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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

แบบบันทกึการนิเทศ ติดตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสตูล 

โรงเรียน …..................................... เครือข่าย................................ภาคเรียนที.่..........ปีการศึกษา............  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง  1. ผูใ้ชแ้บบบนัทึกการนิเทศ ติดตามฯน้ี คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน/ และหรือศึกษานิเทศก์ 
   2. ใหโ้รงเรียนรายงานผลการนิเทศ ติดตามฯ ต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง
   3. ใหผู้นิ้เทศกรอกขอ้มูลและกาเคร่ืองหมาย  ในช่องสภาพความพร้อมในการเปิดเรียน 

 ผูอ้  านวยการโรงเรียน ....................................................โทรศพัท(์บา้น/มือถือ)................................. 
โทรศพัท(์สถานท่ีท างาน) ............................................. e- mail................................................... 

 สภาพความพร้อมของโรงเรียน 
สภาพท่ีตั้งของสถานศึกษาห่างจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล................กิโลเมตร 

 

สภาพ/บริบทของโรงเรียน 
สภาพความพร้อมในการเปิดเรียน 

พร้อม ไม่พร้อม บนัทึกเพิ่มเติม 
1. อาคาร  สถานท่ี   สะอาด  ร่มร่ืน  ปลอดภยั    

2. สภาพสนามกีฬา  สนามเด็กเล่น    

3. มีหอ้งสมุด มุมหนงัสือ     

4. สภาพห้องเรียน  มุมประสบการณ์ ป้ายนิเทศ     
5. หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ    

6. ปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา,)    
7. ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน     

8. ส่ือ  เทคโนโลย ี  Internet    

9. การป้องกนัอุบติัภยัในสถานศึกษา    

10. ส่ิงอ านวยความสะดวกเด็กพิการเรียนร่วม    

11. ดูความพร้อมของหอ้งเรียน ชั้น ป. 1, 2 
      รองรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย 
      คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet ) 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

บันทกึ/ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

                                                                                     ลงช่ือ.............................................ผูนิ้เทศ ติดตามฯ 

           (........................................................) 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

แบบบันทกึการเยี่ยม/นิเทศช้ันเรียน  ( แบบ 1 ) 

โรงเรียน ................................................ อ าเภอ ................................. จงัหวดั ....................................................... 

ช่ือผูรั้บการนิเทศ .....................……………...................................... ชั้น .............................................................. 

ค าช้ีแจง  1. ผูใ้ชแ้บบบนัทึกการเยีย่ม/นิเทศชั้นเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน/คณะกรรมการนิเทศภายในของ 

                  โรงเรียน 

  2. ผูนิ้เทศบนัทึกรายละเอียดผลการวิเคราะห์ การสรุปผล และการใหค้  าปรึกษาแนะน าจากการเยีย่มชั้นเรียน  
 

วนั เดือน ปี 
วเิคราะห์ผล 

การเยีย่มนิเทศชั้นเรียน 
สรุปผล 

การเยีย่มนิเทศชั้นเรียน 
ใหค้  าปรึกษาแนะน า 

    
    

    

    

    

    

    

    
 

                                                                     ลงช่ือ..................................................................ผูนิ้เทศ 

                                                                         (.................................................................) 

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

            ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บการนิเทศ 

(.................................................................) 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

แบบบันทกึการเยี่ยม/นิเทศช้ันเรียน  ( แบบ 2 ) 

ช่ือผูรั้บการนิเทศ ……………………................................................ชั้น.................................................... 

คร้ังท่ี.................วนัท่ี ….…… เดือน ………....................……….. พ.ศ. ....................................................  

