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ภาคผนวก  ก  หนังสือราชการ 
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(สําเนา) 

ที่  ศธ ๐๕๔๘.๐๒/๔๖                                                                            สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
 อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา   
  ๒๔๐๐๐       

 ๑๔   พฤศจิกายน    ๒๕๔๖     
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจยั 

เรียน   ………………………………..      

ส่ิงที่สงมาดวย    เคาโครงวิทยานิพนธ  และเครื่องมือเพื่อการวิจยั                 จํานวน  ๑  ชุด           

                           ดวย นางอุบล  เพียรพิทักษ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง  “การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เขต ๑”  ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
                         สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู   
ความสามารถและประสบการณ เปนอยางดี    จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏ
ราชนครินทร  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  และขอขอบคุณอยางสูงมา  
ณ โอกาสนี้ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 ( ดร.พัชรา  ทพิยมหิงษ ) 
 ผูประสานงานบัณฑิตศึกษา 
 
สํานักงานประสานงานบัณฑติศกึษา 
โทรศัพท  ๐–๓๘๕๓–๕๔๓๐, ๐–๓๘๕๑–๑๐๑๐ ตอ  ๕๑๘๑ 
โทรสาร  ๐–๓๘๘๑–๐๓๓๗ 
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(สําเนา) 
ที่  ศธ ๐๕๔๘.๐๒ / ๖                                                                             สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   
 ๒๔๐๐๐       

                                                                                 ๘   มกราคม     ๒๕๔๗     

เร่ือง  ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๑ 

              ดวย นางอุบล  เพียรพิทักษ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ  เรื่อง  “การศึกษาสภาพาและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เขต ๑”  ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
              สถาบันฯ  จึงขอความอนุเคราะหทานในการสงแบบสอบถาม  ของนางอุบล   
เพียรพิทักษ  ไปยังสถานศึกษาในหนวยงานของทานเพื่อเก็บขอมูลการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้
ดวย 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (ดร.พัชรา  ทพิยมหิงษ) 
 ผูประสานงานบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
สํานักงานประสานงานบัณฑติศึกษา 
โทรศัพท  ๐–๓๘๕๓–๕๔๓๐, ๐–๓๘๕๑–๑๐๑๐ ตอ  ๕๑๘๑ 
โทรสาร  ๐–๓๘๘๑–๐๓๓๗ 



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

 89 

(สําเนา) 
ที่  ศธ ๐๕๔๘.๐๒ / ๔๓                                                                          สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
 อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา   
  ๒๔๐๐๐       

                                                                               ๒๔  มกราคม  ๒๕๔๗     

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพือ่หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน   ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒      
 

ส่ิงที่สงมาดวย    แบบสอบถาม “การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จังหวดัฉะเชิงเทรา  เขต ๑”                       จํานวน  ๑  ชุด           

 

                          ดวย นางอุบล  เพียรพิทักษ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ  เรื่อง   “การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เขต  ๑” ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการทดลองใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลการวิจัย 
 สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  พิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของทานเปน
หนวยงานที่นาศึกษา   จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏ
ราชนครินทร หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  และขอขอบคุณอยางสูงมา  
ณ โอกาสนี้ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ดร.พัชรา  ทพิยมหิงษ) 
 ผูประสานงานบัณฑิตศึกษา 

สํานักงานประสานงานบัณฑติศึกษา 
โทรศัพท  ๐–๓๘๕๓–๕๔๓๐, ๐–๓๘๕๑–๑๐๑๐ ตอ  ๕๑๘๑ 
โทรสาร  ๐–๓๘๘๑–๐๓๓๗ 
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(สําเนา) 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๓๒ / ๐๓๕๙                                            สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
                                                                                   หมูที่ ๑  ถนนเลี่ยงเมือง  ตําบลบางตีนเปด 
                                                                                   อําเภอเมือง  จังหวดัฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐       

                                                                               ๒๐   มกราคม    ๒๕๔๗     

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน   ผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑      

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถามเพื่อการวจิัย                              จํานวน  ๑  ชุด           
 

                          ดวย นางอุบล   เพียรพิทักษ   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  สถาบันราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ  เ ร่ือง  “การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เขต ๑”  ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
                        ในการนี้  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  ขอความอนุเคราะหทาน 
ในการตอบแบบสอบถามดังกลาว 

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และพิจารณาใหความอนุเคราะห 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นายวิชัย  ธรรมเมธาพร) 
 ผูชวยผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปฏิบัติหนาที่ 
 รองอํานวยผูการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน 
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

