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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญ
การศึกษาเป็ นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรของ
ประเทศ การจัดการศึกษา
ทีดียอ
่ มส่งผลให้ประชากรนําความรูค
้ วามสามารถของตนเองมาใช้ใน
การดํารงชีวต
ิ ได้อย่างเหมาะสมสามารถปรับตัวต่อสภาวะการ
เปลียนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบน
ั ได้อย่างดี (ทิพย์ทวิ าพร ปานทอง.
2554 : 1) ก่อให้เกิดประโยชน์ ตอ
่ ตนเองและสังคมดังทีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไป
เพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ ทง* ั ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา
ความรู ้ และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวต
ิ สามารถ
อยูร่ ว่ มกับผูอ
้ ืนอย่างมีความสุข จึงถือได้วา่
การจัดการศึกษาเป็ นรากฐานทีสําคัญในการสร้างความมันคงและ
ความก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
แต่เนืองจากการจัดการศึกษามีความสัมพันธ์กบ
ั สภาพเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม สิงแวดล้อม

และเทคโนโลยี ซึงในปัจจุบน
ั มีการเปลียนแปลงไปมาก จึงทําให้จดั
การศึกษาเป็ นงานทีละเอียดอ่อน ซับซ้อน จําเป็ นต้องปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนือง เพือให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และสอดคล้อง
กับเหตุการณ์ ปจั จุบน
ั ทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (พัชรี ศานติ
อาภรณ์ . 2552 : 1)
การนิเทศการศึกษาเป็ นปัจจัยสําคัญทีช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาปัจจุบน
ั
มุง่ เน้นรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาซึงเป็ นการร่วมมือกัน
ระหว่างผูบ
้ ริหารกับครูในสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้มีคณ
ุ ภาพโดยการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายในสถานศึกษาเข้าใจถึง
สภาพและปัญหาของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง การนิเทศภายในเป็ นภารกิจทีสําคัญอย่างหนึงของผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนา
* ทัง* นี*
และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพมากขึน
เพราะบุคลากรในสถานศึกษาเป็ นผูท
้ ีอยูใ่ กล้ชด
ิ กับผูเ้ รียนทําให้ทราบ
และเข้าใจสภาพปัญหาของสถานศึกษาตลอดจนสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาได้ดก
ี ว่าบุคคลภายนอกซึงจะส่งผลให้การนิเทศการศึกษา
ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษาได้มากกว่า ซึงจะส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา เป็ นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตัง* อยูท
่ ีตําบลนาจารย์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ขนาดกลาง มีนางวันเพญ ฤทธิรุง่ เป็ นผูบ
้ ริหารโรงเรียน มีนกั เรียน
จํานวน 294 คน ครูจาํ นวน 16 คน จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาขัน
* พื*นฐาน ระดับชาติ ทัง* O-NET และ NT พบว่า คะแนน
เฉลียรวมทุกวิชามีคะแนนเฉลียตํากว่าระดับเขตพื*นทีและระดับประเทศ
จากการสนทนากับผูบ
้ ริหารโรงเรียนและครูผส
ู้ อน เกียวกับการ
ดําเนินงานวิชาการโดยรวมจากอดีตถึงปัจจุบน
ั พบปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน สรุปได้ดงั นี* ด้านหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช้

โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียนแต่ยงั ขาดการ
นําไปใช้และปรับปรุง แก้ไขหลังจากนําหลักสูตรไปใช้ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร พบว่า มีปญ
ั หาในด้านปฏิบตั ิ
ควรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้นําไปใช้ได้จริง เกิดผลในการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียน
ยังขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสาระทีต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้าน
: างการเรียนของนักเรียนตํากว่า
เช่น ดนตรี – นาฏศิลป์ ทําให้ผลสัมฤทธิท
เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการนิเทศภายใน พบว่า บุคลากรในการนิเทศมี
ปฏิทน
ิ การปฏิบตั งิ าน และมีการจัดทําเครืองมือมาวิเคราะห์เพือ
แก้ปญ
ั หาในชัน
* เรียนให้เกิดการพัฒนาในทิศทางทีดีขน
ึ* แต่ผบ
ู้ ริหารและ
ครูวช
ิ าการยังขาดการวางแผนในการนิเทศภายในอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนือง ด้านการประเมินผล พบว่า ครูผูส
้ อนไม่ให้ความสําคัญกับการ
ประเมินผลเท่าทีควร ควรมีการประเมินตามสภาพจริง และถูกต้องตาม
หลักการประเมินผลเพือหาแนวทางในการสอนเสริมเพิมเติมใน
: าํ จากสภาพความเป็ นมาและปัญหาดังกล่าว
สาขาวิชาทียังมีผลสัมฤทธิต
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูห
้ นึงทีมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบและ
* ได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
ความจําเป็ นในการแก้ปญ
ั หาทีเกิดขึน
นิเทศภายในว่า การนิเทศภายในเป็ นปัจจัยสําคัญทีช่วยส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุเป้ าหมาย
จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษา รวมถึงช่วยส่งเสริมสนับสนุ น และ
พัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน ได้เต็มศักยภาพ ดังนัน
* ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจทีจะศึกษาการนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ซึงจะเป็ นประโยชน์ สูงสุดกับผูเ้ รียนทีจะ
ได้รบ
ั การพัฒนาให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ ทง* ั ร่างกาย สติปญ
ั ญา ความรู ้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวต
ิ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ
้ ืนได้อย่างมีความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือศึกษาระดับการนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
2. ศึกษาความต้องการของครูทีจะได้รบ
ั การนิเทศภายในจาก
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1. ขอบเขตของเนื*อหา
การศึกษาค้นคว้าครัง* นี*มุง่ ศึกษาการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยศึกษา
การนิเทศภายในของงานวิชาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร ด้านการจัด
การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ด้านการ
นิเทศการเรียนการสอน และ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. กลุม
่ เป้ าหมาย
กลุม
่ เป้ าหมายทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ข้าราชการครู
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั
1. ทําให้ทราบระดับการนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
2. ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาและหน่ วยงานทางการศึกษาสามารถนํา
ผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้

เป็ นแนวทางในการวางแผน กําหนดนโยบายและใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง
กระบวนการทํางานร่วมกันระหว่าง
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาเพือช่วยเหลือ สนับสนุน
แนะนําซึงกันและกันในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของครู ในงานวิชาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา ด้านการนิเทศการเรียนการสอน และด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.1
ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร หมายถึง การ
ดําเนินงานเกียวกับหลักสูตร
เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีตัง* ไว้ โดยมีการเตรียมการเกียวกับ
หลักสูตร ได้แก่ การวางแผนเกียวกับการใช้หลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตร การสร้างหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ้

1.2
ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมใน
กระบวนการใช้หลักสูตรทีครู
และนักเรียนต้องทําร่วมกัน และเป็ นการดําเนินการเพือเอื*ออํานวยให้
การจัดกระบวนการเรียนรูท
้ ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และต้องมีการ
จัดระบบสนับสนุนโดยมีการจัดครูเข้าสอน การพัฒนาวิธีสอน การจัด
กิจกรรมโดยวิธีตา่ ง ๆ อย่างหลากหลายรวมถึงการใช้สืออุปกรณ์
1.3
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา หมายถึง
กระบวนการทีครูผส
ู้ อนใช้

ตรวจสอบคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้วธิ ีการทีหลากหลายให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู ้ พร้อมทัง* มีการดําเนินการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือง
1.4
ด้านการนิเทศการเรียนการสอน หมายถึง
กระบวนการทํางานระหว่างผูน
้ ิเทศ
กับครูผส
ู้ อนเพือปรับปรุงการสอน การสังเกตการสอนในชัน
* เรียน การ
ให้คาํ ปรึกษาหารือในกลุม
่ และเป็ นรายคน
1.5
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
บริหารจัดการและการดําเนิน
กิจกรรมตามภารกิของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา
และการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
2. ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ
้ าํ นวยการโรงเรียนชุมชนนา
จารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงาน
เขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
3. ระดับการนิเทศภายใน หมายถึง ความรูส้ ก
ึ และความคิดเห็น
เกียวกับระดับการปฏิบตั งิ าน
นิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาเกียวกับด้านหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร ด้านการจัด
การเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศ
การเรียนการสอน และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึงแบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด

บทที 2
ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศก
ึ ษาแนวคิดทฤษฎี เนื*อหาจากเอกสารทางวิชาการ
งานวิจยั ตํารา วารสาร บทความทางวิชาการทีเกียวข้องกับการนิเทศ
ภายใน ซึงได้เรียบเรียงเนื*อหามีขอบข่ายสาระ ดังนี*

การนิเทศภายใน
ปัจจุบน
ั งานด้านการศึกษามีความเจริญมากและมีการเปลียนแปลง
หลายประการ เช่น การเปลียนแปลงหลักสูตร ความรูใ้ นสาขาวิชาต่าง ๆ
* แนวคิด และแนวทางการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพิมขึน
*
เพิมมากขึน
* ตลอดจนการ
จํานวนครู และผูบ
้ ริหารทียังไม่มีประสบการณ์ เพิมขึน
เปลียนแปลงจุดมุง่ หมายของการศึกษาปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้
โดยอาศัยผูน
้ ิเทศซึงมีหน้าทีนิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงาม
ทางวิชาการ สามารถพึงตนเองได้ และนําความรูเ้ หล่านี* ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ (ทิพย์ทวาพร
ปานทอง, 2554 : 13) ดังนัน
* การนิเทศการศึกษาจึงเป็ นเรืองสําคัญที
ผูบ
้ ริหารควรจะได้ศก
ึ ษาและทําความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ
และวิธีการเพือนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป (กิตม
ิ า
ปรีดด
ี ลิ ก. 2541 : 261)
1. ความหมายของการนิเทศภายใน
การนิเทศภายในโรงเรียนมีนกั การศึกษาหลายท่านให้
ความหมายไว้ ดังนี*
กอบกุล ไชยพันธ์ (2537 : 16) กล่าวว่า การนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็ นวิธีการจัดดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายใน
สถานศึกษาเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้
* ด้วยกระบวนการปฏิบตั งิ านทีร่วมมือช่วยเหลือซึงกันและกัน
สูงขึน
ของบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา
กิตติ ปาปะโคน (2538 : 10) กล่าวว่า การนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็ นการดําเนินการจัดให้มีการร่วมดําเนินงานของ

บุคลากรภายในสถานศึกษาเพือให้การช่วยเหลือ แนะนํา ชี*แจง
* ส่งผลดีตอ
แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของบุคลากรให้ดยี งขึ
ิ น
่
คุณภาพของผูเ้ รียน
ชารี มณี ศรี (2542 : 22) ให้ความหมายว่า การนิเทศภายใน
โรงเรียนเป็ นความร่วมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียน เพือ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาครูให้มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 :
7) ให้ความหมายว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การส่งเสริม
สนับสนุ น ให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จใน
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจโดยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน
จากความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนสรุปได้วา่ การ
นิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างผูบ
้ ริหาร
และครูในสถานศึกษาเพือช่วยเหลือสนับสนุนกัน
ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของครู เพือให้
: างการเรียนของนักเรียนสูงขึน
*
ผลสัมฤทธิท
2. ความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน
ความสําคัญของการนิเทศภายใน ได้มีนกั การศึกษาได้
กล่าวถึง ดังนี*
ชารี มณี ศรี (2542 : 201 - 202) กล่าวถึงความจําเป็ นทีต้อง
จัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี*
1. การนิเทศภายนอกเมือขยายโรงเรียนเพิม ครูเพิม การ
นิเทศภายนอกทําไม่
ทัวถึงจึงจําเป็ นต้องมีการนิเทศภายใน
2. ความเปลียนแปลงทางสังคม ครูดต
ี อ
้ งสอนดี มีความรู ้
ประพฤติดี และต้อง
บริหารเวลาเพือสังคม ชุมชน พัฒนาบุคลากรโรงเรียน พัฒนานิเทศ
กันเอง
3. การช่วยเหลือซึงกันและกัน นิเทศให้โรงเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนืองและเป็ นระบบ

4. ปรับปรุงงานวิชาการ แต่ละโรงเรียนมีสภาพข้อจํากัดไม่
เหมือนกัน คนภายใน
จะทําให้การพัฒนาการนิเทศภายในเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
5. การยอมรับบุคคลทีเป็ นหัวหน้า หรือผูน
้ ําเป็ นสิงสําคัญใน
การนิเทศภายใน
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2552 : 262 - 263) กล่าวถึง
ความสําคัญของการนิเทศภายใน ดังนี*
1. ศึกษานิเทศก์มีจาํ นวนจํากัดไม่สามารถนิเทศได้อย่าง
ทัวถึง
2. การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็ นการใช้ทรัพยากรใน
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
3. การนิเทศภายในสถานศึกษาได้สร้างความใกล้ชด
ิ
ความคุน
้ เคยกัน การทํางาน
ร่วมกัน
4. การประสานในสถานศึกษาสะดวกเพราะคุน
้ เคยกัน
ประชาสัมพันธ์งานได้ทวถึ
ั ง
จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้วา่ การนิเทศภายในโรงเรียนมี
ความสําคัญ และมีความจําเป็ นต่อครู เพราะการนิเทศภายในจะทําได้
อย่างทัวถึง สามารถแก้ปญ
ั หาและทําการนิเทศกันเองได้
3. กระบวนการนิเทศภายใน
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 232 - 235) ได้กล่าวถึง
ขัน
* ตอนในการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา สรุปได้วา่ มีขน
* ั ตอน
การนิเทศดังนี*
ขัน
* ที 1 การศึกษาสภาพปัจจุบน
ั ปัญหา และความต้องการ
ในการนิเทศเป็ นขัน
* ตอนทีเป็ นพื*นฐานสําคัญ
ขัน
* ที 2 การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การ
วางแผนตามลักษณะงานนิเทศภายในโรงเรียน เป็ นวิธีการทีอาศัย
หลักการ เหตุผล และข้อมูลทีได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบน
ั และปัญหา
ความต้องการของสถานศึกษาว่า มีความต้องการนิเทศในด้านใดบ้าง