ค าช้ีแจง 1. ผูใ้ชแ้บบบนัทึกการเยีย่ม/นิเทศชั้นเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน/คณะกรรมการนิเทศภายในฯ    

              2. ใหผู้นิ้เทศกาเคร่ืองหมาย    ในช่องทางขวามือตามระดบัการปฏิบติั  
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

สภาพห้องเรียน      ผอ.ร.ร./กรรมการ
นิเทศภายในฯ 
สงัเกตสภาพ/บริบท
หอ้งเรียนและการ
จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ พร้อม
ก าหนดเกณฑ์
ระดบัคุณภาพท่ี
เหมาะสม 
5 = ดีมาก, 4 = ดี 
3 = ปานกลาง, 2 = 
นอ้ย 
1 = แกไ้ข 

1. มีป้ายนิเทศเพื่อแสดงข่าวสารและความรู้ต่างๆ      
2. มีป้ายแสดงขอ้มูลสถิติของหอ้งเรียนท่ีเป็นปัจจุบนั      
3. มีสัญลกัษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์      
4. มีการแสดงผลงานนกัเรียน      
การบริหารจัดการห้องเรียน      
5. ใชก้ารเสริมแรงเชิงบวกในการจดัการเรียนรู้(Positive Reinforcement)      
6. ใชว้ธีิการท างานเป็นกลุ่ม (Working In Groups)      
7. นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้(Involve Everyone)      
ครูผู้สอน      
8. มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้      
9. จดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      
10. ใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้      
11. มีขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล      
12. มีวจิยัในชั้นเรียนเพื่อการพฒันาการเรียนรู้      
13. ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง      
14. แต่งกายเหมาะสมกบัความเป็นครู      
นักเรียน      
15. ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมการเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย      
16. นกัเรียนร่าเริงแจ่มใส      
17. นกัเรียนกระตือรือร้นและกลา้ซกัถามครู      
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

18. นกัเรียนมีระเบียบวนิยั      
19. นกัเรียนแต่งกายสะอาดถูกตอ้งตามระเบียบ      

รวม       
เฉลีย่       

 

ข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

                                            ลงช่ือ..................................................................ผูนิ้เทศ 

                                                     (.................................................................) 

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

                                          ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บการนิเทศ 

                                                   (.................................................................) 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

แบบบันทกึการสังเกตการสอนในช้ันเรียน  (แบบ 1 ) 

ช่ือผูส้อน ......................................................... วชิา ................................................. ระดบัชั้น ................... 

คร้ังท่ีนิเทศ ...................................................... วนั/เดือน/พ.ศ. ................................................................... 

ค าช้ีแจง 1. ผูใ้ชแ้บบบนัทึกการสังเกตการสอนในชั้นเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน/คณะกรรมการนิเทศภายในฯ      

              2. ใหผู้นิ้เทศกาเคร่ืองหมาย    ในช่องทางขวามือตามระดบัการปฏิบติั  

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ ข้อค้นพบและ

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม (ขั้นน า) 
    1.1 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมท่ีกระตุน้สมอง 
         โดยใชเ้วลาเหมาะสม (ไม่ยาวเกินไป) และน่าสนใจ  
2. ขั้นสอน 
   2.1 จดักระบวนการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง 
  2.2 จดักระบวนการเรียนรู้สะทอ้นมาตรฐานตวัช้ีวดัของหลกัสูตร 
   2.3 มีล าดบัขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 
  2.4 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียน   
       ไดล้งมือปฏิบติั 
  2.5 มีการใชค้  าถามส่งเสริมกระบวนการคิดระดบัสูงแก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
  2.6 มีการใชส่ื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ และเทคโนโลย ีท่ีเหมาะสมกบั 
        มาตรฐาน ตวัช้ีวดัในหลกัสูตร 
 2.7 มีการใชค้  าพดูเชิงบวก เสริมแรง สร้างความภาคภูมิใจและความมัน่ใจ 
        แก่ผูเ้รียน 
  2.8 มีความแม่นย  าในเน้ือหา 
  2.9 เอาใจใส่และช่วยเหลือผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกกลุ่ม  
 2.10 จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มส่งเสริมการเรียนรู้ 
 2.11 สร้างวนิยัในชั้นเรียนดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร 
 2.12 จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดค้รบถว้น ตามแผน  
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ ข้อค้นพบและ