 
กลุมอํานวยการ 
กลุมงานประสานงาน 
โทร. ๐–๓๘๕๑–๑๗๓๐ ตอ  ๑๑๙ 
โทรสาร  ๐–๓๘๕๑–๑๙๙๓ 
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ภาคผนวก  ข  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 

             แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบถามสําหรับผูบริหาร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เกี่ยวกับการบริหารและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เขต 1   ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทาน ชวยสละเวลาอาน และตอบแบบสอบถามตาม 
ความเปนจริง  โดยท่ีทานไมจําเปนตองลงชื่อในแบบสอบถาม คําตอบทุกๆ  คําตอบจะถูกเก็บไว
เปนความลับ ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา  ณ 
โอกาสนี้ 

 

แบบสอบถาม   มี  2  ตอน คือ        

  ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกบัการบริหารและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

จังหวดัฉะเชิงเทรา  เขต 1 
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ตอนที่ 1   ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ( )  ในชอง             หนาขอความที่เปนจริง 
 

ลําดับท่ี ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ 

                 ชาย 

                 หญิง 

2 อายุ 

                21 – 30  ป 

                31 – 40  ป 

                41 – 50  ป 

                51  ปขึ้นไป 

3 ระยะเวลาการทํางาน 

               4 – 6  ป 

               7 - 9   ป 

               10  ปขึ้นไป 

4 วุฒิการศึกษา 

               ปริญญาตรี 

               สูงกวาปริญญาตรี  
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ตอนที่  2   การบริหารและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 1 
คําชี้แจง   โปรดอานและพิจารณาคําถาม  แลวเขียนเครื่องหมาย  ( )  ลงในชองวางซึง่ตรงกับความ

เปนจริงดังตอไปนี ้
 ชองที่   5   หมายถึง    มากทีสุ่ด  
 ชองที่   4   หมายถึง    มาก     
 ชองที่   3   หมายถึง    ปานกลาง   
 ชองที่   2   หมายถึง    นอย   

 ชองที่   1   หมายถึง    นอยทีสุ่ด          
 

   ระดับการบริหาร        ระดับปญหา 
ลําดับท่ี รายละเอียดการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

1 
การบริหารวิชาการ 
การนําหลักสตูรแกนกลางมาสอน 
ในสถานศึกษาของทาน 

          

2 การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญในสถานศึกษาของทาน 

          

3 การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวดัผล
แตละรายวิชาใหสอดคลองกับ
แผนการจัดการเรียนรู 

          

4 การสงเสริมใหครูศึกษา  วิเคราะห  
วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
ทุกกลุมสาระ 

          

5 ในการจดัการเรียนการสอนทานมี 
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยี 

          

6 การใชแหลงการเรียนรูทั้งในและ 
นอกสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน 

          

7 การจัดระบบนเิทศงานวิชาการ  และ
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

          



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

 95 
 

   ระดับการบริหาร        ระดับปญหา 
ลําดับท่ี รายละเอียดการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
8 การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ

และวิชาชพีภายในสถานศึกษา   
โดยเชื่อมโยงกับระบบดแูลชวยเหลือ
นักเรียนและกระบวนการเรยีน 
การสอน 

          

9 การจัดระบบโครงสรางองคกร   
ใหรองรับการจัดระบบการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

          

10 การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน 
ทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถานศึกษา 

          

 11 การประสานความรวมมือ ชวยเหลือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

          

12 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู  ในการจัดการศกึษาของ
บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

          

 

ขอเสนอแนะในการบริหารวชิาการ  
1.   การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา …………………………………...………….... 

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

2.   การปฏิรูปการเรียนรู …………………………………...…………...............................  
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
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3.   การเทียบโอนผลการเรียน ..…………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
4.   การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
5.   การจัดเครือขายและแหลงเรียนรู   ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
6.   การปฏิรูปการเรียนรูในชมุชน ..………………………………………………………………… 

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

   ระดับการบริหาร        ระดับปญหา 
ลําดับท่ี รายละเอียดการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

1 
การบริหารงบประมาณ 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับ 
เขตพื้นที่การศกึษา  ดานปริมาณ  
คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทนุ 

          

2 การจัดทําแผนกลยุทธ หรือ
แผนพัฒนาการศึกษา 

          

3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาทีม่ีผลกระทบตอการจัด
การศึกษา  และประเมินสถานภาพ
ของสถานศึกษามีปญหาเพยีงใด 

