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ตัวอยางการประเมินผลการนิเทศ 
 

 ผูนิเทศกประเมินผลการนิเทศการสอนอยางเปนระบบ และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการสอนของครู 
 
เกณฑการพิจารณา 
 1. มีการเตรียมการเพ่ือการประเมิน เชน จัดทําเครื่องมือในการประเมิน ประชุมพบปะ

เพ่ือชี้แจงใหครูทราบแผนการประเมิน และวัตถุประสงคของการประเมิน เปนตน 
 2. แผนการประเมินที่กําหนดไวมีลักษณะครอบคลุมเร่ืองตอไปน้ี 
  2.1 เวลาที่จะประเมิน 
  2.2 เรื่องที่จะประเมิน 
  2.3 วิธีการประเมิน 
  2.4 เคร่ืองมือประเมิน 
  2.5 ผูประเมิน 
 3. กําหนดกิจกรรมการประเมินผลไวในแผนนิเทศ 
 4. ทํารายงานการประเมินที่ครอบคลุมเร่ืองตอไปน้ี 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนนิเทศ 
  4.2 การปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
  4.3 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศการสอน 
 5. รายงานผลการประเมินใหหนวยงานเจาสังกัดทราบตามระยะเวลาที่กําหนดไว 
 
เกณฑการพิจารณา 
 คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติไดครบถวน  5  รายการ 

คะแนน 4 หมายถึง ปฏบิัติได  4  รายการ  
 คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได  3  รายการ 
 คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได  2  รายการ 
 คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได  1  รายการ 
 
วิธีการและขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. สัมภาษณผูบริหารโรงเรียนและครูเก่ียวกับการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียน 

TL 713 183 



 

 2. ศึกษาเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการนิเทศการสอน ดังนี้ 
  2.1 บันทึกการสอน 
  2.2 บันทึกการประเมินผลการนิเทศตามขั้นตอนที่กําหนด 
  2.3 รายงานผลการประเมินการนิเทศ 
  2.4 นําขอมูลการวิเคราะหและผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไข และ

พัฒนาการดําเนินการนิเทศที่จะดําเนินการตอไป 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเพื่อวัดเจตคตติอการนิเทศการสอน 
 

คําชี้แจง  โปรดอานขอความขางลางน้ีแลวทําเครื่องหมาย  √ ลงในชองวางส่ีเหลี่ยมใต
ขอความเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ตามความคิดเห็นของทาน 

ขอพิจารณา เห็นดวย ไมเห็นดวย 
1. การนิเทศการสอนเปนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของครู   
2. การนิเทศการสอนชวยใหการจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ 
  

3. การนิเทศการสอนชวยใหครูปฏิบตัิงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  

4. การนิเทศการสอนชวยใหครูมีความกระตอืรือรนในการทํางาน   
5. การนิเทศการสอนทําใหครูมีความวติกกังวลในการทํางาน   
6. การนิเทศการสอนชวยใหครูไดมีโอกาสศึกษาคนควาหา

ความรูเพ่ิมเตมิมากขึ้น 
  

7. การนิเทศการสอนชวยใหครูมีความม่ันใจในการทํางานมาก
ขึ้น 

  

8. การนิเทศการสอนทําใหครูตองรับผิดชอบงานหลายดาน   
9. การนิเทศการสอนชวยใหครูมีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบตัิงาน 
  

10. การนิเทศการสอนชวยใหครูรวมมือกันทาํงานมากขึ้น   
11. การนิเทศการสอนชวยใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ   
12. การนิเทศการสอนสามารถแกปญหาใหตรงตามสภาพความ   
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ขอพิจารณา เห็นดวย ไมเห็นดวย 

13. การนิเทศการสอนมีสวนชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึน้ 

  

14. การนิเทศการสอนชวยใหครูมีความพึงพอใจในการทํางาน   
15. การนิเทศการสอนทําใหครูตองทํางานมากขึ้น   
16. การนิเทศการสอนเปนการพัฒนาความรูความสามารถของครู   
17. การนิเทศการสอนชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตาม

เปาหมายที่กําหนด 
  

 
เกณฑการพิจารณา 
 ผูที่สามารถทาํคะแนนได 10 คะแนนขึ้นไป แสดงวามีเจตคตทิี่ดีตอการนิเทศการสอน 
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 (ตัวอยาง) 
แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
ขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะของผู
นิเทศ 

ลําดับ
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ผูนิเทศก เร่ืองท่ีนิเทศ 
การปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ 
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(ตัวอยาง) 
แบบประเมินโครงการนเิทศภายในโรงเรียน แบบ Checklist 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ใน  หนาขอความที่ตรวจสอบ พรอมทั้งระบุเหตุผล 
สั้น ๆ เก่ียวกับเรื่องสั้น ๆ       