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
3. ขั้นสรุป 
  3.1 มีการทบทวนและสรุปความรู้หรือทกัษะท่ีสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ   
        และแม่นย  าในส่ิงท่ีเรียนรู้มากข้ึนโดยใหผู้เ้รียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
   3.2 มีวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งหลากหลายและ เหมาะสม  
4. ดา้นบุคลิกภาพ 
  4.1 เสียงดงัชดัเจน 
 4.2 ใชภ้าษาถูกตอ้ง 
 4.3 วางตนเหมาะสมกบัความเป็นครู 
 4.4 ควบคุมอารมณ์ 
 4.5 แต่งกายสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม       
เฉลีย่      

 

หมายเหตุ.  ผูอ้  านวยการโรงเรียน / กรรมการนิเทศภายในฯ สงัเกตการสอนในชั้นเรียน พร้อมก าหนดเกณฑร์ะดบั
คุณภาพท่ีเหมาะสม 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = แกไ้ข 

ผูนิ้เทศใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอดการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. จุดเด่นของการสอนในคาบน้ี 

................................................................................................................................................................................. 

2. ส่ิงท่ีควรปรับปรุง/ พฒันาต่อยอด 

................................................................................................................................................................................. 

3. ความคิดเห็นของผูรั้บการนิเทศต่อการจดัการเรียนรู้ของตน 

....................................................................................................................................................................... 

                                                           ลงช่ือ ........................................................ ผูรั้บการนิเทศ 

                                                                     (..................................................) 

                                                           ลงช่ือ ........................................................ ผูนิ้เทศ  

                                                                    (................................................) 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

แบบบันทกึการสังเกตการสอนในช้ันเรียน  ( แบบ 2 ) 

โรงเรียน...............................................................ชั้น ...................เครือข่าย...................................................... 

ค าช้ีแจง  1. ผูใ้ชแ้บบบนัทึกการสังเกตการสอนในชั้นเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน/คณะกรรมการนิเทศภายใน  

                  โรงเรียน        

               2. ใหผู้นิ้เทศบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานและวาดแผนผงัการจดัชั้นเรียนในขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐาน 

1. ช่ือผูส้อน.........................................................รับผดิชอบ/ท าการสอน จ านวน............กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. สังเกตการสอนในวนัท่ี…......เดือน..........................พ.ศ. ...............เวลา...............น. ถึง เวลา....................น. 

3. กลุ่มสาระฯ/และเร่ืองท่ีสังเกตการณ์สอน

.................................................................................................................... 

    เร่ืองน้ีใชเ้วลาสอนทั้งหมด...............ชัว่โมง คร้ังน้ีเป็นการสอนชัว่โมงท่ี

.............................................................. 

4. จ  านวนนกัเรียนเขา้เรียน...............คน  เป็นนกัเรียนชาย...............คน  นกัเรียนหญิง.................คน 

    มีนกัเรียนสัญชาติอ่ืน...................คน มีนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม ...................คน 

5. แผนผงัการจดัห้องเรียน 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  
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ตอนที ่2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ค าช้ีแจง  ใหผู้ส้ังเกตการสอนบนัทึกสภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู ตั้งแต่เร่ิมตน้กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการประเมินในตอนท่ี 3 – 5 ( ประเด็นบนัทึก ควรมีหวัขอ้ในเร่ือง การน าเขา้สู่บทเรียน การจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหา บรรยากาศการเรียนรู้ การมอบหมายงาน การใชส่ื้อในการจดักิจกรรม การวดัผล 
และประเมินผล สรุปองคค์วามรู้ และการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและอ่ืนๆ)     

เวลา สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่3 – 5  รูปแบบการจัดกจิกรรม เนื้อหา และบรรยากาศในช้ันเรียน 

ค าช้ีแจง  ใหผู้ส้ังเกตใส่เคร่ืองหมาย    ในช่องระดบัพฤติกรรมพร้อมระบุเหตุผลประกอบโดยมีเกณฑใ์น 

                การใหค้่าระดบัพฤติกรรม ดงัน้ี :  

ระดบั 0 หมายถึง พฤติกรรมไม่ปรากฏ 

                                                      ระดบั 1 หมายถึง พฤติกรรมปรากฏบา้ง หรือปรากฏไม่ชดัเจน 

                                        ระดบั 2 หมายถึง พฤติกรรมปรากฏบ่อย หรือปรากฏชดัเจน 

ตอนท่ี 3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ท่ี รายการ 
ระดบัพฤติกรรม 
0 1 2 

1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนค านึงถึงความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 

   

3 ผูเ้รียนไดส้ ารวจตรวจสอบ (สังเกต ทดลอง สืบคน้ ฯลฯ) เพื่อน าไปสู่องค ์
ความรู้ 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

4 ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากท่ีครูก าหนดให ้ในการ 
หาค าตอบ 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................  