          

4 การจัดทําโครงสรางรายละเอียด 
โครงสราง แผนงาน  โครงการ   
และกิจกรรมหลัก 
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   ระดับการบริหาร        ระดับปญหา 
ลําดับท่ี รายละเอียดการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5 การวิเคราะหความเหมาะสมใน 

การเสนอของบประมาณ 
          

6 การจัดสรรงบประมาณ   การเบิกจาย   
และการอนุมัตงิบประมาณ 

          

7 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการใชเงินและ 
การดําเนินงาน 

          

8 การระดมทรัพยากรและการลงทุน 
เพื่อการศึกษา 

          

9 การจัดเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา           
   10 การจัดทําบัญชีการเงินทุกประเภท

และการทํารายงานการเงนิ 
          

11 การจัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสิน
ของสถานศึกษา 

          

12 การกําหนดแบบรูปรายการหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะและการจดัซื้อ 
จัดจาง 

          

 
ขอเสนอแนะการบริหารงบประมาณ      
1.   การจัดตั้งงบประมาณ  …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.   การจัดสรรงบประมาณ  ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
3.   การบริหารการเงินและบัญชี  ………………………………………………………………….. 
...……………………………………………………………………………………………………  
...…………………………………………………………………………………………………… 



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

 98 

 4.   การจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุ  ……………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5.   การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ …………………...... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6.   การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  ………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  

   ระดับการบริหาร        ระดับปญหา 
ลําดับท่ี รายละเอียดการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

1 
การบริหารงานบุคคล 
การวางแผนอตัรากําลังและการ
กําหนดตําแหนงเหมาะสมกบังาน 

          

2 การสรรหา  การบรรจุแตงตั้ง  และ
การโยกยายบคุลากรทางการศึกษา  
ใหถูกตองตามกฎเกณฑ และโปรงใส 

          

3 การจางลูกจางประจําและลูกจาง 
ชั่วคราว  ถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 

          

4 การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัตริาชการ ตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน 

          

5 การสนับสนุน อบรมเพื่อเพิม่พูน 
ความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

          

6 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนของ
บุคลากรอยางเหมาะสม และโปรงใส 

          

7 การจัดทําทะเบียนประวัติบคุลากร 
ใหถูกตองและเปนปจจุบนั 
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   ระดับการบริหาร        ระดับปญหา 
ลําดับท่ี รายละเอียดการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
     8 การดําเนินการเรื่องเครื่อง 

ราชอิสริยาภรณ 
          

9 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ 
ของรัฐ 

          

10 การดําเนินการดานความผิดทางวินยั
ของบุคลากร 

          

11 การตรวจสอบ พิจารณาคณุสมบัติ 
ของผูออกจากราชการ 

          

12 การตรวจสอบความหยอน 
ความสามารถ บกพรองในหนาที่ 
ราชการ หรือประพฤติตน 
ไมเหมาะสม 

          

 
ขอเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล   
1.  การเตรียมการบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา  …..…………………………… 
……..………………………………………………………………………………………………..  
……..………………………………………………………………………………………………..  
2.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ……………………………………………………….. 
……..………………………………………………………………………………………………..  
……..………………………………………………………………………………………………..  
3.   การติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู และบุคลากรทางกรศึกษา …………………. 
……..………………………………………………………………………………………………..  
……..………………………………………………………………………………………………..  
4.  การเสริมสรางวินยั และจรรยาบรรณ  …………………………………………………………... 
……..………………………………………………………………………………………………..  
……..………………………………………………………………………………………………..  
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5.   การพัฒนาวิชาชพีครู   .…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
 

   ระดับการบริหาร        ระดับปญหา 
ลําดับท่ี รายละเอียดการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

1 
การบริหารทั่วไป 
การบริการ สนับสนุน  สงเสริม  
ประสานงานและอํานวยการ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

          

2 การดําเนินงานธุรการตามระบบที่
กําหนดถูกตองรวดเร็ว  

          

3 การประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          

4 มีการประเมินผล  ประสานงาน  และ
การพัฒนาระบบเครือขายขอมูล 
สารสนเทศใหทันสมัย 

          

5 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  
ความ สามารถในการพัฒนาเครือขาย
การศึกษา 

          

6 มีการจัดระบบการบริหาร ศึกษา
วิเคราะหโครงสราง  ภารกิจ   
การดําเนินงาน  ปริมาณ  คณุภาพ และ
สภาพของสถานศึกษาอยางรอบคอบ 

