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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

94

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์เฉลา ประเสริ ฐสังข์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิ มเลี(ยง
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย บุญศรี
4. รองศาสตราจารย์วรญา ภูเสตวงษ์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ กิจปรี ชา

อาจารย์ประจําคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อาจารย์ประจําคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อาจารย์ประจําคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

95

ภาคผนวก ข
หนังสื อขอความร่ วมมือในการวิจัย

96

ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จัจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื อง ขอเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
เรี ยน รองศาสตราจารย์เฉลา
เฉลา ประเสริ ฐสังข์
สิ งทีส่ งมาด้วย แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ จํานวน ๑ ชุด
เนื องด้ด้วยนางสาวอุ
ย
ไรวรรรณ ปฐมบูรณ์ นักศึกษาปริ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรครุ ศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิวิชาการบริ หารการศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “สภาพการบริ หาร
การสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก”
ออก โดยมี รองศาสตราจารย์วิมล เอมโอช เป็ นประธานทีปรึ กษา
และ ดร.ปาหนั
ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒั น์ เป็ นกรรมการที ปรึ กษา ในการนี8 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็ นว่า
ท่ า นเป็ นผูท้ ี มี ค วามเชี ยวชาญในเรื องดัง กล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญท่ า นเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึ8นเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้
อ
ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์สุณิสา อิมเอิบ)
รักษาการคณบดี
ารคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑
๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จัจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื อง ขอเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
เรี ยน รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร
ดร
ฉิ มเลี+ยง
สิ งทีส่ งมาด้วย แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ จํานวน ๑ ชุด
เนื องด้ด้วยนางสาวอุ
ย
ไรวรรรณ ปฐมบูรณ์ นักศึกษาปริ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรครุ ศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิวิชาการบริ หารการศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “สภาพการบริ หาร
การสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก”
ออก โดยมี รองศาสตราจารย์วิมล เอมโอช เป็ นประธานทีปรึ กษา
และ ดร.ปาหนั
ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒั น์ เป็ นกรรมการที ปรึ กษา ในการนี8 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็ นว่า
ท่ า นเป็ นผูท้ ี มี ค วามเชี ยวชาญในเรื องดัง กล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญท่ า นเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึ8นเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้
อ
ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์สุณิสา อิมเอิบ)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑
๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ..จันทบุรี ๒๒๐๐๐
๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื อง ขอเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
เรี ยน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อํ
ดร านวย บุญศรี
สิ งทีส่ งมาด้วย แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ จํานวน ๑ ชุด
เนื องด้ด้วยนางสาวอุ
ย
ไรวรรรณ ปฐมบูรณ์ นักศึกษาปริ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรครุ ศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิวิชาการบริ หารการศึกษา
ษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “สภาพการบริ หาร
การสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก”
ออก โดยมี รองศาสตราจารย์วิมล เอมโอช เป็ นประธานทีปรึ กษา
และ ดร.ปาหนั
ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒั น์ เป็ นกรรมการที ปรึ กษา ในการนี8 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็ นว่า
ท่ า นเป็ นผูท้ ี มี ค วามเชี ยวชาญในเรื องดัง กล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญท่ า นเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึ8นเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้
อ
ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์สุณิสา อิมเอิบ)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑
๖๑

