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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะห
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๑๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี ๔๑๐๐

๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

เรียน คุณอนุตร  ขอสันติวิวัฒน

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด
๒. การคนควาอิสระ บทท่ี ๑ และบทท่ี ๓

ดวย นางสาวภัททิยา ชื่นวิเศษ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา”
มีความประสงคใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว
จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชน ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๑๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๔๑๐๐

๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

เรียน คุณไกรศร ไชยเทพ

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด
๒. การคนควาอิสระ บทท่ี ๑ และบทท่ี ๓

ดวย นางสาวภัททิยา ชื่นวิเศษ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา”
มีความประสงคใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว
จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชน ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๑๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๔๑๐๐

๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

เรียน คุณเดือนเต็ม แฝงสีคํา

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด
๒. การคนควาอิสระ บทท่ี ๑ และบทท่ี ๓

ดวย นางสาวภัททิยา ชื่นวิเศษ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา”
มีความประสงคใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว
จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชน ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๑๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๔๑๐๐

๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

เรียน คุณจันทิพย มากลับ

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด
๒. การคนควาอิสระ บทท่ี ๑ และบทท่ี ๓

ดวย นางสาวภัททิยา ชื่นวิเศษ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา”
มีความประสงคใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว
จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชน ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๑๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๔๑๐๐

๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

เรียน คุณจงดี สุวรรณรัตน

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด
๒. การคนควาอิสระ บทท่ี ๑ และบทท่ี ๓

ดวย นางสาวภัททิยา ชื่นวิเศษ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา”
มีความประสงคใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว
จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชน ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /๐๑๐๙ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐

๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอทดลองใชเครื่องมือวิจัย

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

ดวย นางสาวภัททิยา ชื่นวิเศษ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา”
มีความประสงคเก็บขอมูลวิจัยในหนวยงานของทานเพ่ือนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูล
เพ่ือเปนประโยชนทางวิชาการ ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑ / ๐๑๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

ดวย นางสาวภัททิยา ชื่นวิเศษ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําการคนควาอิสระ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา”
ขณะนีไ้ดดําเนินการถึงข้ันตอนการเก็บขอมูลวิจัยเพ่ือนําไปวิเคราะหผลการวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาขางตน ดําเนินการเก็บขอมูล
เพ่ือการวิจัยในหนวยงานของทานเพ่ือเปนประโยชนทางวิชาการตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ภาคผนวก ข
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย
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รายนามผูเช่ียวชาญ

1. นายอนุตร ขอสันติวิวัฒน
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานลําแกน
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. นายไกรศร  ไชยเทพ
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานบกปุย
วิทยฐานะ ชํานาญการ

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมพังงา

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3. นางสาวเดือนเต็ม  แฝงสีคํา
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะนก
วิทยฐานะ ชํานาญการ

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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4. นางจันทิพย  มากลับ
ตําแหนง ครู คศ.3 (ภาษาไทย)

โรงเรียนบานลําแกน
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา

วุฒิการศึกษา การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
วิทยาลัยครู ภูเก็ต

5. นางจงดี  สุวรรณรัตน
ตําแหนง ครู คศ.3 (วิทยาศาสตร)

หัวหนาฝายวัดและประเมินผล
โรงเรียนบานลําแกน

วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา

วุฒิการศึกษา การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย



177

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา

สงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

คําช้ีแจง
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําสารนิพนธของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ
ผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาสถานศึกษา
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบถวนทุกขอและตามความเปนจริง ซึ่งหากตอบ
แบบสอบถามไมสมบูรณหรือไมตรงตามความเปนจริง จะทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้ขาดความเท่ียงตรง
และไมเกิดประโยชน ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทานั้น
จะไมกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาที่ของทานแตประการใดและขอรับรองวาขอมูลที่ทานตอบ
ในแบบสอบถามจะถือเปนความลับและจะนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวม

ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความรวมมือดวยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ภัททิยา ชื่นวิเศษ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง [ ] ท่ีตรงกับความเปนจรงิเก่ียวกับสภาพของทาน

1. เพศ

[ ] เพศหญิง [ ] เพศชาย
2. อายุ

[ ] ต่ํากวา 30 ป [ ] 30 ปข้ึนไป

3. วุฒิการศึกษา
[ ] ปริญญาตรี [ ] สูงกวาปริญญาตรี

4. ประสบการณในการปฏิบัติงาน

[ ] ต่ํากวา 10 ป [ ] ตั้งแต 10 ปข้ึนไป

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทางขวามือท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานโดยพิจารณา
ระดับความคิดเห็นซึ่งแตละชองมีความหมายดังนี้