แล้วนํามาจัดทําแผนและโครงการต่อไปในการวางแผนยังกําหนด
วิธีการว่าจะทําอย่างไร โดยกําหนดเป็ นขัน
* ตอนทีต่อเนืองและสัมพันธ์
กัน
ขัน
* ที 3 การดําเนินการนิเทศเป็ นการนําแผนงานหรือ
โครงการไปปฏิบตั เิ พือให้ได้ตามความต้องการหรือเป้ าหมายทีวางไว้
ขัน
* ที 4 การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลเป็ นขัน
*
สุดท้ายในการดําเนินการ ผูร้ บ
ั ผิดชอบเกียวกับการประเมินผล ได้แก่
ผูบ
้ ริหารหรือผูท
้ ีได้รบ
ั มอบหมายหน้าทีให้การประเมินผล
สรุปได้วา่ ในการจัดทําโครงการนิเทศนัน
* ควรจะได้ศก
ึ ษาสภาพ
ปัจจุบน
ั ปัญหา และความต้องการในการนิเทศ จัดทําแผนการนิเทศแล้ว
จึงนําแผนไปสูก
่ ารปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามจุดมุง่ หมายทีวางไว้ ควรมีการ
ประเมินผลโครงการนิเทศ เพือนําไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการ
สอน
4. ขอบข่ายการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
สงัด อุทรานันท์ (2530 : 1) ได้กาํ หนดขอบข่ายงานวิชาการ
ภายในโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือ
1. งานหลัก หมายถึง งานทีเป็ นเป้ าหมายสําคัญของงาน
วิชาการในโรงเรียน ได้แก่
1.1
งานเกียวกับหลักสูตร
1.2
งานทีเกียวกับการเรียนการสอน
1.3
งานทีเกียวกับกับการวัดผล
2. งานสนับสนุ นวิชาการ หมายถึง งานทีสนับสนับงาน
* ได้แก่
วิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิงขึน
2.1 งานพัฒนาบุคลากร
2.2 งานเกียวกับการใช้อาคารสถานที
2.3 งานธุรการและการเงิน
2.4 งานกิจการนักเรียน
2.5 งานด้านความสัมพันธ์ชุมชน
รุจริ ์ ภูส
่ าระ และจันทราณี สงวนนาม (2545 : 58 - 59)
กล่าวว่า งานวิชาการภายในโรงเรียนถือว่าเป็ นงานหลักทีผูบ
้ ริหารต้อง
รับผิดชอบแต่เดิมไม่มีเรืองการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ในปัจจุบน
ั

เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 หมวด 6 ว่าด้วยเรืองการประกันคุณภาพการศึกษา จึงแบ่งงาน
วิชาการได้ดงั นี*
1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
4. การนิเทศการเรียนการสอน
5. การประกันคุณภาพการศึกษา
กล่าวโดยสรุป การนิเทศภายในโรงเรียนประกอบด้วยงานหลัก
ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน การจัด
ตารางสอน การพัฒนาเทคนิควิธีสอน การใช้สืออุปกรณ์ การวัดและการ
ประเมินผลรวมถึงงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เป็ นการส่งเสริม
สนับสนุ นหรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จใน
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลักจะต้องดําเนินการอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนืองตามขัน
* ตอนกระบวนการนิเทศภายใน ซึงเป็ นการดําเนินการ
โดยผูบ
้ ริหารและครูตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมมือกัน
ปรับปรุงงานต่าง ๆ เป็ นการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน อันจะทํามาซึงคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเ้ รียนให้อยูใ่ น
ระดับพึงพอใจ
จากการศึกษากรอบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ดังกล่าวสามารถมีจุดเน้นในการสรุปได้วา่ การนิเทศภายในเป็ นการ
ดําเนินการช่วยเหลือครูในด้านวิชาการ ปรับปรุงการเรียนการสอน และ
เมือประมวลขอบเขตของงานในด้านวิชาการทีมีความสําคัญและ
จําเป็ นต้องนิเทศภายในโรงเรียนสามารถจําแนกออกเป็ น 5 ด้าน คือ
ด้านหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ทิพย์ทวิ าพร ปานทอง. 2554 :
24 - 52)

5.1 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาไม่อาจบรรลุผลตาม
เป้ าหมายทีกําหนดได้หากไม่มีหลักสูตร ซึงเป็ นแนวทางในการจัด
การศึกษาทีโรงเรียนจัดให้แก่ผเู้ รียน เพือให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการทางด้าน
ความรูค
้ วามสามารถ และทักษะสําคัญแก่ชีวต
ิ ให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของสังคม ผูบ
้ ริหารโรงเรียนจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมี
ความรูค
้ วามเข้าใจเกียวกับหลักสูตรและขอบข่ายของหลักสูตร ตลอดจน
ส่งเสริมให้ครูได้นําหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุจุดมุง่ หมาย
5.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน งานด้านการจัดการ
เรียนการสอนเป็ นภารกิจหลัก
ของโรงเรียนทีเน้นการนําหลักสูตรไปใช้ ซึงเป็ นบุคลากรในโรงเรียน
จะต้องวางแผนร่วมกันในการจัดองค์ประกอบของการเรียนรูใ้ ห้สม
ั พันธ์
กัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผูเ้ รียน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื*อต่อการเรียนรู ้ หาเทคนิคการสอนทีเหมาะสมกับ
หลักสูตร มีกจิ กรรมเสริม หลักสูตรความรู ้ อันจะนําไปสูจ่ ุดหมาย
ปลายทางของภารกิจหลัก ผูบ
้ ริหารโรงเรียนเป็ นผูน
้ ําของโรงเรียนจะต้อง
รับผิดชอบต่องานวิชาการทีจะต้องทํางานร่วมกับครู โดยการกระจาย
อํานาจและ
ความรับผิดชอบให้ครูทุกคนทํางานอย่างเต็มที โดยเป็ นผูท
้ ีอํานวยความ
สะดวก คอยแนะนําช่วยเหลือให้ความรู ้ และให้การสนับสนุนสืออุปกรณ์
การเรียนการสอน รวมทัง* คอยให้กาํ ลังใจแก่ครู เพือให้จดั กิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.3 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็ น
กระบวนการทีดี ครูผูส
้ อนใช้
ตรวจสอบคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้วธิ ีการทีหลากหลายให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรูพ
้ ร้อมทัง* มีการดําเนินการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนืองและสมําเสมอเพือใช้แก้ปญ
ั หา และ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและ
ค่านิยม

อันพึงประสงค์
5.4 ด้านการนิเทศการเรียนการสอน เทคนิควิธีการนิเทศ
สามารถใช้ได้หลาย
รูปแบบแต่การทีจะใช้รูปแบบใดนัน
* ต้องคํานึงถึงจุดมุง่ หมาย จํานวน
ผูร้ บ
ั การนิเทศเวลาและทรัพยากรอืน ๆ และนอกจากนี*ยงั สามารถ
ผสมผสานแต่ละรูปแบบเข้าด้วยกันโดยพิจารณาความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของสถานศึกษาเป็ นสําคัญ
5.5 ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็ นส่วนหนึงในการตรวจสอบการดําเนินการขององค์กร
เพือตัดสินว่างานเป็ นไปตามเกณฑ์หรือเป็ นไปตามเป้ าหมายและความ
คาดหวังของหน่ วยงานหรือไม่โดยใช้การประเมินตรวจสอบ ดังนัน
* การ
ประเมินทีดีจะนําไปสูก
่ ารประกันคุณภาพภายในทีมีประสิทธิภาพก่อนที
จะให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต่อไป

งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศก
ึ ษางานวิจยั ทีเกียวข้องดังนี*
สวัสดิ : เดชกัลยา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศก
ึ ษาการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขัน
* พื*นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื*นทีการศึกษานครนายก พบว่า การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
รังสรรค์ คุม
้ ตระกูล (2551 : บัทคัดย่อ) ได้ศก
ึ ษาความต้องการ
นิเทศภายในของครูผส
ู้ อนอําเภอแก่งหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพื*นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรความต้องการการนิเทศภายในอยูใ่ นระดับมากทัง* นี*
เนืองจากครูตอ
้ งนําหลักสูตร
ไปใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน ท้องถิน ชุมชน
พัชรี ศานติอาภรณ์ (2552 : 94 - 97) ได้ศก
ึ ษาสภาพการนิเทศ
ภายในของศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา แม่วาง อําเภอแม่นาวาง