   

5 มีการใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 4 เน้ือหา 

4.1 ความรู้เชิงเน้ือหา 

ท่ี รายการ 
ระดบัพฤติกรรม 
0 1 2 

6 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั (concept) ของเร่ืองนั้นๆ
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

7 ผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระเป็นอยา่งดี
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 

   

8 ผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนสรุปแนวคิดหลกัได้
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

9 ผูส้อนบูรณาการเน้ือหาสาระท่ีสอน กบัเน้ือหาสาระอ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนัหรือต่างกลุ่มสาระ หรือกบัสถานการณ์จริง
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

 4.2 ความรู้เชิงกระบวนการ 

ท่ี รายการ 
ระดบัพฤติกรรม 
0 1 2 

10 ผูเ้รียนมีการคาดคะเน ตั้งสมมติฐาน (ถา้มี) และออกแบบวธีิการส ารวจตรวจสอบ
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

11 
 
 
 
 

ผูเ้รียนมีการปรึกษาหารือ คิดวเิคราะห์ และตรวจสอบการท างานในแต่ละขั้นตอนของ
กิจกรรม
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
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ท่ี รายการ 
ระดบัพฤติกรรม 
0 1 2 

12  ผูเ้รียนน าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม เช่น ภาพวาด แผนภูมิ ตารางแบบจ าลอง 
การเขียนบรรยาย ฯลฯ
....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 

13 ผูเ้รียนมีการแปลผลจากขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมีอยูด่ว้ยตนเอง
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

14 ผูเ้รียนมีการสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

15 ผูเ้รียนใชค้วามรู้ในการวพิากษว์จิารณ์อยา่งมีเหตุผล
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

ตอนท่ี 5 บรรยากาศในชั้นเรียน 

5.1 ลกัษณะการส่ือสาร 

ท่ี รายการ 
ระดบัพฤติกรรม 
0 1 2 

16 ผูส้อนใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดท่ีหลากหลาย
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

17 ผูเ้รียนตั้งค  าถามและมีขอ้สังเกตระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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ท่ี รายการ 
ระดบัพฤติกรรม 
0 1 2 

18 
 

19 

ผูส้อนใหค้วามส าคญักบัค าถามและขอ้สังเกตของผูเ้รียน
....................................................................................................................................... 
บรรยากาศในชั้นเรียน มีการยอมรับฟังความคิดเห็นระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

5.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 

ท่ี รายการ 
ระดบัพฤติกรรม 
0 1 2 

20 ผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

21 ผูส้อนมีความอดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมต่างๆ ของผูเ้รียน
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

22 ผูส้อนมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษา ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถส ารวจตรวจสอบไดดี้ข้ึน
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

   

23 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูฟั้งและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูเ้รียน
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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ขอ้สังเกตเพิ่มเติมเก่ียวกบับทเรียนน้ี (ถา้มี) 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

                                                                             ลงช่ือ.............................................…….ผูส้ังเกตการสอน/นิเทศ 

                                                                                วนัท่ี…….….................................................... 

 

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

                                                                       ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บการนิเทศ 

                                        (.................................................................) 
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แบบบันทกึการสังเกตการสอนในช้ันเรียน  ( แบบ 3 ) 

ช่ือผูส้อน ......................................................... วชิา ................................................. ระดบัชั้น ................... 

คร้ังท่ีนิเทศ ...................................................... วนั/เดือน/พ.ศ. ................................................................... 