1. มีการประชุมของผูปฏิบัติงานและบันทึกเพ่ือประเมินโครงการหรือไม 
  มี 
  ไมมี เพราะ..................................................................................................... 
2. ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้นเพียงใด 
  มีความรู ความเขาใจดี 

 ไมแนใจ เพราะ..................................................................................................... 
3. การปฏิบัติงานสําเร็จตามเวลาของโครงการหรือไม 
  เปนไปตามกําหนด 

 ไมเปนไปตามกําหนด เพราะ.............................................................................. 
4. ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคทุกขอของโครงการหรือไม 
  ครบทุกขอ 

 ไมครบทุกขอ ขอที่ไมบรรลุวัตถุประสงค คือ.................................................... 
.......................................... เพราะ..................................................................... 

5. โครงการนี้สงผลประโยชนแกนักเรียนเพียงใด 
  เกิดประโยชนมาก 

 เกิดประโยชน เพราะ......................................................................................... 
6. ผูรวมปฏิบัติงานตามโครงการสวนมากมีความเห็นอยางไร 
  เปนที่พอใจ 

 ไมเปนที่พอใจ เพราะ......................................................................................... 
7. ผูรวมปฏิบัติงานตามโครงการสวนมากมีความเห็นอยางไร 
  ตองการใหมีโครงการนี้อีก 

 ไมตองการใหมีโครงการน้ีอีก เพราะ............................................................... 
8. ผูนิเทศก คณะกรรมการนิเทศ สวนมากมีความเห็นอยางไร 
  ตองการใหมีโครงการนี้อีก 

 ไมตองการใหมีโครงการน้ีอีก เพราะ.............................................................. 
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9. ผูรับการนิเทศมีความเห็นตอโครงการอยางไร 
  ตองการใหมีโครงการนี้อีก 

 ไมตองการใหมีโครงการน้ีอีก เพราะ................................................................ 
10.ผูบริหารโรงเรียนใหความสนใจในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมากนอยเพียงใด 
  ใหความสนใจการดําเนินการโดยตลอด 

 ใหความสนใจบางขณะ เพราะ.......................................................................... 
 ไมไดใหความสนใจ เพราะ................................................................................ 

11.กระบวนการทํางานสงผลตอความสําเร็จของโครงการ อยางไร 
  มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ไมคอยมีประสิทธิภาพ เพราะ......................................................................... 
12.งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดรับจากโรงเรียนเหมาะสมเพียงใด 
  เหมาะสม 

 ไมเหมาะสม เพราะ....................................................................................... 
13.สื่อและเครื่องมือ-วิธีการนิเทศถูกนํามาใชบางหรือไม 
  ใช 

 ไมใช เพราะ..................................................................................................... 
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(ตัวอยาง) 
แบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

โรงเรียน................................................................................................................................. 
ประเมินวันที่..........เดือน...................................พ.ศ...............ผูประเมิน............................... 

ไมได 
ปฏิบัติ 

กระบวนการ ปฏิบัติ ปญหา/อุปสรรค 

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการ 

   

 1.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพดาน
ตางตาง ๆ 

   

1.2 สํารวจและประเมินความตองการของครู 
1.3 จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความ

ตองการ 
1.4 วิเคราะหสาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของ

สาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแกปญหา 
และดําเนินการตามความตองการ 

ขั้นที่ 2 การวางแผน    
 2.1 กําหนดกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม    

2.2 เขียนโครงการ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน    
 3.1 การดําเนินการตามโครงการ    

3.2 การกํากับติดตาม 
3.3 การประเมินโครงการ 

ขั้นที่ 4 การประเมินผล    
 4.1 ประเมินกระบวนการ 

4.2 ประเมินโครงการ 
4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู 
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(ตัวอยาง) 
แบบประเมินความพึงพอใจของครูทีมี่ตอการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
คําชี้แจง  1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูฉบับนี้ ใชเม่ือส้ินสุดกระบวนการนิเทศ 

  2. ครูผูรับการนิเทศเปนผูประเมินและโปรดทําเครื่องหมาย  ที่ตรงกับสภาพ
ความพึงพอใจที่ไดรับ 

  3. ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ 
    5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
    4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
    3 หมายถึง พึงพอใจ 
    2 หมายถึง พึงพอใจนอย 
    1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุดหรือไมมีเลย 
 

