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ภาคผนวก  ก  หนังสือราชการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

ที่ ศธ 1529.01/ 28         สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

  9  มกราคม  2546

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนผูเช่ียวชาญ
เรียน  ดร.ทิวัตถ  มณีโชติ
สิ่งที่สงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ  จํานวน  1 ชุด

ดวยนางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จําเปนตองมีผู
เช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดีเพื่อใหคําแนะนําตรวจสอบพิจารณาเนื้อหาและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณเปนอยางดี  จึงเรียนเชิญทานเปนผูเช่ียวชาญใหคําแนะนํา และตรวจสอบพิจารณาเนื้อหา ดานการใช
ภาษาวิทยานิพนธของ นางวรรณา  พูนแกว ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทร. 038-535430, 038-511010  ตอ  5181
โทรสาร  038-810337
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ที่ ศธ 1529.01/ 28         สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

  9  มกราคม  2546

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนผูเช่ียวชาญ
เรียน  ดร.สมหมาย  สรอยนาคพงษ
สิ่งที่สงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ  จํานวน  1 ชุด

ดวยนางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จําเปนตองมีผู
เช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดีเพื่อใหคําแนะนําตรวจสอบพิจารณาเนื้อหาและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณเปนอยางดี  จึงเรียนเชิญทานเปนผูเช่ียวชาญใหคําแนะนํา และตรวจสอบพิจารณาเนื้อหา ดานการใช
ภาษาวิทยานิพนธของ นางวรรณา  พูนแกว ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทร. 038-535430, 038-511010  ตอ  5181
โทรสาร  038-810337
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ที่ ศธ 1529.01/ 28         สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

  9  มกราคม  2546

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนผูเช่ียวชาญ
เรียน  อาจารยอุดมศักดิ์  นาดี
สิ่งที่สงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ  จํานวน  1 ชุด

ดวยนางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จําเปนตองมีผู
เช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดีเพื่อใหคําแนะนําตรวจสอบพิจารณาเนื้อหาและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณเปนอยางดี  จึงเรียนเชิญทานเปนผูเช่ียวชาญใหคําแนะนํา และตรวจสอบพิจารณาเนื้อหา ดานการใช
ภาษาวิทยานิพนธของ นางวรรณา  พูนแกว ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  รัตนธรรม)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทร. 038-535430, 038-511010  ตอ  5181
โทรสาร  038-810337
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ที่ ศธ 1529.02/32         สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

  8  มีนาคม  2546

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน  ผูบริหารโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “แนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย

         สังกัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน  1  ชุด

ดวยนางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการทดลอง
ใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของทานเปนหนวยงานที่นา
ศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สาํนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พัชรา  ทิพยมหิงษ)
ผูประสานงานบัณฑิตศึกษา

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทร. 038-535430, 038-511010  ตอ  5181
โทรสาร  038-810337
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ที่ ศธ 1529.02/32         สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

  8  มีนาคม  2546

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน  ผูบริหารโรงเรียนวัดตะกล่ํา
สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “แนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย

         สังกัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน  1  ชุด

ดวยนางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการทดลอง
ใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของทานเปนหนวยงานที่นา
ศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานกังานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พัชรา  ทิพยมหิงษ)
ผูประสานงานบัณฑิตศึกษา

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทร. 038-535430, 038-511010  ตอ  5181
โทรสาร  038-810337
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ที่ ศธ 1529.02/32         สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

  8  มีนาคม  2546

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน  ผูบริหารโรงเรียนวัดธาตุทอง
สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “แนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย

         สังกัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน  1  ชุด

ดวยนางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการทดลอง
ใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของทานเปนหนวยงานที่นา
ศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานกังานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พัชรา  ทิพยมหิงษ)
ผูประสานงานบัณฑิตศึกษา

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทร. 038-535430, 038-511010  ตอ  5181
โทรสาร  038-810337
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ที่ ศธ 1529.02/32         สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

  8  มีนาคม  2546

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน  ผูบริหารโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา 1
สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “แนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย

         สังกัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน  1  ชุด

ดวยนางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการทดลอง
ใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของทานเปนหนวยงานที่นา
ศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พัชรา  ทิพยมหิงษ)
ผูประสานงานบัณฑิตศึกษา

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทร. 038-535430, 038-511010  ตอ  5181
โทรสาร  038-810337
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ที่ ศธ 1529.02/32         สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