99

ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จัจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื อง ขอเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
เรี ยน รองศาสตราจารย์วรญา ภูเสตวงษ์
สิ งทีส่ งมาด้วย แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ จํานวน ๑ ชุด
เนื องด้ด้วยนางสาวอุ
ย
ไรวรรรณ ปฐมบูรณ์ นักศึกษาปริ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรครุ ศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิวิชาการบริ หารการศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “สภาพการบริ หาร
การสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก”
ออก โดยมี รองศาสตราจารย์วิมล เอมโอช เป็ นประธานทีปรึ กษา
และ ดร.ปาหนั
ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒั น์ เป็ นกรรมการที ปรึ กษา ในการนี8 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็ นว่า
ท่ า นเป็ นผูท้ ี มี ค วามเชี ยวชาญในเรื องดัง กล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญท่ า นเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึ8นเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้
อ
ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์สุณิสา อิมเอิบ)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑
๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ..จันทบุรี ๒๒๐๐๐
๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื อง ขอเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
เรี ยน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ
ดร สิฏฐ์ กิจปรี ชา
สิ งทีส่ งมาด้วย แบบสอบถามเพือการวิจยั และเค้าโครงวิจยั โดยย่อ จํานวน ๑ ชุด
เนื องด้ด้วยนางสาวอุ
ย
ไรวรรรณ ปฐมบูรณ์ นักศึกษาปริ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรครุ ศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิวิชาการบริ หารการศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “สภาพการบริ หาร
การสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก”
ออก โดยมี รองศาสตราจารย์วิมล เอมโอช เป็ นประธานทีปรึ กษา
และ ดร.ปาหนั
ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒั น์ เป็ นกรรมการที ปรึ กษา
กษา ในการนี8 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็ นว่า
ท่ า นเป็ นผูท้ ี มี ค วามเชี ยวชาญในเรื องดัง กล่ า วเป็ นอย่า งดี จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญท่ า นเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึ8นเพือใช้ในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือขอให้
อ
ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์สุณิสา อิมเอิบ)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑
๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จัจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื อง ขอความร่
ความร่ วมมือในการวิจยั
เรี ยน หัวหน้าสถานศึกษา
สิ งทีส่ งมาด้วย แบบสอบถามเพือการวิจยั จํานวน ๒๐ ชุ ด
เนื องด้ด้วยนางสาวอุ
ย
ไรวรรรณ ปฐมบูรณ์ นักศึกษาปริ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรครุ ศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิวิชาการบริ หารการศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “สภาพการบริ หาร
การสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก”
ออก โดยมี รองศาสตราจารย์วิมล เอมโอช เป็ นประธานทีปรึ กษา
และ ดร.ปาหนั
ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒั น์ เป็ นกรรมการทีปรึ กษา ในการนี8 นักศึกษาขอนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ทีสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของท่านเพือ
ตรวจสอบเครื องมือทีนักศึกษาสร้างขึ8น
จึงเรี ยนมาเพือขอให้
อ
ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์สุณิสา อิมเอิบ)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑
๖๑
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ที ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๓๔
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จัจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื อง ขอความร่
ความร่ วมมือในการทําวิจยั
เรี ยน หัวหน้าสถานศึกษา
สิ งทีส่ งมาด้วย แบบสอบถามเพือการวิจยั จํานวน ๒๐ ชุ ด
เนื องด้ด้วยนางสาวอุ
ย
ไรวรรรณ ปฐมบูรณ์ นักศึกษาปริ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรครุ ศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิวิชาการบริ หารการศึกษา ได้รับอนุ มตั ิให้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง “สภาพการบริ หาร
การสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก”
ออก โดยมี รองศาสตราจารย์วิมล เอมโอช เป็ นประธานทีปรึ กษา
และ ดร.ปาหนั
ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒั น์ เป็ นกรรมการทีปรึ กษา ในการนี8 จาํ เป็ นต้องนําเครื องมือในการ
วิจยั มาเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ มตัวอย่างซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ทีสอนภาษาจี
ส
นใน
สถานศึกษาของท่าน
จึงเรี ยนมาเพือขอพิ
อ จารณาให้
ให้ความอนุ เคราะห์ดว้ ย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์สุณิสา อิมเอิบ)
รักษาการคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘
โทรสาร ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๖๑
๖๑
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แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรือง
ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารสํ า หรั บ การสอนภาษาจี น ในโรงเรี ย นประเภท
การศึ ก ษาสงเคราะห์ สั ง กั ด สํ า นั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวั น ออก
------------------------------------------------------------------คําชี*แจง
1. แบบสอบถามทังหมดมี 2 ตอน
ตอนที 1 สอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 สอบถามสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยน
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวัน ออก
2. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็ นจริ ง และความคิดเห็ นของท่าน
กรุ ณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึง เพราะจะทําให้แบบสอบถามไม่สมบูรณ์
3. ข้อมูลทีได้จากการตอบแบบสอบถามของท่านครังนีใช้สาํ หรับการวิจยั เท่านัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านและตําแหน่ ง
หน้าทีการงานของท่าน และผูว้ จิ ยั จะเก็บไว้เป็ นความลับ เพือประโยชน์ทางการศึกษาเท่านัน
ผูว้ ิจ ยั ขอความกรุ ณ าจากท่า นได้โ ปรดกรอกข้อ มูล ให้ค รบถ้ว น และตรงตามสภาพ
ความเป็ นจริ งมากทีสุ ด และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนีด้วย
ตอนที +1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา / ครู สอนภาษาจี น
คําชี*แจง โปรดเติมทําเครื องหมาย