ค าช้ีแจง  1. ผูใ้ชแ้บบบนัทึกการสังเกตการสอนในชั้นเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน/คณะกรรมการนิเทศภายในฯ         

               2. ใหผู้นิ้เทศกาเคร่ืองหมาย     ในช่องอนัดบัคุณภาพตามความเป็นจริง  

รายการประเมิน 
อนัดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ 
   1.1 มีองคป์ระกอบในแผนครบและเขียนไดส้อดคลอ้ง   
         เหมาะสม 
   1.2 ส่ือสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และกิจกรรม 
   1.3 ประเมินผลสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
   1.4 ล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสม 
   1.5 แผนการจดัการเรียนรู้เป็นปัจจุบนั 
2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.1 วธีิการน าเขา้สู่บทเรียน เร้าใจ/น าใหคิ้ด/อยากรู้อยาก  
           เรียน 
    2.2 ครูตั้งใจสอนและเตรียมการสอนเป็นอยา่งดี 
    2.3 จดักิจกรรมตามล าดบัในแผนการจดัการเรียนรู้ 
   2.4 ใชเ้ทคนิคการสอนเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และ 
         กิจกรรม และมีการสอดแทรกคุณธรรม 
   2.5 ครูและนกัเรียนใชส่ื้อร่วมกนั  
   2.6 มีการซกัถามและสนทนาซ่ึงกนัและกนั 
         ระหวา่งครูและนกัเรียน 
   2.7 ใหค้วามเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
   2.8 ครูเสริมแรงไดดี้และเหมาะสม 
   2.9 บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกนัเอง 
   2.10 นกัเรียนกลา้แสดงออกไม่เครียด  

     ผอ.ร.ร./กรรมการนิเทศ
ภายในฯ ร่วมก าหนดเกณฑ์
ระดบัคุณภาพท่ีเหมาะสม 
5 = ดีมาก,   4 = ดี 
3 = ปานกลาง,  2 = นอ้ย 
1 = แกไ้ข 
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รายการประเมิน 
อนัดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

   2.11 นกัเรียนมีพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตยเช่น รู้จกั 
  หนา้ท่ี ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผูอ่ื้นเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี 
  2.12 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท างานอยา่งตั้งใจและ 
  เรียบร้อย 
  2.13 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
 2.14 ครูใหง้านและการบา้นเหมาะสม 
 2.15 ครูเขา้ออกตรงเวลาและไม่ละทิ้งหอ้งขณะชัว่โมงสอน 
 
ความคิดเห็นโดยรวมของครูผูนิ้เทศ       

 

 

ขอ้คิดและขอ้เสนอแนะของผูนิ้เทศ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

                                                                ลงช่ือ..................................................................ผูนิ้เทศ 

                                                                        (.................................................................) 

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

                                                               ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บการนิเทศ 

                                                                         (.................................................................)  
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แบบบันทกึการให้ค าปรึกษาแนะน า  ( แบบ 1 ) 

ช่ือผูรั้บการนิเทศ.....................................................โรงเรียน.........................................ชั้น......................... 

ค าช้ีแจง  1. ผูใ้ชแ้บบบนัทึกการใหค้  าปรึกษา แนะน า คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน/คณะกรรมการนิเทศภายในฯ         

               2. ใหผู้นิ้เทศบนัทึกรายละเอียดของเร่ืองท่ีใหค้  าปรึกษา  
 

คร้ังท่ี / 
วนั เดือน ปี 

เร่ืองท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน า 
รายละเอียด 

การใหค้  าปรึกษาแนะน า 
รายละเอียดการปรับปรุง/
ด าเนินการตามค าแนะน า 

    
    
    
    
    

    

    

    
    

    
    

    
    
    
    
    
 

             ลงช่ือ.........................................................ผูรั้บการนิเทศ 

   ลงช่ือ..........................................................ผูนิ้เทศ 

                                                          (...........................................................) 

                                                   ต  าแหน่ง........................................................... 
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แบบบันทกึการให้ค าปรึกษาแนะน า   ( แบบ 2 ) 

โรงเรียน.............................................................เครือข่าย................................ 

