ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือ่ งมือในการวิจยั
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิ จยั

1. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ ศรีแก้ว
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้ มพร หลินเจริญ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิจยั และ
ประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผ้เู ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจยั
และหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจยั
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รองศาสตราจารย ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุ เจริญวงศระยับ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
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อาจารยประจําหลักสูตร

ภาคผนวก ค

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิ จยั
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เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนิ นการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บลู สงคราม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับ นี้ ม ีจุ ด มุ่ ง หมาย เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การมีส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรสายวิชาการต่อการดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบลู สงคราม
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คําถามเกีย่ วกับสถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 2 คํา ถามเกี่ย วกับ ปั จจัย แวดล้อ มในการทํา งานที่ส่ งผลต่ อ การมีส่ ว นร่ว มของ
บุ ค ลากรสายวิ ช าการต่ อ การดํ า เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพระดับ หลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จํานวน 13 ข้อ
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน (Plan) ด้านการดําเนินการตามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) และด้านการนํ าผลประเมินมาปรับปรุง (Act) จํานวน 17
ข้อ
ตอนที่ 4 คําถามเกีย่ วกับปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา จํานวน 4 ข้อ
3. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สําหรับการศึกษาวิจยั เท่านัน้ การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่ม ี
ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
จัดทําโดย
นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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ตอนที่ 1 สถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดทําเครือ่ งหมาย ลงในช่อง ( ) ทีต่ รงกับสภาพเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
2. ตําแหน่ งทางวิชาการ
( ) 1.อาจารย์ ( ) 2.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ( ) 3.รองศาสตราจารย์ ( ) 4.ศาสตราจารย์
3. อายุ

( ) ตํ่ากว่า 25 ปี
( ) 41 - 55 ปี

( ) 26 - 40 ปี
( ) มากกว่า 55 ปี

4. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท
5. สถานภาพบุคลากร
( ) ข้าราชการ

( ) ปริญญาเอก

( ) พนักงานมหาวิทยาลัย

6. อายุการทํางานในมหาวิทยาลัย
( ) ตํ่ากว่า 1 ปี
( ) 1 - 5 ปี
( ) 11 - 15 ปี
( ) มากกว่า 15 ปี

( ) สูงกว่าปริญญาเอก

( ) พนักงานประจําตามสัญญา
( ) 6 - 10 ปี

7. หน่ วยงานทีท่ าํ งานอยู่
คณะ .........................................................
สาขา .........................................................
หลักสูตร.........................................................
8. ระดับรายได้ต่อเดือน
( ) ตํ่ากว่า 20,000 บาท
( ) 30,001 - 40,000 บาท
( ) มากกว่า 50,001 บาท

( ) 20,000 - 30,000 บาท
( ) 40,001 - 50,000 บาท

9. ท่านมีทศั นคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับใด
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) เฉยๆ
( ) ค่อนข้างไม่ด ี

( ) ไม่ดอี ย่างยิง่
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10. ผลประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
( ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คะแนน………..)

( ) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสายวิ ชาการต่อการดําเนิ นการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิ ทยาลัยราช
ภัฏพิ บลู สงคราม
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับตามความรูส้ กึ /ความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ

ปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน
2.1 ผูบ้ ริหารเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความ
คิดเห็นต่อแนวทางหรือวิธกี ารดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร
2.2 เมือ่ ท่านเกิดข้อสงสัยเกีย่ วกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ ผูบ้ ริหารสามารถ
ให้คาํ แนะนําหรือตอบข้อสงสัยในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
2.3 ผูบ้ ริหารเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ แี ก่ท่าน ทําให้
สามารถดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพได้
เป็ นอย่างดี
2.4 ผูร้ ว่ มงานของท่านร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร
2.5 ผูร้ ว่ มงานของท่านใส่ใจแก้ไข/ปรับปรุง
เมือ่ พบว่าการดําเนินงานไม่สอดคล้องความ
ข้อกําหนดมาตรประคุณภาพ
2.6 ท่านได้รบั ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน
ในการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี
2.7 อาจารย์ในหลักสูตรมีการแลกเปลีย่ น
ความรู้ และประสบการณ์ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพซึง่ กันและกัน

ระดับของปัจจัยแวดล้อม
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
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ปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน

ระดับของปัจจัยแวดล้อม
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

2.8 เมือ่ เกิดปั ญหาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ ท่านได้รบั ทราบข้อมูล และมีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
เหมาะสม
2.9 ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านประกัน
คุณภาพ
2.10 ท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ทีห่ น่ วยงานท่านจัดขึน้
2.11 ท่านได้รบั การพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ด้วย
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น การอบรม การ
ได้รบั คู่มอื การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
2.12 ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสําคัญ หรือ
ชมเชยหลักสูตรของท่าน เมื่อหลักสูตรผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
2.13 ผูบ้ งั คับบัญชานํ าผลงานมาพิจารณา
ความดีความชอบในการมอบหมายงานที่
สําคัญ

ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึ กษา ประกอบด้วย
การดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการปฏิ บตั ิ งาน
(Plan) ด้านการดําเนิ นการตามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมิ นผล (Check) และ
ด้านการนําผลประเมิ นมาปรับปรุง (Act)
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับตามความรูส้ กึ /ความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ

120

ท่านมีส่วนร่วมในการดําเนิ นกิ จกรรม
ต่อไปนี้ ในระดับใด
1. ด้านการวางแผนการปฏิ บตั ิ งาน (Plan)
1.1การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อ
กําหนดเป้ าหมายตัวชีว้ ดั ตามองค์ประกอบ
1.2 การประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
1.3 การประชุม เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปั ญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร
1.4 การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน
ของหน่ วยงานตามองค์ประกอบด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ด้านการดําเนิ นการตามแผน (Do)
2.1 การจัดทําคู่มอื ปฏิบตั งิ าน เพื่อเป็ น
เอกสารสนับสนุ นการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน
เพื่อจัดทําสารสนเทศเบือ้ งต้น
2.3 ความร่วมมือจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
2.4 การดําเนินจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเอง โดยอาศัยแนวทางปฏิบตั แิ ผนการ
ประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
2.5 การปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร
3. ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check)
3.1 การตรวจสอบความสอดคล้องและความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานอ้างอิง

มาก
ที่สดุ

ระดับการมีส่วนร่วม
มาก ปาน น้ อย น้ อยที่สดุ
กลาง
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ท่านมีส่วนร่วมในการดําเนิ นกิ จกรรม
ต่อไปนี้ ในระดับใด
3.2 ส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการปฏิบตั งิ านตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
3.3 การประชุมเสนอความคิดเห็นและ
สรุปผลการประเมินตนเอง
3.4 การวิเคราะห์และรายงานปั ญหาทีพ่ บ
จากการปฏิบตั งิ านให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ
4. ด้านการผลประเมิ นมาปรับปรุง (Act)
4.1 การนํ าผลจากการประเมินตนเองมา
ปรับปรุงพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั งิ านของตนเอง
4.2 การนํ าผลการประเมินตนเองมาปรับปรุง
เป้ าหมายตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในครัง้ ต่อไป
4.3 การนํ าผลการประเมินตนเองมาเป็ น
แนวทางในการวางแผนการปฏิบตั งิ านด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาครัง้ ต่อไป
4.4 การนํ าผลการประเมินตนเองมากําหนด
ทิศทางและนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
ของหน่ วยงาน

มาก
ที่สดุ

ระดับการมีส่วนร่วม
มาก ปาน น้ อย น้ อยที่สดุ
กลาง

122
ตอนที่ 4 คําถามเกี่ ยวกับปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการมีส่ วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการวางแผนการปฏิ บตั ิ งาน (Plan)
.……………………………………………………………………………………….……..
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
ด้านการดําเนิ นการตามแผน (Do)
.……………………………………………………………………………………….……..
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
ด้านการตรวจสอบประเมิ นผล (Check)
.……………………………………………………………………………………….……..
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
ด้านการนําผลประเมิ นมาปรับปรุง (Act)
.……………………………………………………………………………………….……..
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
……………………………………...……..……………………………………………….…………
ขอกราบขอบพระคุณท่านทีเ่ สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ง
ผลการตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability)
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ผลการตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability)ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ปั จจัยแวดล้อมในการ
ทํางานที่ส่งผลต่ อการมีส่ วนร่วมของบุค ลากรสายวิชาการต่ อการดําเนิ นการประกันคุณ ภาพ
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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
Scale
Mean if
Variance
Item
if Item
Deleted
Deleted
1. ผูบ้ ริหารเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อ
45.37
64.447
แนวทางหรือวิธกี ารดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร
2. เมื่อท่านเกิดข้อสงสัยเกีย่ วกับการดําเนินงาน
45.57
64.599
ประกันคุณภาพ ผูบ้ ริหารสามารถให้คาํ แนะนําหรือ
ตอบข้อสงสัยในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
3. ผูบ้ ริหารเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ แี ก่ท่าน ทําให้สามารถ
45.57
62.944
ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพได้เป็ นอย่างดี
4. ผูร้ ่วมงานของท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อ 45.20
63.752
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร
5. ผูร้ ่วมงานของท่านใส่ใจแก้ไข/ปรับปรุง เมื่อ
45.30
63.114
พบว่าการดําเนินงานไม่สอดคล้องความ ข้อกําหนด
มาตรประคุณภาพ
6. ท่านได้รบั ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการ
45.17
67.592
ปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี
7. อาจารย์ในหลักสูตรมีการแลกเปลีย่ นความรู้ และ
45.27
62.133
ประสบการณ์ในการดําเนินการประกันคุณภาพซึง่
กันและกัน

Corrected Cronbach's
Item-Total Alpha if
Correlation Item
Deleted
.648
.915
.687

.914

.738

.912

.681

.914

.675

.914

.457

.921

.768

.911
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Scale
Mean if
Item
Deleted
8. เมื่อเกิดปั ญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
45.30
ท่านได้รบั ทราบข้อมูล และมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
หาแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
9. ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ
45.93
10. ท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านประกัน
45.57
คุณภาพการศึกษา ทีห่ น่วยงานท่านจัดขึน้
11. ท่านได้รบั การพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย เช่น การอบรม การได้รบั คู่มอื
การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
12. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสําคัญ หรือชมเชย
หลักสูตรของท่าน เมื่อหลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
13. ผูบ้ งั คับบัญชานําผลงานมาพิจารณาความดี
ความชอบในการมอบหมายงานทีส่ าํ คัญ
Reliability Coefficients
N of Case = 30 N of Items = 13
Alpha = 0.9207

Scale
Variance
if Item
Deleted
61.183

Corrected
Item-Total
Correlation
.751

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
.911

59.168
58.875

.667
.776

.916
.910

45.67

63.264

.552

.919

45.73

63.306

.593

.917

45.57

64.530

.649

.915
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ประวัติผว้ ู ิ จยั
ชื่อ - นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
ตําแหน่ ง
สถานทีท่ ํางาน

นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์
23 กันยายน 2530
14 ซ.วิถสี วรรค์ ถ.เมืองใหม่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
262/34 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
-

ประวัติการการศึกษา
พ.ศ. 2545
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. 2548
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
พ.ศ. 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