ระดับความพึงพอใจ 
รายการ 

5 4 3 2 1 
หมายเหต ุ

ก. การดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ 
    1. การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและการวางแผน 
        1.1  นโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน 
        1.2  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
        1.3  ผูรับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
        1.4  กิจกรรมที่กําหนดในโครงการนิเทศภายในฯ 
        1.5  แบบและวิธีการประเมินผล 

      

    2. การปฏิบัติงาน 
        2.1  การปฏิบัติตามกําหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน 
        2.2  ความรวมมือของคณะครูในการดําเนิน 
               กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
        2.3  บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน 
        2.4  การใชสื่อ/เคร่ืองมือในการนิเทศ 
        2.5  การใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ระดับความพึงพอใจ 
รายการ 

5 4 3 2 1 
หมายเหต ุ

    3. การประเมินผล       
        3.1  วิธีการประเมินผล 
        3.2  การมีสวนในการประเมินผล 
        3.3  ระยะเวลาในการประเมิน 
ข. ผลการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน

โรงเรียน 
    1. ครู 
        1.1  ครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการ 
               ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
        1.2  ครูปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
        1.3  ครูมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
        1.4  ครูใหการยอมรับซึ่งกันและกัน 
        1.5  ครูจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
               (สื่อ, แบบฝก, แบบวัดประเมินผล ฯลฯ) 

      

    2. นักเรียน       
        2.1  นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือรน 
               ในการเรียน 
        2.2  นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
               ดีขึ้น 
        2.3  นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
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(ตัวอยาง) 
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน 

ชื่อผูสอน...................................................................................ชั้น......................................... 
กลุม/วิชา............................................................เรื่อง............................................................. 
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................เวลา..............................................น. 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ใน ชองพฤติกรรมการสอนตามรายการสังเกตการสอน

ตอไปน้ี 
พฤติกรรมการสอนของครู ไมปรากฏใน

แผนการสอน 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัต ิ
ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

1. การเตรียมการสอน     
 1.1 จัดทําแผนการสอน (บันทึกการ

สอน) ตามขั้นตอนอยางถูกตอง
และตอเนื่อง 

    

 1.2 เตรียมส่ือการสอนไวสอดคลอง
กับจุดประสงคและเนื้อหา 

    

 1.3 เตรียมแบบประเมินผลการเรียน
ไวสอดคลองกับจุดประสงคและ
เน้ือหา 

    

 1.4 นักเรียนมีสวนรวมในการ
เตรียมการสอนแตละขั้นตอน
ตามความเหมาะสม 

    

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
 2.1 บอกจุดประสงคและการจัด

กิจกรรมการเรียนแกนักเรียน
กอนสอน 

    

 2.2 จัดกิจกรรมไดสอดคลองกับ
เน้ือหาในกลุมประสบการณ 

    

 2.3 จัดกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน
จากงายไปหายาก 

    

 2.4 เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางท่ัวถึง 

    

 2.5 มอบหมายงานใหนักเรียนทํา
ตามความสามารถ 
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พฤติกรรมการสอนของครู 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัต ิ
ไมปรากฏใน
แผนการสอน 

ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

 2.6 ใชเทคนิคการสอนเหมาะสมกับ
จุดประสงค เน้ือหาและกิจกรรม 

    

 2.7 สงเสริมใหนักเรียนทํางานโดย
ใชกระบวนการกลุม 

    

 2.8 มีการชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียน
ชาและสงเสริมนักเรียนท่ีเรียนดี 

    

3. การใชส่ือการสอน     
 3.1 ใชส่ือไดสอดคลองกับ

จุดประสงค เน้ือหาและกิจกรรม
การเรียนการสอน 

    

 3.2 ส่ือท่ีใชชัดเจนและเราความ
สนใจของนักเรียน 

    

 3.3 นักเรียนมีโอกาสศึกษาและ
สัมผัสส่ือการสอนอยางใกลชิด
และท่ัวถึง 

    

4. การปกครองชั้นและการจัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียน 

    

 4.1 จัดบรรยากาศไดเหมาะสมและ
สอดคลองกับกิจกรรมในกลุม
ประสบการณ 

    

 4.2 ใหความสนใจแกนักเรียนอยาง
ท่ัวถึง 

    

 4.3 ใชคําพูดกับนักเรียนอยาง
เหมาะสม 

    

 4.4 มีเทคนิควิธีควบคุมนักเรียนให
สนใจการเรียนอยางสม่ําเสมอ 

    

 4.5 ใหการเสริมแรงแกนักเรียนอยาง
เหมาะสม 

    