จังหวัดชียงใหม่ พบว่า ผูบ
้ ริหารพร้อมกับครูปรับปรุงกิจกรรมใน
หลักสูตรได้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิน
ทิพย์ทวิ าพร ปานทอง (2554 : 86 – 87) ได้ศก
ึ ษาการนิเทศ
ภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 พบว่า ระดับการนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศการเรียนการสอน และด้านการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้านหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก

บทที 3

วิธีดาํ เนินการ
การวิจยั ครัง* นี*เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
มีจุดมุง่ หมายเพือศึกษา
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1ในบทนี*
จะเสนอวิธีการวิจยั โดยมีเนื*อหารายละเอียดประกอบด้วย กลุม
่ เป้ าหมาย
เครืองมือในการวิจยั การสร้างเครืองมือในการวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ
้ มูล และสถิตท
ิ ีใช้ในการวิจยั ซึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี*

กลุม
่ เป้ าหมาย
กลุม
่ เป้ าหมายทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ข้าราชการครูใน
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จํานวน 16 คน

เครืองมือในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครัง* นี*เป็ นแบบสอบถาม
* โดยอาศัยแนวคิดจากงานวิจยั ของ
(Questionnaire) โดยผูว้ จิ ยั สร้างขึน
ทิพย์ทวิ าพร ปานทอง (2554 : 123 - 131) และได้ศก
ึ ษาเพิมเติม
จากเอกสารตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้อง แล้วนํามาปรับปรุงสร้าง
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี*
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต
้ อบ
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check List)
ประกอบด้วย เพศ ตําแหน่ งของข้าราชการครู ประสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ าน
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของข้าราชการครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหนองกุงศรี 1

สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ใน 5
ด้าน ด้านละ 10 ข้อ
รวมจํานวน 50 ข้อ โดยแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้ผต
ู้ อบแบบสอบถามพิจารณาการ
นิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับใด โดยกําหนด
ค่านํ*าหนักคะแนน 5 ระดับ ดังนี*

5
หมายถึง
มีการนิเทศภายในอยูใ่ น
ระดับมากทีสุด
4
หมายถึง
มีการนิเทศภายในอยูใ่ น
ระดับมาก
3
หมายถึง
มี
การนิเทศภายในอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีการนิเทศภายในอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายถึง
มีการนิเทศภายในอยูใ่ น
ระดับน้อยทีสุด
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดถามเกียวกับเรืองทีครู
ต้องการได้รบ
ั การนิเทศภายใน

การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั สร้างเครืองมือเพือการวิจยั โดยดําเนินการตามขัน
* ตอน
ต่อไปนี*
1. ศึกษารายละเอียดเกียวกับการนิเทศการศึกษา นิเทศภายใน
และการนิเทศงาน
วิชาการภายในจาก ตํารา เอกสาร วารสาร งานวิจยั ทีเกียวข้องและศึกษา
วิธีการสร้างแบบสอบถาม ภายใต้ขอบข่ายของการวิจยั คือ การนิเทศ
ภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
2. แบบสอบถามทีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอศึกษานิเทศก์
พีเลี*ยงเพือพิจารณา

ตรวจสอบโดยสร้างคําถาม การใช้ภาษา และความครอบคลุมในเนื*อหา
*
สาระแล้วนํามาปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ ยงขึ
ิ น
3. นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผเู้ ชียวชาญ 3
ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเทียงตรงตามเนื*อหา ความถูกต้องเหมาะสมครอบคลุมและให้
* โดยใช้ดชั นี
คําแนะนําสิงทีควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ ยงขึ
ิ น
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามนัน
* กับประเด็นหลักของเนื*อหาโดย
กําหนดคะแนน ดังนี*
+1 เมือเห็นว่าตรงกับขอบข่ายเนื*อหาตามทีระบุไว้
0 เมือไม่แน่ ใจว่าตรงกับขอบข่ายเนื*อหาตามทีระบุไว้
-1 เมือแน่ ใจว่าไม่ตรงกับขอบข่ายเนื*อหาตามทีระบุไว้
ผลการวิเคราะห์หาความเทียงตรงตามเนื* อหา ข้อคําถามทุกข้อ
ผ่านเกณฑ์มีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้อง ตัง* แต่ .67 ถึง 1.00
4. นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอศึกษานิเทศก์พี
เลี*ยงเพือตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครัง* หนึง
5. นําแบบสอบถามทีแก้ไขปรับปรุงครัง* สุดท้ายไปทดลองใช้
กับข้าราชการครูโรงเรียน
ไม่ใช่กลุม
่ เป้ าหมาย สํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 1 จํานวน 30 คน

แล้วนํามาหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้
: อลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบัค
สูตรสัมประสิทธิแ
(Cronbach) ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถามทัง* ฉบับมีคา่ ความ
เชือมันเท่ากับ .85
6. นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมา
ตรวจสอบปรับปรุงอีกครัง*
แล้วนําแบบสอบถามทีสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลเพือการวิจยั ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถาม 16 ชุด ถึงข้าราชการครูกลุม
่ เป้ าหมาย
โดยตรง พร้อมเก็บ
แบบสอบถามคืนผูว้ จิ ยั ข้าราชการครูสง่ แบบสอบถามคืนมา 16 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทัง* หมด
2. ผูว้ จิ ยั รับแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้ว
ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขัน
* ตอนการวิจยั

การวิเคราะห์ขอ
้ มูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ
้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ดําเนินการตามขัน
* ตอน ดังนี*
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต
้ อบแบบสอบถาม ทําการ
วิเคราะห์ขอ
้ มูล โดยวิธีการ
หาร้อยละ
ตอนที 2 วิเคราะห์ขอ
้ มูลเกียวกับการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขต
พื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยวิธีการหาค่าเฉลียและ
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายด้านทัง* 5 ด้าน เมือหา
ค่าได้แล้วนําค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมิน
โดยวิธีการแปลผลตามเกณฑ์ (ทิพย์ทวิ าพร ปานทอง. 2554 : 62) ซึง
แบ่งคะแนนเป็ นช่วง ๆ แต่ละช่วงมีความหมายดังนี*
ค่าเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในอยูใ่ นระดับกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในอยูใ่ นระดับน้อย

ค่าเฉลีย 0.51 – 1.50 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
ตอนที 3 วิเคราะห์ขอ
้ มูลเกียวกับ เรืองทีครูตอ
้ งการได้รบ
ั การ
นิเทศภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนนาจารย์
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถม ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โดยนําเสนอเป็ นการเขียนบรรยาย

สถิตท
ิ ใช้
ี ในการวิจยั
1. สถิตท
ิ ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
1.1
ค่าความเทียงตรงของเนื*อหา (Content Validity)
ของแบบสอบถาม (IOC)
ค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วธิ ีการหาค่า
: อลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบัค
สัมประสิทธิแ
(Cronbach)
2. สถิตท
ิ ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ
้ มูล
2.1
ค่าความถี
2.2
ค่าร้อยละ
2.3
ค่าเฉลีย
2.4
ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน

บทที 4
ผลการศึกษา
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนา
จารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 1 ผูว้ จิ ยั กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ
้ มูลโดยนําเสนอตามลําดับดังนี*
ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ
้ มูลทัวไปของข้าราชการครูใน
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้แก่
เพศ ตําแหน่ งของข้าราชการครู และประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ าน
โดยการวิเคราะห์ความถี และหาค่าร้อยละ
ตอนที 2 วิเคราะห์ขอ
้ มูลระดับการนิเทศภายในโรงเรียน
ของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงาน
เขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โดยภาพรวมและรายด้าน โดยการหาค่าเฉลีย (×) และหาค่าความ
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที 3 วิเคราะห์ขอ
้ มูลความต้องการได้รบ
ั การนิเทศ
ภายในตามความคิดเห็นของข้าราชการครู