          

     7 การนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา  พจิารณาใหความเห็นชอบ
ในการแบงสวนราชการใน 
สถานศึกษา 

          

8 การติดตาม  ประเมินผล และปรับปรุง
การจัดระบบบริหารอยางตอเนื่อง 
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   ระดับการบริหาร        ระดับปญหา 
ลําดับท่ี รายละเอียดการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
9 มีการศึกษา  วิเคราะหขอมูล  สภาพ

ปจจุบัน  ปญหา  และความตองการ 
จําเปนในการพัฒนาองคกรของ 
สถานศึกษา 

          

10 มีการสํารวจ  จัดหาเทคโนโลยีเพื่อ 
การศึกษาใหงานตางๆ  ของ 
สถานศึกษา 

          

11 มีการสํารวจปญหา ความตองการ 
จําเปนดานวิชาการ งบประมาณ  
บุคลากร  และบริหารทั่วไป 

          

12 มีการวางแผน  บริหาร  บํารุง  ดูแล
และพัฒนาอาคารสถานที่และ 
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

          

13 การจัดทําสํามะโนผูเรียนโดย 
การประสานกบัชุมชนและทองถ่ิน 
ในการขอขอมลู 

          

14 การรับนักเรียนเขาศึกษาตามเกณฑ 
และเขตพื้นทีท่ี่กําหนด 

          

15 การจัดการศกึษาในระบบ  นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย เปนไปตามระบบ
และหลากหลาย  

          

16 การวางแผน  การจัดกจิกรรมนักเรียน
ของสถานศึกษาโดยใหนกัเรียนม ี
สวนรวมในกระบวนการวางแผน 

          

17 การจัดกจิกรรมตามความถนดั  และ
ความสามารถของนักเรียนอยาง 
หลากหลาย 
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   ระดับการบริหาร        ระดับปญหา 
ลําดับท่ี รายละเอียดการบริหารงาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
18 การจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก 

ประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหคิด
เปน  ทําเปน  รักการอาน  ใฝรู 
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

          

19 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร   
ผลงาน  ของสถานศึกษาตอชุมชนและ
ทองถ่ิน 

          

    20 การจัดระบบการบริการสาธารณะ  
และประเมนิความพึงพอใจ 
ในการบริการ 

          

 
ขอเสนอแนะในการบริหารทั่วไป  
1.    การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ .....…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.   การจัดระบบสารสนเทศ  และการใช IT เพื่อการบริการ  ………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. การพัฒนานโยบายและวางแผน ……………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.   การสงเสริมและการจัดบริการทางการศึกษา  …………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.   การดําเนินงานกิจการพิเศษ   ………………………………………………………....................  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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6.   การจัดระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา .....…..…………………………….................…  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7.   การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล   …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทานผูตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้เปนอยางสงู 
นางอุบล  เพียรพิทักษ 

ผูทําวิจัย 
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ภาคผนวก  ค   รายชื่อกลุมทดลอง / กลุมประชากร 
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รายชื่อสถานศกึษาท่ีทดลองใชเคร่ืองมือ 
ซ่ึงอยูในสงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

จํานวน   30  แหง 
 

 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
อําเภอคลองคลองเขื่อน 

1. กอนแกววิทยาคม 
2. กอนแกวราษฎรบํารุง 
3. ราษฎรบํารุง 
4. วัดกอนแกว 
5. วัดคลองเขื่อน 

อําเภอบางคลา 
1. ทาระหัดราษฎรสฤษฏิ์ 
2. บางคลาพิทยาคม 
3. บานปลายคลอง 
4. บานหนองโสน 
5. รุงโรจนวิทยา 
6. วัดทางขามนอย 
7. วัดบางกระเจ็ด 
8. วัดบางกระดาน 
9. วัดบางกระพอ 
10. วัดปากน้ํา 
11. วัดเปยมนิโครธาราม 
12. วัดลาดบัวขาว 
13. วัดศรีสุตาราม 
14. วัดสนามชาง 
15. วัดสามแยก 
16. วัดสาวชะโงก 

17. วัดเสม็ดใต 
18. วัดเสม็ดเหนือ 
19. วัดหัวสวน 
20. วัดใหมบางคลา 
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ลําดับท่ี โรงเรียน 
อําเภอพนมสารคาม 