5. การประเมินผล     
 5.1 มีการวัดความรูของนักเรียน

กอนเรียน 
    

 5.2 มีการตรวจสอบความเขาใจของ
นักเรียนระหวางเรียน 
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พฤติกรรมการสอนของครู 
รายการ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัต ิ
ไมปรากฏใน
แผนการสอน 

ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

 5.3 ทดสอบความรูของนักเรียนหลัง
การเรียน 

    

 5.4 ประเมินผลไดตรงตาม
จุดประสงคการเรียนรูและ
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีกําหนด 
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เอกสารใบงาน 1 – 6 สําหรับการอภิปรายและรายงานใชเวลากลุมละ 25 นาที 
 
 ใหนักศึกษาอธิบาย ชี้แจง คุณลักษณะของแตละหัวขอ 1 – 5 ตามความคิดเห็นของ
ตนเอง โดยอาจจะอางถึงงานวิจัย หรือเอกสารที่เก่ียวของ (Related Literature) ไดตามความ
เหมาะสม 
 
1. ครูมืออาชีพ 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ครูที่มีประสิทธิภาพ 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ผูนิเทศกที่มีประสิทธิภาพ 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. เครื่องมือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. เครื่องมือการนิเทศของขาพเจา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ศึกษาขอมูลสภาพการจัดการเรียนการสอน 
  เพ่ือใชความสามารถที่แทจริงของครู อาจดําเนินการไดหลายวิธี และหลายแหลงขอมูล 
โดยศึกษาจากเร่ืองตอไปน้ี.- 
 6.1 จากกําหนดการสอนที่ครูจัดทําเอง 
 6.2 จากแผนการสอนของครู 
 6.3 จากส่ือการเรียนการสอนที่ครูจัดหาหรือจัดทํา 
 6.4 จากสมุดบันทึกสะสมผลการประเมินจุดประสงค ระหวางเรียน และสมุดประจําชั้น 

ป.02  
 6.5 จากระเบียนสะสม 
 6.6 จากแฟมสะสมผลงานของนักเรียน 
 6.7 จากสมุดแบบฝกหัดของนักเรียน 
 6.8 จากการเยี่ยมชั้นเรียน 
 6.9 จากการสังเกตการสอน 
 6.10 จากการสัมภาษณ การสํารวจ การสอบถามครู 
 6.11 จากแฟมสะสมผลงานของครู 
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ตัวอยางการศึกษาขอมูลจากสภาพการเรียนการสอนของครู 
 
วิธีการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการ

สอนของครู 
ผลที่ไดจากการศึกษามีความรู ความเขาใจ 

และความสามารถในดาน 
1. ศึกษาจากแผนการสอนของครู 1. การใชจิตวทิยาการเรียนการสอน 

2. การเขียนแผนการสอนไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 

3. การเลือกใชกระบวนการเรียนรูที่ถูกตอง 
เหมาะสมกับธรรมชาตขิองเน้ือหา วิชา 

4. การเลือก การจัดหา และการจัดทําและใช
สื่อการเรียนการสอนอยางถูกตอง เหมาะสม 

5. การเลือกใชวธิีการวัด และประเมินผลการ
เรียนที่ใหไดความสามารถที่แทจริงของ
นักเรียน 

6. การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา 
7. การเลือกและใชเทคนิคการสอนซอมเสริม
อยางถูกตองเหมาะสม 

8. การสรางเคร่ืองมือวัดผล 
2. ศึกษาสื่อการเรียนการสอนที่ครูจัดหาหรือ

จัดทํา 
1. การจัดหา จัดทํา และใชสื่อการเรียนการ
สอน 

2. การนําหลักสูตรสูการปฏิบัติจริง 
3. ศึกษาแฟมสะสมผลงานของนักเรียน 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ

พัฒนานักเรียนไดรอบดาน 
2. การประเมินพัฒนาการของนักเรียน 

4. การเยี่ยมชัน้เรียน 1. การจัดหองเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การเรียนรู 

2. วิธีการจัดชัน้เรียน 
3. การดูแลวนิัยชั้นเรียน 
4. การสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม 
5. การเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 
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วิธีการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครู 

ผลที่ไดจากการศึกษามีความรู ความเขาใจ 
และความสามารถในดาน 

6. การสงเสริมนักเรียนใหรูจักการทํางานเปน
กลุม 

5. การสังเกตการสอน 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

2. การใชสื่อการเรียนการสอน 
3. การใชจิตวทิยาการเรียนการสอน 
4. การใชเทคนิค วิธีการสอนที่เหมาะสม 
5. การเสริมสราง ปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 