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

้ มูลทัวไปของข้าราชการครูจาํ แนกตาม
ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ
เพศ ตําแหน่ งของข้าราชการครู และประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ าน
รายละเอียดตามตาราง 1

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของข้าราชการครูในสถานศึกษา จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. ตําแหน่ งของข้าราชการครู
2.1 ครูผช
ู้ ว่ ย
2.2 ครู คศ.1
2.3 ครู คศ.2
2.4 ครู คศ.3
รวม
3. ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั งิ าน
3.1 ตํากว่า 10 ปี
3.2 10 – 20 ปี

จํานวน

ร้อยละ

3
13
16

18.75
81.25
100

1
2
1
12
16

6.25
12.50
6.25
75.00
100

4
4
8

25.00
25.00
50.00

3.3 มากกว่า 20 ปี
รวม

16

100

จากตาราง 2 พบว่า เพศ ข้าราชการครูสว่ นใหญ่ เพศหญิงมี
จํานวนมากทีสุด จํานวน 13 คนคิดเป็ นร้อยละ 81.25 รองลงมาคือ เพศ
ชาย จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ตําแหน่ งของข้าราชการครู
ส่วนใหญ่ตาํ แหน่ งครู ค.ศ.3 มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 75.00
รองลงมาคือ ครู ค.ศ.1 จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ครู ค.ศ.2
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 และครูผช
ู้ ว่ ย จํานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.25 ตามลําดับ ประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ านข้าราชการครู
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ าน มากกว่า 20 ปี จํานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมา มีประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ าน 10 20 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และมีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั งิ านตํากว่า 10 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ตามลําดับ

้ มูลระดับการนิเทศภายในของ
ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขต
พื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รายละเอียดตามตาราง 2 –
7
ตาราง 2 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายใน
ของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา โดยรวม
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษา
1. ด้านหลักสูตรและการบริหาร

×

S.D.

ระดับ

3.40

0.87

ปาน

หลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา
4. ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
5. ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
รวม

3.33
3.42
3.40
3.42

0.84
0.82
0.82
0.74

3.39

0.82

กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตาราง 2 พบว่า การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน

ตาราง 3 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา ด้านหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษา
ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
1. มีการวางแผนในการจัดทํา
หลักสูตร
2. แต่งตัง* บุคลากรในการจัดทํา
หลักสูตร
3. จัดให้มีการชี*แจงแนะนําให้ครู
เข้าใจ
เรืองหลักสูตรทีกําลังใช้อยู่
4. ร่วมมือกับครูปรับปรุงกิจกรรม
ในหลักสูตร
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิน
5. จัดให้มีการอบรม ประชุมสัมมนา
การใช้หลักสูตรให้แก่ครู
6. แนะนําให้ครูได้เข้าใจจุดหมาย
หลักการและโครงสร้างของ
หลักสูตร
7. ให้คาํ ปรึกษาและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปญ
ั หาในเรือง
หลักสูตรและการวางแผน
การสอนให้ครู
8. จัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ภายในโรงเรียน
9. มีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบน
ั
10.
ส่งเสริมให้ครูจดั ทํา
แผนการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายของหลักสูตรและ

×

S.D.

ระดับ

3.48
3.34
3.46

0.82
0.85
0.95

3.40

0.85

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.41

0.84

3.36

0.80

3.42

0.96

ปาน
กลาง

3.18

0.86

ปาน
กลาง

3.46

0.97

3.53

0.77

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

ติดตามให้ครูได้ดาํ เนินการตาม
แผนการสอน
รวม

3.40

0.87

ปาน
กลาง

จากตาราง 3 พบว่า การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นที
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ด้านหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (× = 3.40, S.D =0.87) เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยู่
ในระดับปานกลาง โดยข้อ 10 ส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผน
การสอนให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร และติดตามให้ครูได้
ดําเนินการตามแผนการสอนมีคา่ เฉลียสูงสุด (× = 3.53, S.D =0.77)
ส่วนข้ออืน ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง

ตาราง 4 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา ด้านการจัดการเรียนการสอน
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. มีการสํารวจความต้องการด้านการ
จัดการเรียน
การสอนจากคณะครูโดยวิธีการต่าง
ๆ
2. จัดบุคลากรให้เพียงพอและเข้าสอน
ได้ตรง
ตามความรูค
้ วามสามารถ
3. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
4. ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียน
การสอน

×

S.D.

ระดับ

3.40

0.84

ปาน
กลาง

3.52

0.90
มาก

3.39

0.98

3.38

0.80

3.19

0.91

3.18

0.78

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
5. ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียน
การสอน
โดยคํานึงถึงสภาพชุมชนและท้องถิน
6. จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นการ
จัดการเรียน
การสอนโดยใช้สือเทคโนโลยี
7. จัดห้องเรียนเพียงพอและจัด
บรรยากาศ
ทีส่งเสริมการเรียนรูข
้ องนักเรียน
8. จัดแหล่งเรียนรูใ้ นการจัดการเรียน
การสอน
9. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม
เกียวกับการจัด
การเรียนการสอน
10.
ส่งเสริมให้ครูทาํ วิจยั ในชัน
*
เรียนและนําผลการวิจยั
ในชัน
* เรียนมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน
รวม

3.37

0.73

ปาน
กลาง

3.41
3.33

0.83
0.78

ปาน
กลาง

3.16

0.80

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.33

0.84

ปาน
กลาง

จากตาราง 4 พบว่า การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ด้าน
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (× = 3.33,
S.D =0.84) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ ผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยข้อ 2 จัดบุคคล
ให้เพียงพอและเข้าสอนได้ตรงตามความรูค
้ วามสามารถ มีคา่ เฉลียสูงสุด
(× = 3.52, S.D =0.90) ส่วนข้ออืน ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง

ตาราง 5 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
1. ชี*แจงให้ครูเข้าใจวัตถุประสงค์และ
ระเบียบของ
การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน
2. กําหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน
เป็ นระยะ ๆ อย่างสมําเสมอ
3. ชี*แจง แนะนํา ควบคุม และให้ครู
ดําเนินการวัดและประเมินผลให้
ครอบคลุมเนื*อหาตามทีหลักสูตรกําหนด
4. จัดให้มีการสร้างเครืองมือในการวัดผล
และประเมินผล
การเรียนในแต่ละกลุม
่ สาระการเรียนรู ้
อย่างเพียงพอ
5. ใช้สือเทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล
6. จัดตัง* คณะกรรมการเพือประเมินผลการ
เรียน
การสร้างข้อสอบวิเคราะห์ขอ
้ สอบและ
ปัญหา
ทีเกิดจากการวัดและประเมินผล
7. นําผลทีได้จากการวัดและประเมินผลไปใช้
ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
8. ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้
ของครูกอ
่ นนําไปใช้
9. สนับสนุ นให้ครูได้ใช้กระบวนการวิจยั เพือ
พัฒนาปรับปรุงการสอนของตนเอง
10. สังเกตการสอนของครูและนําเสนอผล
การสังเกตการสอนพร้อมทัง* ให้
ข้อเสนอแนะแก่ครูอย่างกัลยาณมิตร

×

S.D.