ลงใน

หน้าข้อความทีตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของท่าน

1. สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(ผูอ้ าํ นวยการ / รองผูอ้ าํ นวยการ / ผูจ้ ดั การ / รองผูจ้ ดั การ / และหัวหน้าฝ่ ายวิชาการ)
ครู สอนภาษาจีน
(ครู สอนภาษาจีนทังสัญชาติไทยและสัญชาติจีน)
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ตอนที 2 สอบถามเกียวกับสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรรับการสอนภาษาจีน
ในโรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออก
คําชี* แจง โปรดทําเครื องหมาย ลงในช่ องว่างทีตรงกับระดับความคิดเห็ นของท่านต่อสภาพ
การบริ หารการสอนภาษาจี น ในแต่ละข้อคําถาม โดยการพิจารณาดังนี
5 หมายถึง มีค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ หารการสอนภาษาจีน
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ หารการสอนภาษาจีน
อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อสภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ หารการสอนภาษาจีน
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ นต่อสภาพปั ญหาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ นต่อสภาพปั ญหาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
สภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หาร
0 การจัดทําแผนชันเรี ยนรายปี ของสถานศึกษา
ก. การบริ หารบุคคล
1. สถานศึกษามีการวางแผนกําหนดอัตรากําลังไว้
ล่วงหน้า
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศครู ที+ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั0งใหม่ให้ได้รับทราบถึงนโยบายแนวทาง
ปฏิบตั ิงานและสภาพสถานศึกษา
3. ครู ที+สอนภาษาจีนมีความรู ้และประสบการณ์ใน
การสอนภาษาจีน
4. สถานศึกษาให้การสนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู สอน
ภาษาจีนมีโอกาสศึกษาต่อ
5. จํานวนครู ที+สอนภาษาจีนเหมาะสมกับงาน

5

ระดับปั ญหา
4
3
2
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6. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู ที+สอนภาษาจีนได้แสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที+
7. ผูบ้ ริ หารตระหนักถึงความพึงพอใจการมอบหมาย
งาน และการปฏิบตั ิงานของครู ที+สอนภาษาจีน
8. ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานให้ครู ที+สอนภาษาจีนได้
ปฏิบตั ิงานตามความถนัดความต้องการและ
ความรู ้ความสามารถ
9. สถานศึกษาเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้เกี+ยวกับงาน
ด้านการเรี ยนการสอนภาษาจีน
10. ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงาน
ต่าง ๆ ของครู ที+สอนภาษาจีน
11 ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานโดยการออกคําสั+งเป็ น
หลักฐานให้ครู ที+สอนภาษาจีนปฏิบตั ิงานอย่าง
ชัดเจน
12. สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ ติดตามการ
ปฏิบตั ิงานของครู ที+สอนภาษาจีนด้วยรู ปแบบที+
เหมาะสม
13. สถานศึกษามีระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของครู ที+สอนภาษาจีน
ข. การบริ หารงบประมาณ
1 สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและแผนงาน ใน
การเสนองบประมาณด้านการสอนภาษาจีน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั0งกรรมการกําหนดนโยบาย
และแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณการสอน
ภาษาจีนจากบุคลากรที+หลากหลาย
3. บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการสอนภาษาจีน

5
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4. สถานศึกษามีแผนการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณการสอนภาษาจีนอย่างเป็ นระบบ
5. ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการจัดสรร
งบประมาณการสอนภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม
6. สถานศึกษามีการวางแผนด้านงบประมาณการ
สอนภาษาจีนที+เหมาะสม
7. ผูบ้ ริ หารมีการใช้จ่ายงบประมาณการสอน
ภาษาจีนอย่างประหยัดมีประสิ ทธิ ภาพ
8. ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา มีความ
คล่องตัวและเอื0อต่อการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
9. สถานศึกษามีการจัดทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนที+
เรี ยนภาษาจีนที+เรี ยนดีแต่ยากจน
10. ผูบ้ ริ หารมีการระดมงบประมาณจากทุกภาคส่ วน
เพื+อให้เพียงพอต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ภาษาจีน
11 ผูบ้ ริ หารตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
12. ผูบ้ ริ หารนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุ ง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นระยะ ๆ
ค. การบริ ห ารวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์
1 ผูบ้ ริ หารประชุมชี0แจง ให้บุคลากรได้รับทราบ
เกี+ยวกับการจัดหาการใช้เก็บรักษาวัสดุ และ
อุปกรณ์การสอนภาษาจีน
2. สถานศึกษาแสวงหาวัสดุแ ละอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในการสอนภาษาจีน

