
แบบการนิเทศการสอน ประจ าภาคเรียนที่......./2560 
 

ชื่อผู้รับการนิเทศ       กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................................ 

รหัสวิชา      ชื่อวิชา           

ระดับชั้น     ว/ด/ป ที่สอน       เวลา       

ชื่อผู้นิเทศ           ครั้งที่      
**************************************************************************** 

ค าชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย    ในช่องระดับคะแนน  เพื่อแสดงผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของครู 

เกณฑ์ระดับคะแนน   5 = ดีมาก 4 = ดี  3 = พอใช้ 2 = ควรปรับปรุง  1 = ไม่ผ่าน 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. สภาพทั่วไป 
1.1  การตรงต่อเวลา 

      

1.2  การควบคุมความเป็นระเบียบในชั้นเรียน       
1.3  การรักษาความสะอาดในชั้นเรียน       
2.  บุคลิกภาพ 
2.1  การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม 

      

2.2  การใช้น้้าเสียง มีความชัดเจน       
2.3  ความเชื่อม่ันในตนเอง       
2.4  การใช้ภาษาสื่อสารและสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้ 

      

3. การด าเนินการสอน 
3.1  องค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ 

      

3.2  เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้       
3.3 การสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม จริยธรรม       
3.4 การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 
( การบรรยาย, การสาธิต, เรียนเป็นกลุ่ม, การรายงาน
หน้าชั้น, การปฏิบัติจริงและอ่ืน ๆ ) 

      

3.5 การใช้สื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน       
3.6 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็น 
      

3.7 มีการตั้งค้าถามที่กระตุ้นผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
และร่วมแสดงความคิดเห็น 

      



หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

3.8  มีกิจกรรมส่งเสริม/บูรณาการตามแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

      

3.9 การสรุปเนื้อหา  ได้ตรงตามจุดประสงค์       
3.10  การชี้แนะการเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้า และ
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 

      

4. การประเมินผล 
4.1 การประเมินผลตามสภาพจริง 
(สอบปรนัย,สอบอัตนัย,สอบปฏิบัติ,การรายงาน,      
การมอบหมายงาน,การท้าแบบฝึกหัด,สังเกตพฤติกรรม, 
อ่ืนๆ ระบุ ................................................................) 

      

4.2 การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้       
4.3 ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน       

รวมคะแนน      คิดเป็น               % 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
              
              
               
สรุปผลการนิเทศ ตามเกณฑ์ 
 90 % - 100 % = ดีมาก    
 80 % - 89 % = ดี    
 70 % - 79 % = พอใช้    
 60 % - 69 % = ควรปรับปรุง   

ต่้ากว่า 60 % = ไม่ผ่าน    
 

ลงชื่อ………………………………………………… ผู้รับการนิเทศ 
       ( .....................................................) 
ต้าแหน่ง …………………………………………. 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู้นิเทศ 
                (…………………………………………..) 

ต้าแหน่ง ……………………………………….. . 
 
 
ลงชื่อ  ………………………………  ลงชื่อ ..................................  ลงชื่อ..............................................   
      ( นางธนัญภรณ์  ศรีแสง )                 (นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร)      (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 
            หวัหน้างานนิเทศ           ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             ผู้อ้านวยการโรงเรียน 



หมายเหตุ  
1. ประเมินทั้งสิ้นจ้านวน 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 
 ประเมินครั้งที่ 1(ภาคเรียนที่ 1)   เกณฑ์ผ่าน 60% 
 ประเมินครั้งที่ 2(ภาคเรียนที่ 2)  เกณฑ์ผ่าน 70% 
2. คณะกรรมการแต่ละชุดสรุปคะแนนรายบุคคลส่งหัวหน้างานนิเทศ 
3. หัวหน้างานนิเทศรวบรวมผลการนิเทศแล้วสรุปภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. คณะกรรมการนิเทศแต่ละชุดสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือท้าหนังสือแจ้งผู้รับการนิเทศเป็นการส่วนตัว 
5. น้าผลการประเมินส่งวิชาการ เสนอผู้อ้านวยการ ภายในเวลาที่ก้าหนดตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  
6. องค์ประกอบที่ส้าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/ 
   สาระส้าคัญ/สาระการเรียนรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์/สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ 
   และแหล่งเรียนรู้/การวัดและประเมินผลการเรียนรู้/บันทึกผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. กรณีท่ีตารางนิเทศมีการเปลี่ยนแปลง  ให้ครูประจ้าวิชาประสานงานกับคณะกรรมการชุดที่รับผิดชอบการนิเทศ 
8. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม  
    - วันจันทร์     สวมชุดเครื่องแบบข้าราชการ  
    - วันอังคาร, วันศุกร์    สวมชุดสุภาพ  
      (ครูชาย  สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแลค รองเท้าคัทชู / ครูหญิง สวมเสื้อสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า รองเท้าคัทชู) 
    - วันพุธ     สวมชุดกีฬาโรงเรียน 
    - วันพฤหัสบดี    สวมชุดเครื่องแบบตามเหล่า 

  คณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย  
1. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ประธานกรรมการ 
2. นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย ์ กรรมการ 
4. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม กรรมการ 
5. นางสาวสาวิตร ี จุ้ยทอง กรรมการและเลขานุการ 

   
  คณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วย  

1. นางศิริวรรณ อุทัยสาร ์ ประธานกรรมการ 
2. นางธนัญภรณ ์ ศรีแสง รองประธานกรรมการ 
3. นางวลัยรัตน์ ยิ่งด้านุ่น กรรมการ 
4. นางวาสนา ปิยะมาดา กรรมการ 
5. นางสาวเทวี ทาเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 

 

  คณะกรรมการชุดที่ 3 ประกอบด้วย  
1. นางรัชดา น้อยเพ็ง ประธานกรรมการ 
2. นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางวัลฤดี จัตุกูล กรรมการ 
4. นางอินทิรา สิงห์ค้ามา กรรมการ 
5. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

  



  คณะกรรมการชุดที่ 4 ประกอบด้วย  
1. นายประกิจ นิธิยานันท ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว รองประธานกรรมการ 
3. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์ กรรมการ 
4. นางฉาย สุบงกช กรรมการ 
5. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม กรรมการและเลขานุการ 

 