5 หมายถึง มีการปฏิบัติการระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติการระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติการระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติการระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติการระดับนอยท่ีสุด
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา

2 มีการสงเสริมใหครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการ
จัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา

3 มีการสนับสนุนการสอนของครูโดยจัดหาเอกสาร
หลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียน

4 มีการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถ่ิน

5 มีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
อยางสมํ่าเสมอ

6 มีการสงเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษา
เพ่ือการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุจุดมุงหมาย
ท่ีกําหนด

ดานการจัดการเรียนรู
7 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ
8 มีการจัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวน

นักเรียนรวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหเพียงพอ

9 มีการติดตามการจัดการเรียนรูของครูโดยตรวจ
แผนการสอนหรือบันทึกการสอนของครู

10 มีการจัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร
และแบบพิมพตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการสอน

11 มีการสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางหลากหลายสอดคลองกับสังคม

12 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมทางวิชาการ
เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนท้ังในและนอกสถานท่ี
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
13 มีการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อและ

นวัตกรรม การเรียนการสอนท่ีทันสมัย

14 มีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนรู

15 มีการสงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
16 มีการสงเสริมใหครูเลือกใชสื่อท่ีมีคุณภาพ

17 มีการสงเสริมใหครูศึกษา คนควา วิจัย
เพ่ือการพัฒนาของสื่อการเรียนรู

18 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อ การใชสื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ
อยางสมํ่าเสมอ

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
19 มีการสํารวจแหลงการเรียนรูท่ีมีความเก่ียวของกับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา
ชุมชน ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาบริเวณใกลเคียง

20 มีการจัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมท้ังพัฒนา
ใหเกิดองคความรูแกผูเรียน

21 มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอก
สถานศึกษา

22 มีการสนับสนุนและเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใช
แหลงเรียนรูในสถานศึกษา

23 มีการสงเสริมใหครูศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือการพัฒนา
แหลงเรียนรู
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
24 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเก่ียวกับการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู
ดานการวัดประเมินผลและวิจัย
25 มีการสงเสริมครูจัดทําแผนการวัดประเมินผล

แตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัด
การเรียนรู

26 มีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษาอยางเห็นไดถึงความ
ชัดเจน

27 มีการใหคําแนะนํา คําปรึกษาครูในดานการวัดผล
ประเมินผลของผูเรียนตามสภาพจริง

28 มีการจัดใหมีฝายสงเสริม ฝายดูแลและนิเทศการทํา
วิจัยใน ชั้นเรียนของครู

29 มีการสงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู

30 มีการสงเสริมใหครูเผยแพรผลงานวิจัยท้ังภายใน
และนอกสถานศึกษา

ดานการนิเทศการศึกษา
31 มีการจัดใหมีระบบนิเทศงานวิชาการและ

การจัดการเรียนรูภายในสถานศึกษา
32 มีการใหความรู คําแนะนํา แกบุคลากรดานวิชาการ

เพ่ือ พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
33 มีการดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียน

การสอนของผูสอนอยางใกลชิด
34 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
35 มีการจัดประชุมอบรมรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสงเสริมให

ครูมีโอกาสพัฒนางานการเรียนการสอน
36 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณจัดระบบนิเทศ

การศึกษาภายในสถานศึกษากับท่ีอ่ืน หรือเครือขาย
การนิเทศภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
37 มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ
38 มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดการศึกษา

ท่ีมุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน
39 มีการชี้แจงครูใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

แนวคิด หลักการสําคัญท่ีเก่ียวของกับการประกัน
คุณภาพ

40 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา
อยางเปนระบบ

41 มีการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา

42 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัดและ
ผูมีสวนเก่ียวของทราบ
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทางขวามือท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานโดยพิจารณา
ระดับความคิดเห็นซึ่งแตละชองมีความหมายดังนี้

5 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับมาก
3 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับนอย
1 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับนอยท่ีสุด

ขอ
ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษา
ระดับผลการปฏิบัติงาน

5 4 3 2 1
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ

1 ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและ
แนวทางการจัดการศึกษาเก่ียวกับการนิเทศภายใน
โรงเรียน