5
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3. ผูบ้ ริ หารจัดหาวัสดุแ ละอุปกรณ์การสอนภาษาจีน
โดยวิธีการจัดซื0อและการแจกจ่าย เป็ นไปตาม
ความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน
4. สถานศึกษามีเครื+ องมือและวัสดุสาํ หรับผลิต
อุปกรณ์และสื+ อการเรี ยนการสอนภาษาจีน
ให้ครู ครบถ้วน
5. อาคารสถานที+ที+ทาํ งานของสถานศึกษาสะดวก
และปลอดภัยในการเรี ยนการสอนภาษาจีน
6. ห้องสมุดมีบริ การหนังสื อเสริ มการสอนภาษาจีน
และเหมาะสมกับนักเรี ยน
7. สถานศึกษามีการลงทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์
การสอนภาษาจีนเป็ นระบบและเป็ นปั จจุบนั
8. สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้วสั ดุ และ
อุปกรณ์การสอนภาษาจีน เพื+อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
9. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินการใช้วสั ดุ
และอุปกรณ์มาใช้ในการกําหนดวางแผนการ
จัดซื0 อ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์การสอนภาษาจีน
ครั0งต่อไป
10. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและวางแผน
เกี+ยวกับการใช้อาคารสถานที+ในการสอน
ภาษาจีนที+เหมาะสม
11 สถานศึกษามีการสํารวจ วิเคราะห์ สภาพความ
พอเพียงของอาคารสถานที+ในการสอนภาษาจีน
ง. การบริ หารจัดการ
1 สถานศึกษามีการวางแผนและมีการปฏิบตั ิงานการ
จัดการสอนภาษาจีนตามแผนที+ได้กาํ หนดไว้เป็ น
ประจําทุกปี
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2. สถานศึกษามีแผนภูมิการบริ หารงานการสอน
ภาษาจีนได้ถูกต้องเหมาะสม
3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการเรี ยนการ
สอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ครู ที+สอนภาษาจีนมีความสนใจและกระตือรื อร้น
ในการศึกษาหาความรู ้เพิ+มเติม
5. ครู ที+สอนภาษาจีนมีส่วนร่ วมในการใช้ ดูแลรักษา
อาคารสถานที+
6. สถานศึกษามีความมัน+ คง ปลอดภัย ในการเรี ยน
การสอนภาษาจีน
7. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสนใจการจัด
การเรี ยนการสอนภาษาจีน
8. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสําคัญในการนิ เทศ
การสอนภาษาจีน
9. ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือครู ที+สอน
ภาษาจีน
10. ครู ที+สอนภาษาจีนได้ออกเยีย+ มเยียนนักเรี ยนหรื อ
เชิญผูป้ กครองมาพบเพื+อแลกเปลี+ยนความคิดเห็น
11 สถานศึกษามีสวัสดิการด้านอาหารกลางวันแก่ครู
ที+สอนภาษาจีน
12. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเกี+ยวกับภาษาจีนร่ วมกับ
ชุมชนเนื+ องในวันเทศกาลต่าง ๆ
13. การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนเป็ นที+ยอมรับ
ของชุมชน
14. การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนเป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพ

5

ระดับปั ญหา
4
3
2

1
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ตาราง 12 ผลการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถาม ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญ
เรื อง การศึกษาสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยนประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออก
สภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หาร
ก. การบริ หารบุคคล
1. สถานศึกษามีการวางแผนกําหนด
อัตรากําลังไว้ล่วงหน้า
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศครู ทีได้รับ
การบรรจุและแต่งตั>งใหม่ให้ได้รับ
ทราบถึงนโยบายแนวทางปฏิบตั ิงาน
และสภาพสถานศึกษา
3. ครู ทีสอนภาษาจีนมีความรู ้และ
ประสบการณ์ในการสอนภาษาจีน
4. สถานศึกษาให้การสนับสนุนส่ งเสริ มให้
ครู สอนภาษาจีนมีโอกาสศึกษาต่อ
5. จํานวนครู ทีสอนภาษาจีนเหมาะสม
กับงาน
6. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู ทีสอน
ภาษาจีนได้แสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที
7. ผูบ้ ริ หารตระหนักถึงความพึงพอใจการ
มอบหมายงาน และการปฏิบตั ิงานของ
ครู ทีสอนภาษาจีน
8. ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานให้ครู ทีสอน
ภาษาจีนได้ปฏิบตั ิงานตามความถนัด
ความต้องการและความรู ้ความสามารถ

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
รวม
1 2 3 4 5

ค่า
IOC

แปล
ผล

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

0

4

0.80 ใช้ได้

-1

+1 +1 +1 +1

3

0.60 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

0

+1 +1 +1

0

3

0.60 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

-1

+1 +1 +1 +1

3

0.60 ใช้ได้
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ตาราง 12 (ต่อ)
สภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หาร
9. สถานศึกษาเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้
เกียวกับงานด้านการเรี ยนการสอน
ภาษาจีน
10. ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการ
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของครู ทีสอน
ภาษาจีน
11 ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานโดยการออก
คําสังเป็ นหลักฐานให้ครู ทีสอน
ภาษาจีนปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
12. สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม
การปฏิบตั ิงานของครู ทีสอนภาษาจีน
ด้วยรู ปแบบทีเหมาะสม
13. สถานศึกษามีระบบกํากับ ติดตาม
ประเมินผล การปฏิบตั ิงานของครู ที
สอนภาษาจีน
ข. การบริ หารงบประมาณ
1. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและ
แผนงานในการเสนองบประมาณด้าน
การสอนภาษาจีน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั>งกรรมการ
กําหนดนโยบายและแผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณการสอนภาษาจีนจาก
บุคลากรทีหลากหลาย
3. บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกําหนด
นโยบายและวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้านการสอนภาษาจีน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
รวม
1 2 3 4 5

ค่า
IOC

แปล
ผล

0

+1 +1 +1 +1

4

0.80 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

0

+1 +1 +1

0

3

0.60 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้
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ตาราง 12 (ต่อ)
สภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หาร
4. สถานศึกษามีแผนการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณการสอนภาษาจีนอย่างเป็ น
ระบบ
5. ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการจัดสรร
งบประมาณการสอนภาษาจีนได้อย่าง
เหมาะสม
6. สถานศึกษามีการวางแผนด้าน
งบประมาณการสอนภาษาจีนที
เหมาะสม
7. ผูบ้ ริ หารมีการใช้จ่ายงบประมาณการ
สอนภาษาจีนอย่างประหยัดมี
ประสิ ทธิ ภาพ
8. ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิเบิกจ่ายเงินใน
สถานศึกษา มีความคล่องตัวและเอื>อ
ต่อการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
9. สถานศึกษามีการจัดทุนการศึกษาแก่
นักเรี ยนทีเรี ยนภาษาจีนทีเรี ยนดีแต่
ยากจน
10. ผูบ้ ริ หารมีการระดมงบประมาณจาก
ทุกภาคส่ วนเพือให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจีน
11. ผูบ้ ริ หารตรวจสอบ ประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
12. ผูบ้ ริ หารนําผลการประเมินมาวิเคราะห์
ปรับปรุ งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็ นระยะ ๆ