............................................................................................................................................................................ 

ค าช้ีแจง  1. ผูใ้ชแ้บบบนัทึกฉบบัน้ี คือ ผูท่ี้ไดรั้บการนิเทศโดยวธีิการใหค้  าปรึกษาจากผูนิ้เทศ เช่น ครูใช ้

                   ประเมินผลการใหค้  าปรึกษาของผูบ้ริหาร/ครูวชิาการ/ครูท่ีไดรั้บมอบหมายตามค าสั่ง  

   2. ใหก้าเคร่ืองหมาย    ในช่องทางขวามือตามระดบัการปฏิบติั  

รายการประเมิน 
ระดบัการปฏิบติั 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. บรรยากาศของการหารือเป็นกนัเอง 
2. สนทนาดว้ยการยกยอ่ง ชมเชยผลงานท่ีดีของผูรั้บการนิเทศ 
3. ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศเปิดใจกวา้งและเป็นการสนทนา 2 ทาง 
4. ผูนิ้เทศเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ได ้
5. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 
6. การสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดีแก่ผูรั้บการนิเทศ 
7. การบนัทึกการใหค้  าปรึกษาหารือ 
8. การติดตามใหค้  าปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
9. มีการจดัตาราง ช่วงเวลาในการใหค้  าปรึกษาแนะน า 
10. ผูรั้บการนิเทศมีการน าผลการใหค้  าแนะน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

      

รวม       
เฉล่ีย       

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูรั้บการนิเทศ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

แบบบันทกึการนิเทศแบบสนทนาทางวชิาการ 

ช่ือผูนิ้เทศ........................................โรงเรียน...............................อ  าเภอ....................จงัหวดั......................... 

ช่ือผูรั้บการนิเทศ................................................................................สอนชั้น................................................ 

ค าช้ีแจง  1. ผูด้  าเนินการนิเทศแบบสนทนาทางวชิาการ คือ ผูบ้ริหาร / ครูวชิาการ / และหรือศึกษานิเทศก์ 

   2. ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศร่วมบนัทึกรายละเอียด / เร่ืองราว และผลการสนทนา 

วนั เดือน ปี เร่ืองท่ีสนทนา ผลการสนทนา หมายเหตุ 
    
    
    
    

    

    

    
    
    
    
    
 

                                                     ลงช่ือ..................................................................ผูนิ้เทศ 

                                                             (.................................................................) 

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

                                                      ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บการนิเทศ 

                                                               (.................................................................)                                                               
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

การบันทกึการประชุมนิเทศ 

ช่ือผูนิ้เทศ........................................โรงเรียน...............................อ  าเภอ....................จงัหวดั......................... 

ช่ือผูรั้บการนิเทศ................................................................................สอนชั้น................................................ 

ค าช้ีแจง  1. ผูด้  าเนินการประชุมนิเทศ คือ ผูบ้ริหาร / ครูวิชาการ / และหรือศึกษานิเทศก ์
   2. ใหเ้ลขานุการ / ผูไ้ดรั้บมอบหมายบนัทึกเร่ืองราว รายละเอียดเน้ือหาของการประชุมนิเทศ 
 
วนั เดือน ปี เร่ืองท่ีประชุมนิเทศ วธีิด าเนินการ ผลการประชุมนิเทศ 

    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    
 

                                                      (ลงช่ือ)..........................................................ผูนิ้เทศ 

                                                                 (...........................................................) 

                                                    ต าแหน่ง............................................................. 

รับทราบ/ปรับปรุง/ด าเนินการตามค าแนะน า 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

                                                   ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บการนิเทศ 

                                                             (.................................................................) 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

แบบบันทกึการศึกษาดูงาน    (แบบท่ี 1) 

โรงเรียน........................................................อ าเภอ..........................จงัหวดั....................... 

วนัท่ี....................................................สถานท่ีไปศึกษาดูงาน............................................... 