  8  มีนาคม  2546

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน  ผูบริหารโรงเรียนวัดนางนอง
สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “แนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย

         สังกัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน  1  ชุด

ดวยนางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการทดลอง
ใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของทานเปนหนวยงานที่นา
ศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานกังานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พัชรา  ทิพยมหิงษ)
ผูประสานงานบัณฑิตศึกษา

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทร. 038-535430, 038-511010  ตอ  5181
โทรสาร  038-810337
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ที่ ศธ 1529.02/40         สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

  16  มีนาคม  2546

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “แนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย

         สังกัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน  1  ชุด

ดวยนางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการเก็บขอมูล
เพื่อการวิจัย

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของทานเปนหนวยงานที่นา
ศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบนัราชภัฏราชนครินทร
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.พัชรา  ทิพยมหิงษ)
ผูประสานงานบัณฑิตศึกษา

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
โทร. 038-535430, 038-511010  ตอ  5181
โทรสาร  038-810337
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                             บันทึกขอความ
สวนราชการ        โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์     สํานักงานเขตมีนบุรี     (โทร. ๐ -๒๕๔๓ - ๘๖๖๖
ท่ี     กท ๙๐๑๐.๐๗ / พิเศษ                               วันที่     ๘   พฤษภาคม  ๒๕๔๖

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

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

เรียน  ผูบริหารโรงเรียน

ดวย  ขาพเจานางวรรณา  พูนแกว  อาจารย  ๒ ระดับ  ๗  โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์   สํานักงานเขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้กําลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏ
ราชนครินทร  ฉะเชิงเทรา  ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหทําวิทยานิพนธเรื่อง  แนวทางการใชหลักสูตรสถาน
ศึกษา ของโรงเรียนนํารองและเครือขาย  สังกัดกรุงเทพมหานคร

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานผูบริหารโรงเรียน  และครูผูสอนชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๑  และ  ๔  เปนผูตอบแบบสอบถาม ตามแบบสอบถามที่แนบมาพรอมหนังสือนี้ จํานวน        ชุด   การวิจัย
นี้จะไดขอมูลที่จะเปนประโยชนในการใชหลักสูตรสถานศึกษา    ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  ๒๕๔๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

(นางวรรณา  พูนแกว)
อาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา
สถาบันราชภัฏราชนครินทร  ฉะเชิงเทรา
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                             บันทึกขอความ
สวนราชการ                   สํานักการศึกษา      (กองวิชาการ       โทร. ๐ -๒๔๓๗ ๒๐๔๗)
ท่ี     กท ๓๐๐๔ / ๓๐๒๗                                                    วันที่              พฤษภาคม    ๒๕๔๖

เร่ือง    ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อวิจัยประกอบการทําวิทยานิพนธ

……………………………………………………………………………………………………………

เรียน  ผูอํานวยการเขต

ดวยสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  สถาบันราชภัฏราชนครินทร  ไดมีหนังสือที่
ศธ ๑๕๒๙.๐๒/๔๐   ลงวันที่  24 เมษายน  2546  ขออนุญาตให  นางวรรณา  พูนแกว  นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  เก็บขอมูลเพื่อวิจัยประกอบการทําวิทยานิพนธ เรื่อง  “แนวทางการใชหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร”  โดยใชแบบสอบถามกับผูบริหารโรง
เรียนและครูผูสอนของทุกโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักงาน
เขตนี้ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบ  รายละเอียดผูวิจัยจาประสานกับทางโรงเรียนเปนการภายในเอง

สํานักการศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา การวิจัยนี้จะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดทําและ
ใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  สมควรอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต  และแจงผูบริหารโรงเรียนดังกลาวใหความรวมมือในการวิจัย ครั้งนี้
ตอไปดวย  จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวประนอม  เอี่ยมประยูร)
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักการศึกษา
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ภาคผนวก  ข  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

แนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย สังกัดกรุงเทพมหานคร

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามมี 3 ตอน
      ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนงปจจุบัน
                     ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา
      ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย
                     สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ดาน ดานการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียนรู ดานการ
                     วัดและประเมินผล
      ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย
                     สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียนรู ดาน
                     การวัดและประเมินผล
2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง เพื่อประโยชนตอราชการในการใชหลักสูตร

สถานศึกษา ซ่ึงขอมูลที่ไดรับจากทานในครั้งนี้ ใชสําหรับการวิจัยเทานั้น จะไมมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของทานแตอยางใด ผูวจิัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับ

3. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแลว โปรดตรวจสอบอีกครั้งวาไดตอบแบบสอบถามครบทุกขอหรือไม
เพราะแบบสอบถามไมสมบูรณจะใชประโยชนในการวิจัยไมได

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานกรุณาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามครั้งนี้

นางวรรณา  พูนแกว
นักศึกษาปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา
สถาบันราชภัฏราชนครินทร  ฉะเชิงเทรา
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง  แนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย  สังกัดกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงใน (    )  ที่ตรงกับสถานภาพสวนตัวของทาน

1.  ตําแหนง
(    )  ผูบริหาร
(    )  ครูสายปฏิบัติการสอน  ป. 1 และ ป. 4

2.  ประสบการณการทํางาน
(    )  1 – 10  ป
(    )  11 – 20  ป
(    )  21 – 25  ป
(    )  26  ปขึ้นไป

3.  วุฒิการศึกษา
(    )  ปริญญาตรี
(    )  ปริญญาโท



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

ตอนที่  2  สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย  สังกัดกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา

ในโรงเรียนของทาน

ขอที่ สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1
ดานการจัดการเรียนรู

ครูมีการวางแผนจัดการเรียนรู
2 ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู
3 ครูมีการวิเคราะหขอมูลของผูเรียนเปน

รายบุคคล
4 ครูเตรียมเนื้อหาที่สอดคลองกับทองถ่ินและ

ความตองการของนักเรียน
5 ครูเตรียมวิธีการวัดผลที่สอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู
6 ครูมีการจัดการเรียนรูดวยวิธีการหลากหลาย
7 ครูจัดการเรียนรูโดยเนนใหนักเรียนลงมือ

ปฏิบัติจริง
8 ครูและผูเรียนมีลักษณะเปนกัลยาณมิตร

ที่คอยชวยเหลือกัน
9 ครูมีการจัดการเรียนรูตามแบบโครงงาน
10 ครูจัดการเรียนรูตามความสนใจ ความถนัด

เพื่อใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน
11 ครูใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนการสอน
12 ครูยึดหลักการจัดการเรียนการสอนวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได
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ขอที่ สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

13 ครูจัดการเรียนรูโดยปลูกฝงดานปญญาและ
พัฒนาการคิดวิเคราะห สังเคราะห  และ
คิดสรางสรรค

14 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสอดแทรก
กระบวนการคิดและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู

15 สาระและกระบวนการเรียนรูเนนการนําไปใช
ประยุกตในชีวิตจริงและแกไขปญหา
ดวยตนเอง

16 ครูจัดกิจกรรมกระตุนใหนักเรียนคนหา
คําตอบไดดวยตนเอง

17 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุงเนน
ใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาคําตอบ
จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย

18 การจัดการเรียนรูมีการเชื่อมโยงกับชุมชน
ครอบครัว และองคกรตาง ๆ

1
ดานสื่อการเรียนรู

ครูมีส่ือใชในปริมาณที่เพียงพอ
2 ครูใชส่ือที่ทันสมัย
3 ครูเตรียมพรอมการใชส่ือและจัดเตรียม

สภาพแวดลอมกอนใชส่ือ
4 ครูเลือกใชส่ือไดเหมาะสมกับจุดมุงหมายและ

เนื้อหาที่จะสอน
5 ครูเลือกใชส่ือไดเหมาะสมกับความแตกตาง

ของผูเรียน
6 ครูเลือกส่ือโดยพิจารณาความเปนไปไดและ

คํานึงถึงคาใชจาย
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ขอที่ สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

7 ครูเลือกส่ือโดยพิจารณาถึงความสะดวก
ในการใช

8 ครูเลือกส่ือโดยพิจารณาถึงความสามารถ
ในการใช

9 ครูมีการประเมินผลการใชส่ือ
10 ครูใชส่ือที่มีสภาพใชการไดดี
11 หองสมุดมีการบริการสื่อการเรียนรู

อยางเพียงพอ
12 ครูเลือกใชส่ือจากแหลงการเรียนรูในชุมชน
13 ครูนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน

การจัดการเรียนรู

1
ดานการวัดและประเมินผล

ผูบริหารและครูมีความเขาใจการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษา

2 การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลอง
ตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

3 สถานศึกษาเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
มีสวนรวมในการวัดและประเมินผล