1. กาญจนาภิเษก ฯ 

2. จุฑาทิพย 
3. พนมอดุลวิทยา 
4. บานเขาหินซอน 
5. บานชําขวาง 
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กลุมประชากรผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ชื่อโรงเรียน 

อําเภอเมือง 
1. โรงเรียนดัดดรุณี 
2. โรงเรียนตลาดเปร็ง 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุวินทวงศ 
5. โรงเรียนบานเกาะดอน 
6. โรงเรียนบานแขวงกลั่น 
7. โรงเรียนบานคลองเจา 
8. โรงเรียนบานบางแกว 
9. โรงเรียนบานบางไผ 
10. โรงเรียนบานวนทาแครง 
11. โรงเรียนบานวังตะเคยีน 
12. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 
13. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 (ดอนทอง ) 
14. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 3 
15. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 4 
16. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5 
17. โรงเรียนพุทธโสธร 
18. โรงเรียนแพงพิทยาภูม ิ
19. โรงเรียนวัดเกาะ 
20. โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 
21. โรงเรียนวัดคูเกษมสโมสร 
22. โรงเรียนวัดจรเขนอย 
23. โรงเรียนวัดจุกเฌอ 
24. โรงเรียนวัดชนะสงสาร 
25. โรงเรียนวัดไชยธารา 
26. โรงเรียนวัดพฤฒาราม 
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ชื่อโรงเรียน 
27. โรงเรียนวัดดอนทอง 
28. โรงเรียนวัดทด 
29. โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 
30. โรงเรียนวัดเทีย่งพิมลมุข 
31. โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 
32. โรงเรียนวัดนาคู 
33. โรงเรียนวัดนโิครธาราม 
34. โรงเรียนวัดบางปรง 
35. โรงเรียนวัดบางปลานัก 
36. โรงเรียนวัดบางพระ 
37. โรงเรียนวัดบานนา 
38. โรงเรียนวัดประน้ําทาไข 
39. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 
40. โรงเรียนวัดแพรกนกเอีย้ง 
41. โรงเรียนวัดโพธาราม 
42. โรงเรียนวัดราษฏรศรัทธาทํา 
43. โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 
44. โรงเรียนวัดสมัปทวน 
45. โรงเรียนวัดสายชล 
46. โรงเรียนวัดหนามแดง   
47. โรงเรียนสุเหราคลองใหญ 
48. โรงเรียนสุเหราลาดน้ําขาว 
49. โรงเรียนสุเหราสมอเซ 
50. โรงเรียนสุเหราหลวงแพง 
51. โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ 
อําเภอบางน้ําเปร้ียว 
52. โรงเรียนการทาํมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ 
53. โรงเรียนคลองตนคลอง 18 
54. โรงเรียนเฉลิมชวงวิทยาทาน 
55. โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 
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ชื่อโรงเรียน 
56. โรงเรียนตลาดคลอง 16 
57.  โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววทิยา 
58. โรงเรียนบานคลอง 21 
59.  โรงเรียนบานดอนเกาะกา 
60.  โรงเรียนบานบึงพระอาจารย 
61.  โรงเรียนบานปลายคลอง 20 
62.  โรงเรียนบึงเทพยา 
63.  โรงเรียนบึงสิงโต 
64 โรงเรียนประชาฤกษสมบูรณ   
65.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 
66.  โรงเรียนปากบึงสิงโต 
67.  โรงเรียนไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
68.  โรงเรียนวดัเกตุสโมสร 
69.  โรงเรียนวดัคลอง 18 
70.  โรงเรียนวดัคลองเจา 
71.  โรงเรียนวดัแคราย 
72.  โรงเรียนวดัญาณรังษาราม 
73.  โรงเรียนวดัตะพังคล ี
74.  โรงเรียนวดันีลราษฏรศรัทธาบํารุง 
75.  โรงเรียนวดับางไทร 
76.  โรงเรียนวดับางสาย 
77. โรงเรียนวัดบึงตาหอม 
78.  โรงเรียนวดับึงทองหลาง 
79.  โรงเรียนวดับึงน้ํารักษ 
80.  โรงเรียนวดัประจํารัง 
81.  โรงเรียนวดัประชาบํารุง 
82.  โรงเรียนวดัไผดํา 
83.  โรงเรียนวดัพุทธอุดมวหิาร 
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ชื่อโรงเรียน 
84. โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ 
85. โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนาราษฎร 
86.  โรงเรียนวดัรามัญ 
87.  โรงเรียนวดัราษฎรบํารุงศักดิ ์
88.  โรงเรียนวดัสวางอารมณ 
89.  โรงเรียนวดัสุวรรณเตมยี 
90.  โรงเรียนวดัหลวงแพง 
91.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค 
92.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค 
93.  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 
94.  โรงเรียนสุเหราคลอง 14 
95.  โรงเรียนสุเหราคลอง 15 
96.  โรงเรียนสุเหราคลอง 18 
97.  โรงเรียนสุเหราคลอง 19 
98.  โรงเรียนสุเหราคลอง 20 
99.  โรงเรียนสุเหราคลองหกวา 
100. โรงเรียนสุเหราคู 
101. โรงเรียนสุเหราแคราย 
102. โรงเรียนสุเหราดอนกลาง 
103. โรงเรียนสุเหราดอนเกาะกา 
104. โรงเรียนสุเหราดารุลนาอีม 
105. โรงเรียนสุเหราปากคลอง 20 
106. โรงเรียนสุเหราลําชะลา 
107. โรงเรียนสุเหราสมอเอก 
108. โรงเรียนสุเหราใหมปากคลอง 17 
109. โรงเรียนหมอนทองวิทยา 
อําเภอบางปะกง 
110. โรงเรียนคลองขวาง 
111. โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 
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ชื่อโรงเรียน 
112. โรงเรียนคลองพานทอง 
113.  โรงเรียนจันทรเจริญ 
114. โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 
115. โรงเรียนบานทาขามตั้งตรงจิตร 10 
116. โรงเรียนบานบางขาว 
117. โรงเรียนบานสีลง 
118. โรงเรียนประกอบราษฎรบํารุง 
119. โรงเรียนพรหมานุเคราะห 
120. โรงเรียนพระพิมลเสนี 
121. โรงเรียนพิบูลประชานุเคราะหมิตรภาพฯ 
122. โรงเรียนวัดเขาดิน 
123. โรงเรียนวัดทาสะอาน 
124. โรงเรียนวัดบน 
125. โรงเรียนวัดบางเกลือ 
126. โรงเรียนวัดบางผึ้ง 
127. โรงเรียนวัดบางวัว 
128. โรงเรียนวัดบางสมัคร 
129. โรงเรียนวัดบางแสม 
130. โรงเรียนวัดพมิพาวาส 
131. โรงเรียนวัดลาง 
132. โรงเรียนวัดลาดยาว 
133. โรงเรียนวัดสองคลอง 
134. โรงเรียนวัดสขุาราม 
135. โรงเรียนวัดสคุันธสีลาราม 
136. โรงเรียนวัดหลอเจริญราษฎรวราราม 
137. โรงเรียนสกัด 40 
138. โรงเรียนสกัด 80 
139. โรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง 
140. โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 
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ชื่อโรงเรียน 

