฏัฐิรา ทับทิม 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุ เจรญิวงศระยับ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ 



114 

 
 

อาจารยประจําหลักสตูร 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั 
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เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสูตร  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรสายวชิาการต่อการดาํเนินการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราช

ภฏัพบิลูสงคราม 

     2.  แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 4 ตอน คอื   

         ตอนที ่1 คาํถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 10 ขอ้         

         ตอนที ่2 คําถามเกี่ยวกับปัจจยัแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของ

บุคลากรสายวิชาการต่อการดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จาํนวน 13 ขอ้         

         ตอนที ่3 คําถามเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา ประกอบด้วย

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการ

ปฏบิตัิงาน (Plan) ด้านการดําเนินการตามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบ

ประเมนิผล (Check) และดา้นการนําผลประเมนิมาปรบัปรุง (Act) จาํนวน 17 

ขอ้         

         ตอนที ่4 คาํถามเกีย่วกบัปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการมสี่วนรว่มในการประกนั

คุณภาพการศกึษา จาํนวน 4 ขอ้         

3.  แบบสอบถามฉบบัน้ีใช้สําหรบัการศกึษาวจิยัเท่านัน้ การตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มี

ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการประกนัคุณภาพระดบั

หลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

 

จดัทําโดย 

นางสาวอรพนิตา จรสัธนวรพฒัน์ 

นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาวจิยัและประเมนิผลทางการศกึษา 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

คาํชีแ้จง  โปรดทําเครือ่งหมาย ลงในช่อง  (  )  ทีต่รงกบัสภาพเป็นจรงิของท่าน 

1. เพศ 

 (  ) 1.ชาย (  ) 2.หญงิ 

2. ตําแหน่งทางวชิาการ 

(  ) 1.อาจารย ์ (  ) 2.ผูช่้วยศาสตราจารย ์(  ) 3.รองศาสตราจารย ์(  ) 4.ศาสตราจารย ์ 

3. อาย ุ 

 (  ) ตํ่ากว่า 25 ปี  (  ) 26 - 40 ปี   

(  ) 41 - 55 ปี  (  ) มากกว่า 55 ปี 

4. ระดบัการศกึษา 

 (  ) ปรญิญาตร ี  (  ) ปรญิญาโท    (  ) ปรญิญาเอก      (  ) สงูกว่าปรญิญาเอก 

5. สถานภาพบุคลากร 

 (  ) ขา้ราชการ    (  ) พนกังานมหาวทิยาลยั  (  ) พนกังานประจาํตามสญัญา 

6. อายกุารทํางานในมหาวทิยาลยั 

 (  ) ตํ่ากว่า 1 ปี  (  ) 1 - 5 ปี  (  ) 6 - 10 ปี  

(  ) 11 - 15 ปี   (  ) มากกว่า 15 ปี 

7. หน่วยงานทีท่าํงานอยู ่

 คณะ ......................................................... 

 สาขา ......................................................... 

 หลกัสตูร......................................................... 

8. ระดบัรายไดต่้อเดอืน 

 (  ) ตํ่ากว่า 20,000 บาท   (  ) 20,000 - 30,000 บาท  

 (  ) 30,001 - 40,000 บาท  (  ) 40,001 - 50,000 บาท 

(  ) มากกว่า 50,001 บาท 

 

9. ท่านมทีศันคตต่ิอการประกนัคุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัใด 

 (  ) ดมีาก  (  ) ด ี  (  ) เฉยๆ (  ) คอ่นขา้งไม่ด ี    (  ) ไมด่อียา่งยิง่ 
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10. ผลประเมนิการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสตูร 

(  ) ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ (คะแนน………..) (  ) ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ   

 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัแวดล้อมในการทาํงานท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

บคุลากรสายวิชาการต่อการดาํเนินการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัราช

ภฏัพิบลูสงคราม 

คาํชีแ้จง  โปรดทาํเครื่องหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัตามความรูส้กึ/ความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ  

 

ปัจจยัแวดล้อมในการทาํงาน 

ระดบัของปัจจยัแวดล้อม 

มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

2.1 ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหท่้านแสดงความ

คดิเหน็ต่อแนวทางหรอืวธิกีารดําเนินงาน

ประกนัคุณภาพหลกัสตูร 

     

2.2 เมือ่ท่านเกดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพ ผูบ้รหิารสามารถ

ใหค้าํแนะนําหรอืตอบขอ้สงสยัในระบบ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

     

2.3 ผูบ้รหิารเป็นทีป่รกึษาทีด่แีก่ท่าน ทาํให้

สามารถดําเนินกจิกรรมประกนัคุณภาพได้

เป็นอยา่งด ี

     

2.4 ผูร้ว่มงานของท่านรว่มกนัแสดงความ

คดิเหน็เพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

การศกึษา ระดบัหลกัสตูร 

     