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
รวม
1 2 3 4 5

ค่า
IOC

แปล
ผล

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

0

+1 +1 +1

0

3

0.60 ใช้ได้

0

+1 +1 +1

0

3

0.60 ใช้ได้

-1

+1 +1 +1 +1

3

0.60 ใช้ได้
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ตาราง 12 (ต่อ)
สภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หาร
ค. การบริ ห ารวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์
1. ผูบ้ ริ หารประชุมชี>แจง ให้บุคลากร
ได้รับทราบเกียวกับการจัดหาการใช้
เก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์การสอน
ภาษาจีน
2. สถานศึกษาแสวงหาวัสดุแ ละอุปกรณ์
ให้เพียงพอต่อความต้องการในการ
สอนภาษาจีน
3. ผูบ้ ริ หารจัดหาวัสดุแ ละอุปกรณ์การ
สอนภาษาจีน โดยวิธีการจัดซื>อและ
การแจกจ่าย เป็ นไปตามความต้องการ
ของบุคลากรและหน่วยงาน
4. สถานศึกษามีเครื องมือและวัสดุสาํ หรับ
ผลิตอุปกรณ์และสื อการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนให้ครู ครบถ้วน
5. อาคารสถานทีทีทํางานของสถานศึกษา
สะดวกและปลอดภัยในการเรี ยนการ
สอนภาษาจีน
6. ห้องสมุดมีบริ การหนังสื อเสริ มการสอน
ภาษาจีนและเหมาะสมกับนักเรี ยน
7. สถานศึกษามีการลงทะเบียนวัสดุและ
อุปกรณ์ การสอนภาษาจีนเป็ นระบบ
และเป็ นปั จจุบนั
8. สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้วสั ดุ
และอุปกรณ์การสอนภาษาจีน เพือให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
รวม
1 2 3 4 5

ค่า
IOC

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

4

0.80 ใช้ได้

0

แปล
ผล
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ตาราง 12 (ต่อ)
สภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หาร
9. สถานศึกษามีการนําผลการประเมิน
การใช้วสั ดุและอุปกรณ์มาใช้ในการ
กําหนดวางแผนการจัดซื>อ จัดหาวัสดุ
และอุปกรณ์การสอนภาษาจีนครั>ง
ต่อไป
10. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและ
วางแผนเกียวกับการใช้อาคารสถานที
ในการสอนภาษาจีนทีเหมาะสม
11. สถานศึกษามีการสํารวจ วิเคราะห์
สภาพความพอเพียงของอาคารสถานที
ในการสอนภาษาจีน
ง. การบริ หารจัดการ
1. สถานศึกษามีการวางแผนและมีการ
ปฏิบตั ิงานการจัดการสอนภาษาจีน
ตามแผนทีได้กาํ หนดไว้เป็ นประจํา
ทุกปี
2. สถานศึกษามีแผนภูมิการบริ หารงาน
การสอนภาษาจีนได้ถูกต้องเหมาะสม
3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการ
เรี ยนการสอนภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4. ครู ทีสอนภาษาจีนมีความสนใจและ
กระตือรื อร้นในการศึกษาหาความรู ้
เพิมเติม
5. ครู ทีสอนภาษาจีนมีส่วนร่ วมในการใช้
ดูแลรักษาอาคารสถานที

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
รวม
1 2 3 4 5

ค่า
IOC

แปล
ผล

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

0

4

0.80 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้
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ตาราง 12 (ต่อ)
สภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หาร
6. สถานศึกษามีความมันคง ปลอดภัย ใน
การเรี ยนการสอนภาษาจีน
7. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสนใจ
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีน
8. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสําคัญใน
การนิเทศการสอนภาษาจีน
9. ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือครู
ทีสอนภาษาจีน
10. การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนเป็ น
ทียอมรับของชุมชน
11. การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีน
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
รวม
1 2 3 4 5

ค่า
IOC

+1

+1 +1 +1

0

4

0.80 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1 +1

5

1.00 ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

4

0.80 ใช้ได้

0

แปล
ผล
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ตาราง 13 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถามเรื องการศึกษาสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หาร
สําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
ด้าน
การบริ หารบุคคล

การบริ หารงานงบประมาณ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ค่าอํานาจจําแนก
1.09
0.48
0.45
0.45
0.68
0.71
0.50
0.56
0.75
0.57
0.50
0.55
0.61
0.73
0.77
0.92
0.78
0.62
0.73
0.71
0.66
0.85
0.57
0.61
0.50
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ตาราง 13 (ต่อ)
ด้าน
การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์

การบริ หารจัดการ

ข้อ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ค่าอํานาจจําแนก
0.46
0.44
0.55
0.63
0.66
0.60
0.51
0.56
0.59
0.66
0.75
0.55
0.56
0.55
0.52
0.55
0.48
0.67
0.81
0.68
0.66
0.80
0.61
0.57
0.39
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ค่าความเชื อมันของแบบสอบถามเรื องการศึกษาสภาพปั ญหาทรัพยากรบริ หารสําหรั บ
การสอนภาษาจี น ในโรงเรี ยนประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สั ง กั ด สํ า นั ก งานบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งใสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก เท่ากับ 0.89