ระดับ

3.57

0.79

มาก

3.39

0.96

ปาน
กลาง

3.46

0.78
ปาน
กลาง

3.40

0.88

3.40
3.49

0.80
0.73

3.36

0.88

3.37

0.80

3.24

0.85

3.49

0.75

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

รวม

3.42

0.82

ปาน
กลาง

จากตาราง 5 พบว่า การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (× = 3.42, S.D =0.82) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่ ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยข้อ 1 ชี*แจงให้ครูเข้าใจวัตถุประสงค์ และระเบียบของการวัด
และประเมินผลอย่างชัดเจน มีคา่ เฉลียสูงสุด (× = 3.57, S.D =0.79)
ส่วนข้ออืน ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตาราง 6 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา ด้านการนิเทศการเรียนการสอน

การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
1. จัดให้มีการศึกษา สํารวจ และเก็บข้อมูล
เกียวกับงานด้านวิชาการก่อนการ
วางแผนงานนิเทศการศึกษา
2. จัดให้มีโครงการนิเทศการเรียนการสอน
ในโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน
3. กําหนดจุดมุง่ หมายของการจัดการนิเทศ
การเรียนการสอนในโรงเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน
4. กําหนดหน้าที ความรับผิดชอบ และตัว
บุคคลในด้านการนิเทศไว้อย่างเหมาะสม
5. มีการชี*แจง เกียวกับโครงการนิเทศการ
เรียนการสอนในโรงเรียนให้ครูได้ทราบ
อย่างทัวถึงก่อนการปฏิบตั ิ
6. ส่งเสริมการนิเทศการสอนระหว่างคณะ
ครู
เพือหาทางช่วยเหลือครูทีมีปญ
ั หาด้วย

S.D.

ระดับ

3.43 0.66

ปาน
กลาง

×

3.28 0.85
3.36 0.78
3.37 0.83

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.54 0.95
3.39 0.82
3.42 0.87
3.34 0.76
3.41 0.86

ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง

วิธีการทีเหมาะสม
7. แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผูน
้ ิเทศ
และผูร้ บ
ั การนิเทศ
8. มีการสังเกตการสอนและเยียมชัน
* เรียน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง*
9. ให้โอกาสครูได้มีสว่ นร่วมในการ
ประเมินผลการดําเนินการนิเทศการ
เรียนการสอนในโรงเรียน
10.
มีการประเมินผลการนิเทศอย่าง
น้อยภาคเรียน 1 ครัง* และนําผลการ
ประเมินการนิเทศไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
รวม

3.46 0.79

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.40 0.82

ปาน
กลาง

จากตาราง 6 พบว่า การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ด้าน
การนิเทศการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (× = 3.40,
S.D =0.82) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ ผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยข้อ 5 มีการ
ชี*แจงเกียวกับโครงการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ครูได้
ทราบอย่างทัวถึงก่อนการปฏิบตั ม
ิ ีคา่ เฉลียสูงสุด (× = 3.54, S.D
=0.95) ส่วนข้ออืน ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตาราง 7 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ชี*แจงเพือสร้างความเข้าใจแผนการ

S.D.

ระดับ

3.56 0.86

มาก

×

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. แต่งตัง* คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ให้ครู บุคลากรทุกฝ่ าย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน
* พื*นฐานมีสว่ นร่วมในการ
วางแผนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
4. มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ และ
กิจกรรมทีกําหนดไว้ในแผน
5. จัดระบบสารสนเทศทีมีขอ
้ มูลอย่าง
เพียงพอต่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
6. มีการสร้างเครืองมือประเมินผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
7. จัดสรรงบประมาณดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม
8. จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)
และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจําปี ต่อผูท
้ ีเกียวข้อง
9. จัดสรรงบประมาณจัดหาสือและวัสดุ
อุปกรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
10.
มีการรักษาระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
ตามทีกําหนด
รวม

3.50 0.65

ปาน
กลาง

3.44 0.63
ปาน
กลาง
3.22 0.74
3.37 0.78

ปาน
กลาง

3.29 0.74
3.42 0.83
3.49 0.75

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.45 0.76
3.49 0.63

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.42 0.74

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตาราง 7 พบว่า การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นที
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (× = 3.42, S.D =0.74) เมือ

พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยข้อ 1 มีการชี*แจงความเข้าใจแผนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีคา่ เฉลียสูงสุด (× = 3.56, S.D
=0.86) ส่วนข้ออืน ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง
้ มูลเกียวกับเรืองทีครูตอ
้ งการได้รบ
ั การ
ตอนที 3 วิเคราะห์ขอ
นิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
จากการสังเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า เรืองทีครูตอ
้ งการ
ได้รบ
ั การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนาจารย์
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
พบว่า ครูตอ
้ งการนิเทศภายในจากผูบ
้ ริหารสถานศึกษาในด้านการ
จัดการเรียน
การสอนเกียวกับการส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
คํานึงถึงสภาพชุมชนและท้องถิน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สือเทคโนโลยี และการส่งเสริมให้ครูทาํ วิจยั
ในชัน
* เรียน และนําผลการวิจยั ในชัน
* เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน

บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือง การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผูว้ จิ ยั
ได้นําเสนอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตาม
รายละเอียด ดังนี*

สรุปผล
1. ระดับการนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัด
สํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับการนิเทศ
ภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
2. ครูตอ
้ งการได้รบ
ั การนิเทศภายในจากผูบ
้ ริหารสถานศึกษาใน
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในเรืองเกียวกับการส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
คํานึงถึงสภาพชุมชนและท้องถิน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้สือเทคโนโลยีและส่งเสริมให้ครูทาํ วิจยั ใน
ชัน
* เรียนและนําผลการวิจยั ในชันเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน

อภิปรายผล
ระดับการนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนา
จารย์วท
ิ ยา สังกัด

สํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อยูใ่ นระดับ
ปานกลางทัง* โดยรวมและรายด้านสอดคล้องกับทิพย์ทวิ าพร ปานทอง
(2554 : 86 - 87) ได้วจิ ยั เรือง การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูในถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พบว่า ระดับการนิเทศ
ภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง* นี*อาจ
เนืองมาจากข้าราชการครูโรงเรียนในโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เห็นว่า
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษายังไม่ปรากฏการปฏิบตั งิ าน
อย่างชัดเจนจึงให้ความเห็นเป็ นกลาง ๆ ผูบ
้ ริหารยังไม่ให้ความสําคัญ
ของการนิเทศภายใน ทัง* นี*อาจเป็ นเพราะหน่ วยงานทีเกียวข้องในระดับ
เขตพื*นทีการศึกษายังไม่มีนโยบายทีชัดเจนทีจะสร้างความตระหนักและ
ความสําคัญของการนิเทศภายในให้กบ
ั ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาอันจะ
นําไปสูก
่ ารนิเทศภายในโรงเรียนของตนเองและในส่วนของ
ศึกษานิเทศก์ในเขตพื*นทีการศึกษาก็มีจาํ นวนไม่เพียงพอและไม่ครบทุก
กลุม
่ สาระการเรียนรู ้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการขอรับการแนะนํา
ปรึกษาและประเมินผลการปฏิบตั ห
ิ น้าทีของครูผส
ู้ อนและสถานศึกษาใน
สังกัด เพราะการนิเทศภายในโรงเรียนนอกจากจะเป็ นภาระของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุม
่ สาระการเรียนรู ้ และคณะครูภายใน
สถานศึกษามีหน้าทีนิเทศกันเองแล้วจะต้องมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายการนิเทศระดับเขตพื*นทีการศึกษา กลุม
่ โรงเรียน และ
แหล่งวิทยาการให้บริการช่วยเหลืองานวิชาการของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดังทีปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2536
- 263)
ได้กล่าวถึงความสําคัญและความจําเป็ นของการนิเทศภายในโรงเรียนว่า
ศึกษานิเทศก์มีจาํ นวนไม่เพียงพอต่อจํานวนผูร้ บ
ั การนิเทศจึงไม่สามารถ
นิเทศได้อย่างทัวถึงและเจาะลึกถึงการเรียนการสอน
ในห้องเรียน นอกจากนี*สถานศึกษายังขาดงบประมาณเครืองมือและ
อุปกรณ์ ทีจะทําการนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างทัวถึงประกอบกับ
สาเหตุอืนอีกหลายประการ เช่น หน่ วยงานต้นสังกัด อบรมประชุม
สัมมนา ให้กบ
ั ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาในการนํากระบวนการนิเทศภายใน