2.5 ผูร้ว่มงานของท่านใส่ใจแกไ้ข/ปรบัปรงุ 

เมือ่พบว่าการดาํเนินงานไม่สอดคลอ้งความ 

ขอ้กําหนดมาตรประคุณภาพ 

     

2.6 ท่านไดร้บัความรว่มมอืจากเพื่อนรว่มงาน

ในการปฏบิตังิานเป็นอย่างด ี

     

2.7 อาจารยใ์นหลกัสตูรมกีารแลกเปลีย่น

ความรู ้และประสบการณ์ในการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพซึง่กนัและกนั 
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ปัจจยัแวดล้อมในการทาํงาน 

ระดบัของปัจจยัแวดล้อม 

มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

2.8 เมือ่เกดิปัญหาในการดําเนินงานประกนั

คุณภาพ ท่านไดร้บัทราบขอ้มลู และมกีาร

ประชุมรว่มกนัเพื่อหาแนวทางปฏบิตัทิี่

เหมาะสม 

     

2.9 ท่านไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดา้นประกนั

คุณภาพ 

     

2.10 ท่านไดเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมดา้นประกนั

คุณภาพการศกึษา ทีห่น่วยงานท่านจดัขึน้ 

     

2.11 ท่านไดร้บัการพฒันาความรูเ้กี่ยวกบั

การประกนัคุณภาพระดบัหลกัสตูร ดว้ย

วธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น การอบรม การ

ไดร้บัคู่มอื การศกึษาดงูาน เป็นตน้ 

     

2.12 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญั หรอื

ชมเชยหลกัสตูรของท่าน เมื่อหลกัสตูรผ่าน

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพ 

     

2.13 ผูบ้งัคบับญัชานําผลงานมาพจิารณา

ความดคีวามชอบในการมอบหมายงานที่

สาํคญั 

     

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

การดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการปฏิบติังาน 

(Plan) ด้านการดาํเนินการตามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และ

ด้านการนําผลประเมินมาปรบัปรงุ (Act) 

คาํชีแ้จง  โปรดทาํเครื่องหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัตามความรูส้กึ/ความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ  
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ท่านมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม

ต่อไปน้ีในระดบัใด 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ด้านการวางแผนการปฏิบติังาน (Plan) 

1.1การประชุมระดมความคดิเหน็ เพื่อ

กําหนดเป้าหมายตวัชีว้ดัตามองคป์ระกอบ 

     

1.2 การประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัหลกัสตูร 

     

1.3 การประชุม เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ข

ปัญหาในการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศกึษาในระดบัหลกัสตูร 

     

1.4 การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน

ของหน่วยงานตามองคป์ระกอบดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

     

2. ด้านการดาํเนินการตามแผน (Do) 

2.1 การจดัทาํคู่มอืปฏบิตังิาน เพื่อเป็น

เอกสารสนบัสนุนการดําเนินงาน 

ประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัหลกัสตูร 

     

2.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผลการปฏบิตังิาน 

เพื่อจดัทาํสารสนเทศเบือ้งตน้ 

     

2.3 ความรว่มมอืจดัส่งขอ้มลูรายงานผลการ

ปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกนั

คุณภาพการศกึษาในระดบัหลกัสตูร 

     

2.4 การดาํเนินจดัทํารายงานผลการประเมนิ

ตนเอง โดยอาศยัแนวทางปฏบิตัแิผนการ

ประกนัคุณภาพในระดบัหลกัสตูร 

     

2.5 การปฏบิตังิานดา้นการประกนัคุณภาพ

การศกึษาในระดบัหลกัสตูร 

     

3. ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) 

3.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งและความ

ถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐานอา้งองิ 
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ท่านมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม

ต่อไปน้ีในระดบัใด 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยท่ีสดุ 

3.2 ส่วนรว่มในการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของการปฏบิตังิานตามแผนการประกนั

คุณภาพการศกึษาในระดบัหลกัสตูร 

     

3.3 การประชุมเสนอความคดิเหน็และ

สรปุผลการประเมนิตนเอง 

     

3.4 การวเิคราะหแ์ละรายงานปัญหาทีพ่บ

จากการปฏบิตังิานใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 

     

4. ด้านการผลประเมินมาปรบัปรงุ (Act) 

4.1 การนําผลจากการประเมนิตนเองมา

ปรบัปรงุพฒันาวธิกีารปฏบิตังิานของตนเอง 

     

4.2 การนําผลการประเมนิตนเองมาปรบัปรุง

เป้าหมายตวัชีว้ดัการปฏบิตังิานดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาในครัง้ต่อไป 

     

