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ภาคผนวก ก   แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้บริหารน าไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 2.  แบบสอบถามนี้ต้องการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้าช่วงชั้น และ
ครูผู้สอนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1-3 
 3.  แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
      ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมุ่งศึกษาขอบเขตงานวิชาการ 8 งาน ดังนี้ 

3.1 งานหลักสูตรและการน าไปใช้ 
3.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3.3 งานวัดผลและประเมินผล 
3.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.5 งานสื่อการเรียนการสอน 
3.6 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
3.7 งานนิเทศการเรียนการสอน 
3.8 งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.  เพื่อให้แบบสอบถามเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุก
ข้อตรงตามความเป็นจริงของโรงเรียนของท่านให้มากที่สุด ค าตอบที่ได้จะไม่น ามาเปิดเผยแต่จะ
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น ามาวิเคราะห์ทางสถิติในภาพรวมของทั้งหมด และจะใช้ประโยชน์ของข้อมูลในภาพรวมเพื่อการ
วิจัยเท่านั้น 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
      
                                                                  นางธารินทร์  ขันทธรรม 
     นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
                                              มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร 
                                                                                 ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของท่าน 
 

1. โรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู่เป็นโรงเรียนขนาดใด (ระดับปฐมวัย) 
 ขนาดเล็ก  (น้อยกว่า 120 คน) 
 ขนาดกลาง  (121 – 240 คน) 
 ขนาดใหญ่  (241 คนขึ้นไป) 

2. ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
 ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต 
 ผู้อ านวยการ 
 หัวหน้าช่วงชั้น 
 ครูผู้สอน 
 

ตอนที่ 2   สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  
    เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องตารางเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาใน
การปฏิบัติให้ตรงตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
 
  5  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมมากท่ีสุด หรือระดับปัญหามากที่สุด 
  4  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมาก หรือระดับปัญหามาก 
  3  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติปานกลาง หรือระดับปัญหาปานกลาง 
  2  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติน้อย หรือระดับปัญหาน้อย 
  1  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด หรือระดับปัญหาน้อยที่สุด 
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ข้อ สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปฏิบัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 งานหลักสูตรและการน าไปใช้ 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

          

1.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

          

1.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าประสงค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

          

1.4 ประเมินสถานภาพสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

          

1.5 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ใน
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตาม
ความเหมาะสม 

          

1.6 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 

          

1.7 นิเทศการใช้หลักสูตร           
1.8 ติดตามและประเมินผลการใชห้ลักสูตร           
1.9 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม           
2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ส่งเสริมให้ครจูัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ 

และหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
          

2.2 ส่งเสริมให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

          

2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

          

2.4 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู โดยเน้น
การนิเทศที่ร่วมมือกันแบบกัลยาณมิตร หรือแบบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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ข้อ สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปฏิบัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
          

3 งานวัดผลและประเมินผล  
3.1 ก าหนดนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

วัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
          

3.2 ส่งเสริมให้ครจูัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู ้แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

          

3.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการ
เรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
จากการปฏิบัติ และผลงาน 

          

3.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

          

4 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาคุณภาพงาน

วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
          

4.2 ส่งเสริมให้คร ูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู ้

          

4.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานการวิจัย 

          

4.4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการ
กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร และ
สถาบันอื่น 

          

5 งานสื่อการเรียนการสอน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ 
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ข้อ สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปฏิบัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5.2 ส่งเสริมให้ครใูช้ ผลิต พัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการ

เรียนการสอน 
          

5.3 จัดหาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 

          

5.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและ
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องค์กร และสถาบันอื่น 

          

5.5 การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

          

6 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
6.1 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
          

6.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่คร ู
สถานศึกษาอื่น ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น บริเวณใกล้เคียง 

          

6.3 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาให้เกิดองค์
ความรู้ และประสานความร่วมมือในการจัดตั้งส่งเสริม 
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทีใ่ช้ร่วมกันทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น 

          

6.4 ส่งเสริม สนบัสนนุให้ครู ใช้แหล่งการเรียนรูท้ั้งในและ
นอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

7 งานนิเทศการเรียนการสอน 
7.1 จัดระบบ ก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบ การนิเทศ

งานวิชาการ และการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
          

7.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
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ข้อ สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปฏิบัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
7.3 จัดสร้างเครื่องมือนิเทศส าหรับการใช้นิเทศภายใน เพื่อ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
          

7.4 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนใน
รูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 

          

7.5 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา 

          

7.6 ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ งานวิชาการ และ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา 

          

8 งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8.1 จัดระบบโครงสร้างของสถานศึกษา ให้รองรับการ

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          

8.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จ
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขต
พื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

          

8.3 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา 

          

8.4 ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในเพือ่ปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

          

8.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงาน
อื่นในการปรบัปรุง และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้อ สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปฏิบัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
8.6 ประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษา เพื่อการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

          

8.7 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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