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หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ตารางแสดงความเช่ือม่ันรายดานและทั้งฉบับ 
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ตารางแสดงความเช่ือม่ันรายดานและทั้งฉบับ 

 

ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา คาความเชื่อมั่น 

ดานการวางแผน 0.92 

ดานการตัดสินใจ 0.95 

ดานการประสานงาน 0.96 

ดานการติดตามประเมินผล 0.96 

รวมท้ังฉบับ 0.98 

 

  



 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถามเพือ่การเก็บรวบขอมูล 

เรื่อง การศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามชุดน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการ

ตัดสินใจ ดานการประสานงาน และดานการติดตามประเมินผล 

2.  แบบสอบถามน้ีใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยเทาน้ัน 

3.  กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามสภาพจริง เพื่อประโยชนในการวางแผนการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน เปนไปตามความตองการและความรมมือระหวางผูปกครองกับโรงเรียน

อยางแทจริง ไมมีผลกระทบหรือเสียหายแกผูตอบแบบสอบถามแตอยางวดทั้งสิ้น 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอการวิจัย

ครั้งน้ี 

 

 

นางอัฒชฎาพร จลุสงค 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจรงิเกี่ยวกับตัวทานมากทีสุ่ด 

1. อายุ  ตํ่ากวา 30 ป    30 - 39 ป 

  40 ปข้ึนไป 

2. ระดับการศึกษา  ตํ่ากวาปริญญาตร ี   ต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไป 

3. อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

  เกษตรกร/รบัจาง 

4. ระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง 

 ระดับอนุบาล    ระดับประถมศึกษา 

ตอนท่ี 2  ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล

กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานตองการมสีวนรวมตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 5  หมายถึง ตองการมสีวนรวมมากที่สุด  4  หมายถึง ตองการมสีวนรวมมาก 

 3  หมายถึง ตองการมสีวนรวมปานกลาง  2  หมายถึง ตองการมสีวนรวมนอย 

 1  หมายถึง ตองการมสีวนรวมนอยทีสุ่ด 
 

ขอที ่ ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 

ดานการวางแผน      

1 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษาท่ี

สอดคลองกับสภาพทองถิ่น 

     

2 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช      

3 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการประเมินผลการใชหลกัสูตร

สถานศึกษา 

     

4 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนใหครูผูสอน ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสงูสดุ บรรลตุามจุดมุงหมาย 

ของหลักสตูร ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน นักเรียน ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม 

     

5 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนสงเสริมใหครูแสวงหาวิทยาการใหม ๆ 

และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่นมาใชประโยชนในการจัดการเรียน        

การสอน 
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ขอที ่ ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 

6 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาสื่อและอุปกรณสําหรับ

การศึกษาเพ่ือชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับนักเรียนไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     

7 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการกําหนดรูปแบบวิธีจัดการเรียน       

การสอนรวมกับครูผูสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม 

     

8 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนในการจัด

การศึกษาเพ่ือชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย 

     

9 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดสถานท่ีศึกษาและบรรยากาศ

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 

     

10 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการเตรียมความพรอมสําหรับ         

การเรียนรูของนักเรียนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

     

ดานการตัดสินใจ      

11 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา          

ท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 

     

12 ทานตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช      

13 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการประเมินผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษา 

     

14 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจรวมกับครูผูสอนในการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพสงูสดุ บรรลตุามจุดมุงหมาย

ของหลักสตูร ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน นักเรียน ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม 

     

15 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจรวมกับครูผูสอนในการแสวงหา

วิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่นมาใชประโยชน            

ในการจัดการเรียนการสอน 

     

16 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการเลือกใชสื่อและอุปกรณสําหรับ

การศึกษาเพ่ือชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับนักเรียนไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     

17 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจรวมกับโรงเรียนในการกําหนดรูปแบบ

วิธีจัดการเรียนการสอนรวมกับครูผูสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม 

     

18 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนในการจัด

การศึกษาเพ่ือชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย 
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ขอที ่ ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 

19 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการจัดสถานท่ีศึกษาและบรรยากาศ

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 

     

20 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจเลือกวิธีการเตรียมความพรอมสําหรับ

การเรียนรูของนักเรียนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

     

ดานการประสานงาน      

21 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 

     