4.3 การนําผลการประเมนิตนเองมาเป็น

แนวทางในการวางแผนการปฏบิตังิานดา้น

การประกนัคุณภาพการศกึษาครัง้ต่อไป 

     

4.4 การนําผลการประเมนิตนเองมากําหนด

ทศิทางและนโยบายดา้นการประกนัคุณภาพ

ของหน่วยงาน 
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ตอนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการ

ประกนัคณุภาพการศึกษา 

ด้านการวางแผนการปฏิบติังาน (Plan)  

.……………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

 ด้านการดาํเนินการตามแผน (Do) 

.……………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

 ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check)  

.……………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

 ด้านการนําผลประเมินมาปรบัปรงุ (Act) 

.……………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….…………

……………………………………...……..……………………………………………….………… 

 

ขอกราบขอบพระคุณท่านทีเ่สยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการตรวจสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) 
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ผลการตรวจสอบความเชื่อถอืได ้(Reliability)ของแบบสอบถามตอนที ่2 ปัจจยัแวดลอ้มในการ

ทํางานที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการต่อการดําเนินการประกันคุณภาพ

ระดบัหลกัสตูร มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-Total Statistics 
 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

1. ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหท้่านแสดงความคดิเหน็ต่อ

แนวทางหรอืวธิกีารดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

หลกัสตูร 

45.37 64.447 .648 .915 

2. เมื่อท่านเกดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพ ผูบ้รหิารสามารถใหค้าํแนะนําหรอื

ตอบขอ้สงสยัในระบบประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสตูร 

45.57 64.599 .687 .914 

3. ผูบ้รหิารเป็นทีป่รกึษาทีด่แีก่ท่าน ทาํใหส้ามารถ

ดาํเนินกจิกรรมประกนัคุณภาพไดเ้ป็นอย่างด ี

45.57 62.944 .738 .912 

4. ผูร่้วมงานของท่านร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เพื่อ

พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบั

หลกัสตูร 

45.20 63.752 .681 .914 

5. ผูร่้วมงานของท่านใสใ่จแกไ้ข/ปรบัปรุง เมื่อ

พบว่าการดาํเนินงานไม่สอดคลอ้งความ ขอ้กาํหนด

มาตรประคุณภาพ 

45.30 63.114 .675 .914 

6. ท่านไดร้บัความร่วมมอืจากเพื่อนร่วมงานในการ

ปฏบิตังิานเป็นอย่างด ี

45.17 67.592 .457 .921 

7. อาจารยใ์นหลกัสตูรมกีารแลกเปลีย่นความรู ้และ

ประสบการณ์ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพซึง่

กนัและกนั 

45.27 62.133 .768 .911 
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 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

8. เมื่อเกดิปัญหาในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

ท่านไดร้บัทราบขอ้มลู และมกีารประชุมร่วมกนัเพื่อ

หาแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

45.30 61.183 .751 .911 

9. ท่านไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดา้นประกนัคุณภาพ 45.93 59.168 .667 .916 

10. ท่านไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมดา้นประกนั

คุณภาพการศกึษา ทีห่น่วยงานท่านจดัขึน้ 

45.57 58.875 .776 .910 

11. ท่านไดร้บัการพฒันาความรูเ้กีย่วกบัการ

ประกนัคุณภาพระดบัหลกัสตูร ดว้ยวธิกีารที่

หลากหลาย เช่น การอบรม การไดร้บัคู่มอื 

การศกึษาดงูาน เป็นตน้ 

45.67 63.264 .552 .919 

12. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญั หรอืชมเชย

หลกัสตูรของท่าน เมื่อหลกัสตูรผ่านเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพ 

45.73 63.306 .593 .917 

13. ผูบ้งัคบับญัชานําผลงานมาพจิารณาความดี

ความชอบในการมอบหมายงานทีส่าํคญั 

45.57 64.530 .649 .915 

Reliability Coefficients 

    N of Case = 30      N of Items = 13 

    Alpha = 0.9207 
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ประวติัผูวิ้จยั 

 

 

ชื่อ - นามสกุล  นางสาวอรพนิตา จรสัธนวรพฒัน์ 

วนั เดอืน ปีเกดิ  23 กนัยายน 2530 

สถานทีเ่กดิ  14 ซ.วถิสีวรรค ์ถ.เมอืงใหม่ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 49000 

สถานทีอ่ยู่ปัจจบุนั 262/34 ถ.วงัจนัทน์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

ตําแหน่ง  - 

สถานทีท่ํางาน   - 

 

ประวติัการการศึกษา 

 พ.ศ. 2545 มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 

 พ.ศ. 2548 มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร 

 พ.ศ. 2554 ศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาวชิาภาษาองักฤษ) 

   มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

 พ.ศ. 2560 ครศุาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวชิาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา) 

   มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

  

 

 

 