เป็ นส่วนหนึงของการบริหารสถานศึกษาซึงจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษานัน
* เมือพิจารณาเป็ นรายด้านทัง* 5 ด้าน
ผลการวิจยั พบว่า การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา สังกัด
สํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ทุกด้านมี
ระดับการนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านทีค่าเฉลียตําสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
(× = 3.33, S.D = 0.84) โดยทีข้อ 10 ส่งเสริมให้ครูทาํ วิจยั ในชัน
*
เรียน และนําผลการวิจยั ในชัน
* เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลียตําทีสุด (× = 3.16, S.D = 0.80) ทัง* นี*อาจเป็ นเพราะของงาน
ด้านการนิเทศภายในทัง* 5 ด้านเป็ นขอบข่ายภาระงานทีสําคัญของการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาซึงเกียวข้องกับครูผส
ู้ อนซึงเป็ นผู้
ปฏิบตั โิ ดยตรง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาจึงกระจายอํานาจตัดสินใจ และลง
มือปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง ภาระงานดังกล่าวครูผส
ู้ อนจึงเป็ นผูร้ บ
ั รูแ
้ ละ
ปฏิบตั เิ อง อีกทัง* การนิเทศภายในทัง* 5 ด้านเป็ นการนิเทศโดยบุคลากร
ภายในโรงเรียนเอง ผูน
้ ิเทศอาจได้แก่ ผูบ
้ ริหาร ครูวช
ิ าการ หัวหน้ากลุม
่
สาระการเรียนรู ้ ครูผูร้ ว่ มนิเทศและหัวหน้ากลุม
่ งานต่าง ๆ ทีโรงเรียน
* ซึงบุคคลเหล่านี*ยงั ขาดความรูค
แต่งตัง* ขึน
้ วามสามารถและ
ประสบการณ์ ในการนิเทศโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนที
เกียวกับการส่งเสริมให้ครูวจิ ยั ในชัน
* เรียน และนําผลการวิจยั มาปรับปรุง
การเรียนการสอนประกอบกับ จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อขอบข่าย
ภาระงานทําให้ครูผส
ู้ อนแต่ละคนมีภาระงานทีต้องปฏิบตั ม
ิ ากกว่า 1 งาน
จึงอาจทําให้ขา้ ราชการครูเห็นว่าผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
โรงเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ครูตอ
้ งการได้รบ
ั การนิเทศภายในจากผูบ
้ ริหารสถานศึกษาในด้าน
: างการเรียน
การจัดการเรียนการสอน ทัง* นี*อาจเป็ นเพราะ ผลสัมฤทธิท
และผลการทดสอบทางการศึกษาขัน
* พื*นฐานระดับชาติ
ทัง* O-NET และ NT ยังมีคา่ เฉลียตํากว่าระดับประเทศ ครูจงึ ต้องการ
ให้ผบ
ู้ ริหารสถานศึกษาร่วมกับครูดาํ เนินการพัฒนาการจัดการเรียนการ
: ละพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้สูงขึน
*
สอน เพือยกระดับผลสัมฤทธิแ

ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้
1. สํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ควรดําเนินนโยบาย
สร้างความตระหนักและความสําคัญของการนิเทศภายในให้กบ
ั ผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษาอย่างจริงจัง
2. ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาควรปฏิบตั งิ านการนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างจริงจังและ
เป็ นรูปธรรม
3. ควรมีการรวมกลุม
่ ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการ
นิเทศเพือให้บริการ
ช่วยเหลืองานวิชาการระหว่างสถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ าร ให้
ความรูค
้ วามเข้าใจและฝึ กประสบการณ์ การนิเทศภายในให้แก่คณะครู
ภายในโรงเรียน
4. ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยคํานึงถึงสภาพ
ชุมชนและท้องถิน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สือเทคโนโลยี และส่งเสริมให้ครูทาํ วิจยั ในชัน
* เรียน และนํา
ผลการวิจยั ในชัน
* เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพือการวิจยั

แบบสอบถามเพือการวิจยั
เรือง
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

คําชี*แจง
* เพือการวิจยั เรือง “การนิเทศภายใน
1. แบบสอบถามนี*จดั ทําขึน
ของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของข้าราชการครูโรงเรียนโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1” โดย
ผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูลไปใช้ในการวิจยั ประกอบการฝึ กประสบการณ์
ศึกษานิเทศก์
2. ลักษณะของแบบสอบถามเพือใช้ในการวิจยั ฉบับนี*แบ่งเป็ น 3
ตอน ดังนี*
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต
้ อบ
แบบสอบถาม
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาใน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา ด้านการนิเทศการเรียนการสอน และด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในการตอบแบบสอบถามเพือการวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตอบคําถามทุกข้อตามสภาพจริง เพือจะทําให้ขอ
้ มูลที
ได้มีความสมบูรณ์ น่ าเชือถือ ซึงจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิงต่อการวิจยั
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดถามความต้องการรับ
การนิเทศภายในจากผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
3. ข้อมูลทีท่านตอบแบบสอบถามจะใช้เพือการวิจยั เท่านัน
* จะไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ
ตําแหน่ งหน้าทีการงานของท่าน ผูว้ จิ ยั จะเก็บรักษาข้อมูลทีได้รบ
ั ไว้เป็ น
ความลับและจะนําข้อมูลนี*ไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
เท่านัน
*

ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาม

นางทองมุข ปารมีชยั
ผูฝ
้ ึ กประสบการณ์ นิเทศการศึกษา

ตอนที 1
สถานภาพของผูต
้ อบแบบสอบถาม
คําชี*แจง โปรดทําเครืองหมาย
สถานภาพความเป็ นจริง
เกียวกับตัวท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ตําแหน่ งของข้าราชการครู
 ครูผช
ู้ ว่ ย
 ครู คศ. 1
 ครู คศ. 2
 ครู คศ. 3
3. ประสบการณ์ ในการทํางาน
 ตํากว่า 10 ปี
 10 – 20 ปี
 มากกว่า 20 ปี

ลงใน

หน้าข้อความทีตรงกับ

แบบสอบถามเพือการวิจยั
ตอนที 2
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนนาจารย์วท
ิ ยา
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
คําชี*แจง
ข้อความในแบบสอบถามต่อไปนี* เป็ นการนิเทศภายในของ
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาทัง* 5 ด้าน คือ
ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ท่านอ่านแล้วโปรดแสดงความ
คิดเห็นว่าผูบ
้ ริหารสถานศึกษาของท่านมีการปฏิบตั งิ านการนิเทศภายใน
อยูใ่ นระดับใด โดยกาเครืองหมาย
ลงในช่องทางด้านขวามือทีมี
ตัวเลขแสดงระดับไว้ดงั นี*
ระดับ 5 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูใ่ นระดับมากทีสุด
ระดับ 4 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูใ่ นระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูใ่ นระดับน้อยทีสุด