22 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช      

23 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการประเมินผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษา 

     

24 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานใหครูผูสอน ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสงูสดุ บรรลตุามจุดมุงหมาย 

ของหลักสตูรตามสภาพความพรอมของโรงเรียน นักเรียน ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม 

     

25 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการสงเสริมใหครู

แสวงหาวิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่นมาใช

ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

     

26 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการจัดหาสื่อและ

อุปกรณสําหรับการศึกษาเพ่ือชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับ

นักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     

27 ทานตองการมีสวนรวมในประสานงานในการกําหนดรูปแบบวิธีจัดการเรียน

การสอนรวมกับครูผูสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม 

     

28 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการจัดหาเงินทุน

สนับสนุนในการจัดการศึกษาเพ่ือชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย 

     

29 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการจัดสถานท่ีศึกษา

และบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 

     

30 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการเตรียมความพรอมสําหรับ

การเรียนรูของนักเรียนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

     

ดานการติดตามประเมินผล      

31 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 
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ขอที ่ ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 

32 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการนําหลกัสูตร

สถานศึกษาไปใช 

     

33 ทานตองการมีสวนรวมในการตรวจสอบการประเมินผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษา 

     

34 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลครูผูสอน ในการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสดุ บรรลุ

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน นักเรียน 

ชุมชน และสิง่แวดลอม 

     

35 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการสงเสริมใหครู

แสวงหาวิทยาการใหมๆและสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่นมาใชประโยชน

ในการจัดการเรียนการสอน 

     

36 ทานตองการมีสวนรวมในตดิตามและประเมินผลการจัดหาสื่อและอุปกรณ

สําหรับการศึกษาเพ่ือชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับนักเรียนได

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     

37 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการกําหนดรูปแบบวิธี

จัดการเรียนการสอนรวมกับครูผูสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม 

     

38 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการจัดหาเงินทุน

สนับสนุนในการจัดการศึกษาเพ่ือชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตาม

เปาหมาย 

     

39 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการจัดสถานท่ีศึกษา

และบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 

     

40 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการเตรียมความพรอม

สําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
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ตารางสรุปการหาคา IOC 

 

ขอ ขอคําถาม 
ผูเช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

ดานการวางแผน       

1 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา

ท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

2 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช +1 +1 +1 +1 +1 1 

3 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการประเมินผลการใชหลกัสูตร

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

4 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนใหครูผูสอน ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสงูสดุ บรรลตุามจุดมุงหมาย

ของหลักสตูร ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน นักเรียน ชุมชน 

และสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

5 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนสงเสริมใหครูแสวงหาวิทยาการ

ใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่นมาใชประโยชนในการ

จัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

6 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาสื่อและอุปกรณ

สําหรับการศึกษาเพ่ือชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับ

นักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

7 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการกําหนดรูปแบบวิธีจัดการ

เรียนการสอนรวมกับครูผูสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

8 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนใน

การจัดการศึกษาเพ่ือชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

9 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดสถานท่ีศึกษาและ

บรรยากาศสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

10 ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนการเตรียมความพรอมสําหรับ

การเรียนรูของนักเรียนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

ดานการตัดสินใจ       

11 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการจัดทําหลักสตูร

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

12 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการนําหลักสตูรสถานศกึษา

ไปใช 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
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ขอ ขอคําถาม 
ผูเช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

13 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการประเมินผลการใช

หลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

14 ทานตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกับครูผูสอนในการปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสงูสดุ บรรลุ

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน 

นักเรียน ชุมชน และสิง่แวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

15 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจรวมกับครูผูสอนในการแสวงหา

วิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่นมาใชประโยชน

ในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

16 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการเลือกใชสื่อและอุปกรณ

สําหรับการศึกษาเพ่ือชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับ

นักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

17 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจรวมกับโรงเรียนในการกําหนด

รูปแบบวิธีจัดการเรียนการสอนรวมกับครูผูสอนใหเหมาะสมกับกลุม

ผูเรียนแตละกลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

18 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการจัดหาเงินทุนสนับสนุน

ในการจัดการศึกษาเพ่ือชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

19 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจในการจัดสถานท่ีศึกษาและ

บรรยากาศสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

20 ทานตองการมีสวนรวมในการตดัสินใจเลือกวิธีการเตรียมความพรอม

สําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

ดานการประสานงาน       

21 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

22 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใช 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