อําเภอบานโพธิ์ 
141. โรงเรียนจันทรประชาสฤษฏิ์ 
142. โรงเรียนผาณติวิทยา 
143. โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
144. โรงเรียนวัดกระทุม 
145. โรงเรียนวัดกลางราษฎรบํารุง 
146. โรงเรียนวัดคลองตนหมัน 
147. โรงเรียนวัดคลองบานโพธิ์ 
148. โรงเรียนวัดคลองสวน 
149.  โรงเรียนวัดดอนทราย 
150. โรงเรียนวัดดอนสีนนท 
151. โรงเรียนวัดเทพราช 
152. โรงเรียนวัดประชาบํารุงกิจ 
153. โรงเรียนวัดประศาสนโสภณ 
154. โรงเรียนวัดผาณิตาราม 
155. โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 
156. โรงเรียนวัดพพิิธประสาทสุนทร 
157. โรงเรียนวัดราษฏรศรัทธาธรรม 
158. โรงเรียนวัดลาดบัว 
159. โรงเรียนวัดศรมีงคล 
160. โรงเรียนวัดสนามจันทร 
161. โรงเรียนวัดสามกอ 
162. โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 
163. โรงเรยีนวัดหนองกระสังสามัคคี 
164. โรงเรียนวัดใหมประเวศ 
165. โรงเรียนวัดอรญัญิการาม 
166. โรงเรียนวัดอนิทาราม 
167. โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค 
168. โรงเรียนสุเหราเกาะไร 
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ชื่อโรงเรียน 
169. โรงเรียนสุเหราจรเขนอย 

170. โรงเรียนหนองหนาบาน 

 
ท่ีมา  :  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
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