ตัวอย่างแบบสอบถามตอนที 2
ลําดับ
ที

การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา

0

จัดให้มีการชี*แจงแนะนําให้ครูเข้าใจเรือง
หลักสูตรทีกําลังใช้อยู่
ร่วมมือกับครูปรับปรุงกิจกรรมในหลักสูตรให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิน

00

ระดับการ
ปฏิบตั งิ าน
5 4 3 2 1

คําอธิบาย
คําถามข้อที 0 แสดงว่าผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในอยูใ่ นระดับมาก
คําถามข้อที 00 แสดงว่าผูบ
้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในอยูใ่ นระดับปานกลาง

การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
มีการวางแผนในการจัดทําหลักสูตร
แต่งตัง* บุคลากรในการจัดทําหลักสูตร
จัดให้มีการชี*แจงแนะนําให้ครูเข้าใจ
เรืองหลักสูตรทีกําลังใช้อยู่
ร่วมมือกับครูปรับปรุงกิจกรรมในหลักสูตร
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิน
จัดให้มีการอบรม ประชุมสัมมนาการใช้
หลักสูตรให้แก่ครู
แนะนําให้ครูได้เข้าใจจุดหมายหลักและ
โครงสร้างของหลักสูตร
ให้คาํ ปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการ

ระดับการ
ปฏิบตั งิ าน
5 4 3 2 1

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

แก้ปญ
ั หาในเรืองหลักสูตรและการวางแผน
การสอนให้ครู
จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรภายในโรงเรียน
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบน
ั
ส่งเสริมให้ครูจดั ทําแผนการสอนให้สอดคล้อง
กับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรและติดตามให้ครู
ได้ดาํ เนินการตามแผนการสอน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการสํารวจความต้องการด้านการจัดการ
เรียน
การสอนจากคณะครูโดยวิธีการต่าง ๆ
จัดบุคลากรให้เพียงพอและเข้าสอนได้ตรง
ตามความรูค
้ วามสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอน
ทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยคํานึงถึงสภาพชุมชนและท้องถิน
จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สือเทคโนโลยี
จัดห้องเรียนเพียงพอและจัดบรรยากาศ
ทีส่งเสริมการเรียนรูข
้ องนักเรียน
การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา

ข้อ
18
19
20

ด้านการจัดการเรียนการสอน
จัดแหล่งเรียนรูใ้ นการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเกียวกับการจัด
การเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ครูทาํ วิจยั ในชัน
* เรียนและนํา
ผลการวิจยั

ระดับการ
ปฏิบตั งิ าน
5 4 3 2 1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ในชัน
* เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชี*แจงให้ครูเข้าใจวัตถุประสงค์และระเบียบ
ของการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน
กําหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนเป็ นระยะอย่างสมําเสมอ
ชี*แจง แนะนํา ควบคุมดูแล และให้ครู
ดําเนินการวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม
เนื*อหาตามทีหลักสูตรกําหนด
จัดให้มีการสร้างเครืองมือในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนในแต่ละกลุม
่ สาระการ
เรียนรูอ้ ย่างเพียงพอ
ใช้สือเทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล
จัดตัง* คณะกรรมการเพือประเมินผลการเรียน
การสร้างข้อสอบวิเคราะห์ขอ
้ สอบและปัญหาที
เกิดจากการวัดและประเมินผล
นําผลทีได้จากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
ของครูกอ
่ นนําไปใช้
สนับสนุ นให้ครูได้ใช้กระบวนการวิจยั เพือ
พัฒนาปรับปรุงการสอนของตนเอง
สังเกตการสอนของครูและนําเสนอผลการ
สังเกตการสอนพร้อมทัง* ให้ขอ
้ เสนอแนะแก่
ครูอย่างกัลยาณมิตร

ระดับการ

การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ข้อ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ด้านการนิเทศการเรียนการสอน
จัดให้มีการศึกษา สํารวจ และเก็บข้อมูล
เกียวกับงานด้านวิชาการก่อนการวางแผน
งานนิเทศการศึกษา
จัดให้มีโครงการนิเทศการเรียนการสอนใน
โรงเรียนไว้อย่างชัดเจน
กําหนดจุดมุง่ หมายของการจัดการนิเทศการ
เรียนการสอนในโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน
กําหนดหน้าที ความรับผิดชอบ และตัวบุคคล
ในด้านการนิเทศไว้อย่างเหมาะสม
มีการชี*แจง เกียวกับโครงการนิเทศการเรียน
การสอนในโรงเรียนให้ครูได้ทราบอย่างทัวถึง
ก่อนการปฏิบตั ิ
ส่งเสริมการนิเทศการสอนระหว่างคณะครู
เพือหาทางช่วยเหลือครูทีมีปญ
ั หาด้วยวิธีการที
เหมาะสม
แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผูน
้ ิเทศและ
ผูร้ บ
ั การนิเทศ
มีการสังเกตการณ์ สอนและเยียมชัน
* เรียน
อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครัง*
ให้โอกาสครูได้มีสว่ นร่วมในการประเมินผล
การดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนใน
โรงเรียน
มีการประเมินผลการนิเทศอย่างน้อยภาค
เรียน 1 ครัง* และนําผลการประเมินการนิเทศ
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ปฏิบตั งิ าน
5 4 3 2 1

การนิเทศภายในของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ข้อ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ชี*แจงเพือสร้างความเข้าใจแผนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
แต่งตัง* คณะกรรมการหรือคณะทํางานด้าน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ครู บุคลากรทุกฝ่ าย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน
* พื*นฐานมีสว่ นร่วมในการวาง
แผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามยุทธศาสตร์และกิจกรรมที
กําหนดไว้ในแผน
จัดระบบสารสนเทศทีมีขอ
้ มูลอย่างเพียงพอต่อ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
มีการสร้างเครืองมือประเมินผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเหมาะสม
จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) และ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจําปี ต่อผูท
้ ี
เกียวข้อง
จัดสรรงบประมาณจัดหาสือและวัสดุอุปกรณ์
ในการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา
มีการรักษาระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้ได้มารฐานตามทีกําหนด

ระดับการ
ปฏิบตั งิ าน
5 4 3 2 1

ตอนที 3
เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความต้องการรับการนิเทศภายในจาก
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา

ู้ ริหารสถานศึกษา
คําชี*แจง โปรดเขียนความต้องการทีท่านอยากให้ผบ
นิเทศภายในแต่ละด้าน
 ท่านต้องการได้รบ
ั การนิเทศภายในจากผูบ
้ ริหารสถานศึกษาใน
ด้านใด และเป็ นเรืองเกียวกับอะไร

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง

ภาคผนวก ข
รายนามผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ

รายนามผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ
1. ศึกษานิเทศก์สายรุง้ น้อยนาจารย์ ผูอ
้ าํ นวยการกลุม
่ นิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
การจัดการ
ศึกษา สํานักงานเขตพื*นทีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
2. ศึกษานิเทศก์สน
ั ติ ภูสงัด
ผูอ
้ าํ นวยการกลุม
่
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การ
จัดการศึกษา สํานักงานเขตพื*นทีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3. ศึกษานิเทศก์กชพร ตุณสุวรร
ศึกษานิเทศก์พีเลี*ยง
สํานักงานเขตพื*นทีการศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1