2 จัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มาวิเคราะหเพ่ือใชในการนิเทศภายใน

3 จัดทําเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือใชในการศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหาและความตองการในการดําเนินงาน
การนิเทศภายใน

4 สํารวจและประเมินความตองการของครู
ดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ

5 สํารวจและประเมินความตองการของครู
ดานการพัฒนาโรงเรียน

6 สํารวจสภาพหองเรียน สภาพแวดลอมท่ัวไป
และ สิ่งอํานวยความสะดวก

7 รวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนด
ทางเลือกในการแกไขปญหาการนิเทศ
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ขอ
ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษา
ระดับผลการปฏิบัติงาน

5 4 3 2 1
ดานการวางแผนการนิเทศ

8 ประชุมจัดทําแผนการนิเทศภายในโดยคณะครู
และผูท่ีเก่ียวของ

9 กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน

10 กําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศ

11 วางแผนการกระจายทรัพยากรใหแกทุกชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน

12 วางแผนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน

13 เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
และปฏิทินปฏิบัติงานแกครูและผูท่ีเก่ียวของ

14 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
เพ่ือรับผิดชอบ

15 กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ

16 ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครื่องมือในการนิเทศ
17 ประชุมพิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน

ปญหาและความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือ
เพ่ือตรวจคุณภาพการศึกษา

ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ
18 มีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

เลือกสื่อและเครื่องมือ เพ่ือตรวจคุณภาพการศึกษา
19 มีการศึกษารายละเอียดของสื่อและเครื่องมือ

ท่ีมีลักษณะเฉพาะ
20 มีการจัดสรรงบประมาณสงเสริม สนับสนุน

การใชสื่อ เครื่องมือ
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ขอ
ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษา
ระดับผลการปฏิบัติงาน

5 4 3 2 1
21 มีการทดลองใชสื่อและเครื่องมือ กอนนําไปใชทุกครั้ง
22 ปรับปรุงสื่อ เครื่องมือ การนิเทศใหมีความบกพรอง

นอยท่ีสุด
23 มีการจัดเตรียมเอกสารและสื่อตาง ๆ

ใหมีความพรอม
24 ผูรับการนิเทศใชสื่อ เชน คูมือครู แผนการสอน

ชุดการเรียน คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน
และแบบเรียน

25 มีการประเมินผลการใชสื่อ เพ่ือการเรียนการสอน
26 ดําเนินการสรางเครื่องมือ ตามวัตถุประสงคและ

รูปแบบท่ีกําหนดไว
ดานการปฏิบัติการนิเทศ
27 ประชุมชี้แจงใหคณะครูเขาใจบทบาทของผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศ
28 รวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศการศึกษา

29 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน
การสังเกตการณสอน การสาธิตการสอน
การสนทนาทางวิชาการ

30 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยออม เชน การใหศึกษา
เอกสารการศึกษานอกสถานท่ี การจัดนิทรรศการ

31 ประชุมปรึกษาหารือหลังจากจัดกิจกรรมการนิเทศ
เพ่ือแกปญหาการเรียนการสอน

ดานการปฏิบัติการนิเทศ
32 ใหขวัญและกําลังใจใหครูมีความกระตือรือรน

ในการปฏิบัติหนาท่ี
33 กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน

การสอน
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ขอ
ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษา
ระดับผลการปฏิบัติงาน

5 4 3 2 1
34 กระตุนใหแรงจูงใจใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครู
35 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ

ดานการประเมินและรายงานผล
36 จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
37 สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศ
38 จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน

เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
39 รวมกันประชุมสรุปและรายงานผลท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ
40 นําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูล

ในการปรับปรุงกิจกรรมการนิเทศครั้งตอไป
41 สรุปและรายงานเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนงาน

ตอไป
42 เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุมและวิเคราะห

ขอมูลท่ีไดจากการนิเทศภายใน
43 สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรูปเลม

เพ่ือเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป
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ภาคผนวก ง
สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ IOC
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
สงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คาIOC การแปลผล

ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 1 ใชได
2 มีการสงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา
1 ใชได

3 มีการสนับสนุนการสอนของครูโดยจัดหาเอกสาร หลักสูตร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณและสื่อ การเรียนการสอน

0.8 ใชได

4 มีการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน 1 ใชได
5 มีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 1 ใชได
6 มีการสงเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษาเพ่ือการนําหลักสูตร

ไปใชใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนด
1 ใชได

ดานการจัดการเรียนรู
7 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 1 ใชได
8 มีการจัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนนักเรียน

รวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ
1 ใชได

9 มีการติดตามการจัดการเรียนรูของครูโดยตรวจแผนการสอน
หรือบันทึกการสอนของครู

0.8 ใชได

10 มีการจัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพ
ตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการสอน

1 ใชได

11 มีการสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย
สอดคลองกับสังคม

1 ใชได

12 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมทางวิชาการเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียนท้ังในและนอกสถานท่ี

1 ใชได
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คาIOC การแปลผล

ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
13 มีการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียน

การสอนท่ีทันสมัย
1 ใชได

14 มีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู 1 ใชได
15 มีการสงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT)
0.8 ใชได

16 มีการสงเสริมใหครูเลือกใชสื่อท่ีมีคุณภาพ 1 ใชได
17 มีการสงเสริมใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพ่ือการพัฒนา

ของสื่อการเรียนรู
1 ใชได

18 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อและการใชสื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ อยางสมํ่าเสมอ

1 ใชได

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
19 มีการสํารวจแหลงการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีใกลเคียง

1 ใชได

20 มีการจดัตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาใหเกิด
องคความรูแกผูเรียน

1 ใชได

21 มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 0.8 ใชได
22 มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 1 ใชได
23 มีการสงเสริมใหครูศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือการพัฒนา

แหลงเรียนรู
1 ใชได

24 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
เก่ียวกับการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู

1 ใชได

ดานการวัดประเมินผลและวิจัย
25 มีการสงเสริมครูจัดทํา แผนการวัดประเมินผลแตละ รายวิชา

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระ การเรียนรู
หนวยการเรียนรู แผนการจัด การเรียนรู

1 ใชได

26 มีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดประเมินผลของ
สถานศึกษาอยางชัดเจน

1 ใชได
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คาIOC การแปลผล

27 มีการใหคํา แนะนํา คําปรึกษาครูดานการวัดผล ประเมินผล
ผูเรียนตามสภาพจริง

0.8 ใชได

28 มีการจัดใหมีฝายสงเสริม ดูแลและนิเทศการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครู

1 ใชได

29 มีการสงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู

1 ใชได

30 มีการสงเสริมใหครูเผยแพรผลงานวิจัยท้ังภายในและ
นอกสถานศึกษา

1 ใชได

ดานการนิเทศการศึกษา
31 มีการจัดใหมีระบบนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนรู

ภายในสถานศึกษา
1 ใชได

32 มีการใหความรู คําแนะนํา แกบคุลากรดานวิชาการเพ่ือพัฒนา
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

1 ใชได

33 มีการดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของผูสอนอยางใกลชิด

0.8 ใชได

34 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย

1 ใชได

35 มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหครู
มีโอกาส พัฒนางานการเรียนการสอน

1 ใชได

36 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน หรือ
เครือขายการนิเทศภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

1 ใชได

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
37 มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 1 ใชได
38 มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดการศึกษาท่ีมุงเนน

คุณภาพตามมาตรฐาน
1 ใชได

39 มีการชี้แจงครูใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและ
หลักการสําคัญท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ

0.8 ใชได
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คาIOC การแปลผล

40 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 1 ใชได
41 มีการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา
1 ใชได

42 มีการจัดทํารายงานประจํา ปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในใหหนวยงานตนสังกัดและผูมี สวนเก่ียวของทราบ

1 ใชได
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
เรื่อง ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนเิทศภายในของสถานศึกษา

สงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา คา IOC การแปลผล

การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
1 ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทางการจัด

การศึกษาเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน
1 ใชได

2 จัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห
เพ่ือใชในการนิเทศภายใน

0.8 ใชได

3 จัดทําเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือใชในการศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการในการดําเนินงานการนิเทศภายใน

1 ใชได

4 สํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนา
ตนเองเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ

1 ใชได

5 สํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนา
โรงเรียน

1 ใชได

6 สํารวจสภาพหองเรียน สภาพแวดลอมท่ัวไป และ
สิ่งอํานวยความสะดวก

1 ใชได

7 รวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดทางเลือก
ในการแกไขปญหาการนิเทศ