เร่ืองท่ีศึกษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน ส่ิงท่ีน าไปประยกุตใ์ช ้ หมายเหตุ 
    
    

    
    
    

    

    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    

 

                                                    (ลงช่ือ).................................................ผูศึ้กษาดูงาน 

                                                                 (..........................................) 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

แบบบันทกึการศึกษาดูงาน    (แบบท่ี 2) 

ช่ือผูศึ้กษาดูงาน.......................................................................วนัท่ี......................................................................... 

ช่ือรายการท่ีศึกษาดูงาน..........................................................สถานท่ีศึกษาดูงาน................................................... 

1. จุดประสงคก์ารศึกษาดูงาน 

1.1............................................................................................................................................................................ 

1.2............................................................................................................................................................................ 

1.3........................................................................................................................................................................... 

2. ลกัษณะหรือรูปแบบการจดั/ท า/ตกแต่ง/ผลิต/สาธิต ฯลฯ ของผูท่ี้ใหศึ้กษาดูงาน 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

3. ผลจากการศึกษาดูงาน 

3.1 ส่วนดี................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

3.2 ส่วนท่ีควรปรับปรุง........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

4. รายการ/ส่ิงท่ีควรน าไปปรับปรุงใชใ้นโรงเรียน 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

5. วธีิการท่ีจะน าส่ิงหรืองานท่ีไดไ้ปปรับปรุงใช ้

ใชเ้คร่ืองบนัทึกภาพ วดีีโอ 

ถ่ายภาพ จ านวน.........ภาพ 

ไดรั้บเอกสารคือ................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................                   

                                                         (ลงช่ือ).................................................ผูศึ้กษาดูงาน 

                                                                         (..........................................) 
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

แบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  (แบบท่ี 1) 

โรงเรียน .................................................................................................................................................................. 

ค าช้ีแจง  1. ผูด้  าเนินการประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน คือ ผูบ้ริหาร / ครูวชิาการ / และหรือศึกษานิเทศก ์
   2. ผูนิ้เทศบนัทึกรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินท่ีก าหนด 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1.บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนนิเทศ  
   เพียงใด 

 
 
 
 

2. ครูเกิดการพฒันาหรือไม่  
 

 

 

3. การพฒันาท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อนกัเรียน 
    มากนอ้ยเพียงใด 

 

 

 

 

4. ครูมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด  
 

 

 

5. มีการน าผลการประเมินมาวเิคราะห์และ 
    ปรับปรุงแผนนิเทศ ในปีต่อไปหรือไม่ 

 
 

 

                         ประเมินวนัท่ี ................... เดือน ...................... พ.ศ. ...................... 

                                                                  ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน  
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                                                                                                                                                                                                                                       คู่มือการนิเทศภายใน  

                                                                                                                                                                                  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สตูล  

 

                                                        แบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  (แบบท่ี 2) 

โรงเรียน ................................................................................................................................................................. 

ค าช้ีแจง  ผูด้  าเนินการประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน คือ ผูบ้ริหาร / ครูวชิาการ / และหรือศึกษานิเทศก ์
 

กระบวนการ ปฏิบติั 
ไม่ได ้
ปฏิบติั 

ปัญหา/อุปสรรค 

ขั้นท่ี1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ 
         1.1 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลตวับ่งช้ีคุณภาพดา้นต่าง ๆ 
         1.2 ส ารวจและประเมินความตอ้งการของครู 
         1.3 จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและความ ตอ้งการ 
         1.4 วเิคราะห์สาเหตุ จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ 
ก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาและด าเนินการ ตามความตอ้งการ 

   
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 2 การวางแผน 
        2.1 ก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม 
        2.2 เขียนโครงการ 

   
 
 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียน 
        3.1 การด าเนินการตามโครงการ 
        3.2 การก ากบัติดตาม 
        3.3 การประเมินโครงการ 

   
 
 
 

ขั้นท่ี 4 การประเมินผล 
         4.1 ประเมินกระบวนการ 
         4.2 ประเมินโครงการ 
         4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู 

   
 
 
 

 

บนัทึกเพิ่มเติม

................................................................................................................................................................ 

                                         ประเมินวนัท่ี ................... เดือน ...................... พ.ศ. ...................... 

                                                                          ผูป้ระเมิน............................................................  


