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The purposes of this research were to study problems, develop an internal 

supervision manual and also to evaluate its appropriateness of internal supervision 

manual of Primary school in Donsak district under Surat Thani Primary Educational 

Service Area Office 1. Data were collected from 120 samples: 20 administrators and 

100 teachers by simple random sampling and used the questionnaire with reliability 

index of 0.98. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation 

The results showed that problems of internal supervision of Primary school 

in Donsak district, were at middle level in overall and individual in descending order : 

the guidelines for internal supervision, the activities of internal supervision, the 

internal supervision tools and the evaluation of internal supervision, with an average 

minimum. The appropriateness of internal supervision manual of Primary school in 

Donsak district, were at high level in overall, in terms of language using ,design and 

book format with an average maximum, followed by content management and 

content the lowest average.  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่กรุณาชวยเหลือดานการคนควาหนังสือ ตํารา งานวิจัยภายใน 

และตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่กรุณาใหคําแนะนําการจัดทํา

ภาคนิพนธ 

ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ทุกทานที่กรุณาสละเวลาใหขอมลู 

ขอขอบพระคุณเพื่อนนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา และทุกทานที่มีสวนรวมในความสําเร็จ       

ที่คอยเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยมาโดยตลอด คุณประโยชนของงานวิจัยน้ี ผูวิจัยขอมอบแดคุณพอ          

คุณแม ครู อาจารย ผูเขียนหนังสือตําราทุกเลมที่ผูวิจัยไดรับแสงสวางแหงความรูในครั้งน้ี  
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