1 ใชได

ดานการวางแผนการนิเทศ
8 ประชุมจัดทําแผนการนิเทศภายในโดยคณะครูและผูท่ีเก่ียวของ 1 ใชได
9 กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม

กับสภาพโรงเรียน 1 ใชได

10 กําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของผูนิเทศและ
ผูรับการนิเทศ

1 ใชได

11 วางแผนการกระจายทรัพยากรใหแกทุกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
การเรียนการสอนของโรงเรียน

1 ใชได

12 วางแผนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน

1 ใชได
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ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา คา IOC การแปลผล
13 เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนและปฏิทิน

ปฏิบัติงานแกครูและผูท่ีเก่ียวของ
1 ใชได

14 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือรับผิดชอบ 1 ใชได
15 กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหา

และความตองการ
1 ใชได

16 ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครื่องมือในการนิเทศ 1 ใชได
17 ประชุมพิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือเพ่ือตรวจคุณภาพ
การศึกษา

0.8 ใชได

ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ
18 มีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเลือกสื่อ

และเครื่องมือ เพ่ือตรวจคุณภาพการศึกษา
1 ใชได

19 มีการศึกษารายละเอียดของสื่อและเครื่องมือท่ีมีลักษณะเฉพาะ 1 ใชได
20 มีการจัดสรรงบประมาณสงเสริม สนับสนุนการใชสื่อ เครื่องมือ 1 ใชได
21 มีการทดลองใชสื่อและเครื่องมือ กอนนําไปใชทุกครั้ง 1 ใชได
22 ปรับปรุงสื่อ เครื่องมือ การนิเทศใหมีความบกพรองนอยท่ีสุด 0.8 ใชได
23 มีการจัดเตรียมเอกสารและสื่อตาง ๆ ใหมีความพรอม 1 ใชได
24 ผูรับการนิเทศใชสื่อ เชน คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน

คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน และแบบเรียน
1 ใชได

25 มีการประเมินผลการใชสื่อ เพ่ือการเรียนการสอน 1 ใชได
26 ดําเนินการสรางเครื่องมือ ตามวัตถุประสงคและรูปแบบ

ท่ีกําหนดไว
1 ใชได

ดานการปฏิบัติการนิเทศ
27 ประชุมชี้แจงใหคณะครูเขาใจบทบาทของผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศ
1 ใชได

28 รวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศการศึกษา 1 ใชได
29 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณสอน

การสาธิตการสอน การสนทนาทางวิชาการ
0.8 ใชได
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ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา คา IOC การแปลผล
30 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยออม เชน การใหศึกษาเอกสาร

การศึกษานอกสถานท่ี การจัดนิทรรศการ
1 ใชได

31 ประชุมปรึกษาหารือหลังจากจัดกิจกรรมการนิเทศเพ่ือแกปญหา
การเรียนการสอน

1 ใชได

32 ใหขวัญและกําลังใจใหครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ
หนาท่ี

1 ใชได

33 กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน 1 ใชได
34 กระตุนใหแรงจูงใจใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 1 ใชได
35 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 1 ใชได

ดานการประเมินและรายงานผล
36 จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 1 ใชได
37 สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศ 1 ใชได
38 จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ

อยางตอเนื่อง
1 ใชได

39 รวมกันประชุมสรุปและรายงานผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศ

1 ใชได

40 นําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
กิจกรรมการนิเทศครั้งตอไป

1 ใชได

41 สรุปและรายงานเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนงานตอไป 1 ใชได
42 เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุมและวิเคราะหขอมูลท่ีได

จากการนิเทศภายใน
1 ใชได

43 สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรูปเลมเพ่ือเผยแพร
การนิเทศภายในเปนประจําทุกป

1 ใชได
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ภาคผนวก จ
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
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การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คาความเช่ือม่ัน
1. การบริหารจัดการหลักสูตร .749
2. การจัดการเรียนรู .735
3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู .736
4. การพัฒนาแหลงเรียนรู .746
5. การวัดประเมินผลและวิจัย .700
6. การนิเทศการศึกษา .713
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน .725

คาความเช่ือม่ัน .923
การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา คาความเช่ือม่ัน

1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ .726
2. ดานการวางแผนการนิเทศ .721
3. ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ .736
4. ดานการปฏิบัติการนิเทศ .830
5. ดานการประเมินและรายงานผล .825

คาความเช่ือม่ัน .741
คาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ .912