23 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการประเมินผลการใช

หลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
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ขอ ขอคําถาม 
ผูเช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

24 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานใหครูผูสอน ปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสงูสุด บรรลตุาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน นักเรียน 

ชุมชน และสิง่แวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

25 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการสงเสริมให

ครูแสวงหาวิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิน่มา

ใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

26 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการจัดหาสื่อ

และอุปกรณสําหรับการศึกษาเพ่ือชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหา

ความรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

27 ทานตองการมีสวนรวมในประสานงานในการกําหนดรูปแบบวิธีจัดการ 

เรียนการสอนรวมกับครูผูสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 

28 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการจัดหา

เงินทุนสนับสนุนในการจัดการศึกษาเพ่ือชวยใหการจัดการศึกษา

เกิดผลตามเปาหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

29 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการจัดสถานท่ี

ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการ

เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

30 ทานตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการเตรียมความพรอม

สําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

ดานการติดตามประเมินผล       

31 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

32 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการนําหลกัสูตร

สถานศึกษาไปใช 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

33 ทานตองการมีสวนรวมในการตรวจสอบการประเมินผลการใช

หลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
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ขอ ขอคําถาม 
ผูเช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

34 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลครูผูสอน ในการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

สูงสดุ บรรลตุามจุดมุงหมายของหลักสูตร ตามสภาพความพรอมของ

โรงเรียน นักเรียน ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

35 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการสงเสริมให

ครูแสวงหาวิทยาการใหมๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่นมาใช

ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

36 ทานตองการมีสวนรวมในตดิตามและประเมินผลการจัดหาสื่อและ

อุปกรณสําหรับการศึกษาเพ่ือชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรู

ใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

37 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการกําหนด

รูปแบบวิธีจัดการเรียนการสอนรวมกับครูผูสอนใหเหมาะสมกับกลุม

ผูเรียนแตละกลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

38 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการจัดหา

เงินทุนสนับสนุนในการจัดการศึกษาเพ่ือชวยใหการจัดการศึกษา

เกิดผลตามเปาหมาย 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 

39 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการจัดสถานท่ี

ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอ้ือตอการ

เรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 

40 ทานตองการมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผลการเตรียมความ

พรอมสําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรู

อยางตอเน่ือง 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

1.  ชื่อ – สกุล  นางปรียา โกละกะ 

 ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพเิศษ 

 สถานท่ีปฏิบัติงาน  โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง) สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

2.  ชื่อ – สกุล  นายพรทิพย เพชรเกือ้ 

 ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพเิศษ 

 สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสรุาษฎรธานี 

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.  ชื่อ – สกุล  นายวันชัย เกิดพัฒน 

 ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพเิศษ 

 สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเรียนบานทาเสาเภา อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

4.  ชื่อ – สกุล นางสาวเพญ็นภา สังขสุวรรณ 

 ตําแหนง ครูชํานาญการ 

 สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเรียนบานพัฒนา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

5.  ชื่อ – สกุล นางยุพเรศ พุทธารักษ 

 ตําแหนง ครูชํานาญการพเิศษ 

 สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง) สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 



 136 

ประวัตผิูทําการคนควาอิสระ 

 
ชื่อ - สกุล นางอัฒชฎาพร จลุสงค 

 

วัน เดือน ปเกิด 5 ธันวาคม 2524 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 12 หมูที่ 5 ตําบลชางขวา อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 84160 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2543 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุราษฎรธานี 

  พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 

  พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาหลักสูตรและการสอน 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  พ.ศ. 2554 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ประสบการณการทํางาน 2548 - 2550  ครูอัตราจาง โรงเรียนบานหัวหมากลาง 

 2550 - 2555  ครูอัตราจาง เทศบาลตําบลชางขวา 

 2555 - 2556  นักพัฒนาชุมชน 3 เทศบาลตําบลพรุพ ี

 2556 - ปจจุบัน  ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง)  

   สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 

ตําแหนงหนาท่ี ครู คศ.1  

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง) ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ  

 จังหวัดสุราษฎรธานี  

 

โทรศัพท 077 - 452724 , 089 - 6472858  

 

E-mail joynarak77@gmail.com  