4 ครูดําเนินการวัดและประเมินผลดวยวิธีการ
หลากหลายกับสิ่งที่ตองการวัด

5 ครูดําเนินการวัดและประเมินผลดวยวิธี
ที่เหมาะสมกับระดับผูเรียน

6 ครูทําการวัดและประเมินผลผูเรียน
ตามสภาพจริง

7 สถานศึกษามีการประเมินความสามารถ
ของผูเรียนในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ส่ือความ
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ขอที่ สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

8 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการวัดผล
กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน

9 ครูกําหนดสัดสวนการประเมินระหวางเรียน
มากกวาการประเมินปลายภาคเรียนหรือ
ปลายป

10 ครูนําผลการประเมินระหวางเรียนเปน
สารสนเทศมาพัฒนาผูเรียนและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน

11 ครูแจงการประเมินใหนักเรียนทราบทุกครั้ง
ที่มีประเมิน

12 สถานศึกษารายงานผลการประเมินให
ผูปกครองทราบ

ขอเสนอแนะอื่นในการศึกษาสภาพและหาแนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ดานการจัดการเรียนรู………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
ดานสื่อการเรียนรู………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
ดานการวัดและประเมินผล…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
อ่ืน ๆ………………..………………………………………………………………………………….
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ตอนที่  3  ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและเครือขาย  สังกัดกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา

ในโรงเรียนของทาน

ขอที่ ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1
ดานการจัดการเรียนรู

ผูบริหารและครูขาดความเขาใจในหลักการ
จุดมุงหมายการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

2 ครูไมพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
แบบเดิมมาสูการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญ

3 ครูยังยึดการสอนแบบบรรยายเพื่อมุงเนน
เนื้อหาเปนหลัก

4 ครูไมจัดกิจกรรมการเรียนรูตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล

5 ครูไมเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียน
ในสิ่งที่ตนสนใจ

6 ครูขาดความเขาใจในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและผูเรียน

7 ครูไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็น

8 ครูไมจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุม
เพราะควบคุมชั้นเรียนยาก

9 การจัดการเรียนการรูไมมุงเนนใหเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห และคิดสรางสรรค

10 ครูจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับการนํามาใช
ในชีวิตประจําวัน
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ขอที่ ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

11 ครูไมจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง
12 ครูไมเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

1
ดานสื่อการเรียนรู

ครูไมมีความสามารถในการผลิตสื่อ
2 จํานวนสื่อมีปริมาณไมเพียงพอ
3 ลักษณะของสื่อไมมีความทันสมัย
4 ครูเลือกใชส่ือไมเหมาะสมกับผูเรียน
5 ครูเลือกใชส่ือที่ไมเหมาะสมกับเนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียนการสอน
6 สถานศึกษาไมมีงบประมาณในการจัดทําสื่อ

อยางเพียงพอ
7 สถานศึกษาขาดแหลงการเรียนรูในชุมชน
8 หองสมุดมีปริมาณสื่อจํานวนจํากัด
9 ครูใชส่ือไมคุมคากับการเรียนการสอน
10 ครูเลือกใชส่ือโดยไมคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล
11 ครูไมดําเนินการประเมินการใชส่ือ
12 ครูเปนผูใชส่ือมากกวานักเรียนใช

1
ดานการวัดและประเมินผล

ผูบริหารและครูขาดความรูความเขาใจ
ในการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

2 ครูไมไดดําเนินการวัดและประเมินผล
ดวยวิธีการที่หลากหลาย

3 ครูไมดําเนินการวัดและประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
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ขอที่ ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

4 ครูไมไดนําผลการประเมินมาเปนสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาผูเรียนและปรับปรุงการเรียนการ
สอนของครู

5 ครูไมเขาใจวิธีการประเมินตามสภาพจริง
6 ครูไมไดประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย
7 ครูไมไดแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ

ทุกครั้งที่ทําการประเมิน
8 สถานศึกษาไมไดแจงผลการวัดและ

ประเมินผลแกผูปกครองทราบ
9 ผูบริหารและครูขาดความเขาใจ

ในการทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
10 ครูไมเขาใจในการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน
11 ครูขาดความเขาใจในการประเมินการอาน

คิด วิเคราะห และการเขียน
12 ครูขาดความเขาใจในการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

ขอเสนอแนะอื่นในการศึกษาปญหาและหาแนวทางการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ดานการจัดการเรียนรู………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
ดานสื่อการเรียนรู………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
ดานการวัดและประเมินผล…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
อ่ืน ๆ………………..………………………………………………………………………………….
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