6. การพัฒนานักเรียน 
7. การใชคําถามที่กระตุนใหนักเรียนคิด 
วิเคราะห 

6. การศึกษาแฟมสะสมผลงานของครู 1. การบันทึกผลงานของตนเองใหเห็นภาพ
งาน และผลงานชัดเจน 

2. การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหดียิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความ
ตองการพัฒนาของนักเรียนมากขึ้น และ
สอดคลองกับหลักสูตร 

3. การใชการวิจัยเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 

                 ฯลฯ 
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ตัวอยางการประเมินผลของ สปจ.กาญจนบุรี แบบ Rating-Scale 
เครื่องมือนิเทศ ติดตามผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ปการศึกษา.............................. สปจ. กาญจนบุร ี
 
คําแนะนําการบันทึกขอมูลในเครื่องมือนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
1. วัตถุประสงคการบันทึกขอมูล 
 1.1 เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานแตละคน ตามขอบขายงานที่กําหนด 
 1.2 เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห/ประเมินผลการปฏิบัติงาน แตละคน 
 1.3 เพ่ือนําขอมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน แตละคน 
  1.3.1 ปรับปรุงโดยการนิเทศตนเอง 
  1.3.2 ปรับปรุงโดยการนิเทศภายในโรงเรียน 
  1.3.3 ปรับปรุงโดยการนิเทศจากภายนอกโรงเรียน 
2. เปาหมายงานที่บันทึกขอมูล 
 2.1 งานบริหารหลักสูตร 
 2.2 งานจัดการเรียนการสอนกลุมวิชา/กิจกรรม 
 2.3 งานสนับสนุนการเรียนการสอน 

วิธีการประเมิน ใหทําเครื่องหมาย   ไดชองเดียว ดังนี้ 3. 
 3.1 ให  5  คะแนน  ทําเครื่องหมาย    ชอง  ระดับการปฏิบัติ  หมายเลข  5 
 3.2 ให  4  คะแนน  ทําเครื่องหมาย    ชอง  ระดับการปฏิบัติ  หมายเลข  4 
 3.3 ให  3  คะแนน  ทําเครื่องหมาย    ชอง  ระดับการปฏิบัติ  หมายเลข  3 
 3.4 ให  2  คะแนน  ทําเครื่องหมาย    ชอง  ระดับการปฏิบัติ  หมายเลข  2 
 3.5 ให  1  คะแนน  ทําเครื่องหมาย    ชอง  ระดับการปฏิบัติ  หมายเลข  1 
 3.6 ให  0  คะแนน  ทําเครื่องหมาย    ชอง  ระดับการปฏิบัติ  หมายเลข  0 
4. ความหมายระดับการปฏิบัติ 
 4.1 ให  5  คะแนน  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ  ดีเยี่ยม 
 4.2 ให  4  คะแนน  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ  ดีมาก 
 4.3 ให  3  คะแนน  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ  ดี 
 4.4 ให  2  คะแนน  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ  พอใช 
 4.5 ให  1  คะแนน  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ  ควรปรับปรุง 
 4.6 ให  0  คะแนน  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ  ไมเปนที่นาพอใจ 
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5. เกณฑการประเมิน โดยแปลผลจากคาเฉลี่ย ดังนี้ 
 5.1 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง ดีเยี่ยม 
 5.2 คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง ดีมาก 
 5.3 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง ดี 
 5.4 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง พอใช 
 5.5 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 5.6 คาเฉลี่ย  0.00 – 0.99 หมายถึง ไมเปนที่นาพอใจ 

บุคลากรผูทําหนาที่ประเมิน 6. 
 6.1 ประเมินตนเอง 
 6.2 บุคลากรภายในโรงเรียนเดียวกันประเมิน เชน ผูบริหาร เพ่ือนครู 
 6.3 บุคลากรในเขตบริการทางการศึกษาประเมิน เชน กรรมการศึกษา ขาราชการใน

ทองถิ่น ศิษยเกา ฯลฯ 
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เครื่องมือนิเทศ ติดตามผล งานจัดการเรียนการสอนกลุมวิชา/กิจกรรม ปการศึกษา........ 
งานจัดการเรียนการสอน รายวิชา.............................................. หัวขอ เตรียมการสอน 

โรงเรียน..................................................... สปอ./ก.................................... สปจ.กาญจนบุร ี

ระดับการปฏบิัต ิ
ขอ รายการปฏิบตัิ 

5 4 3 2 1 0 
1. งานศึกษาแผนการสอนรายวิชา       

 

1.1 ทําความเขาใจจุดประสงคการเรียนรู 
1.2 กําหนดตัวแทนเน้ือหาสาระเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตาม

จุดประสงค 
1.3 เตรียมรายละเอียด/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.4 เตรียมสื่อ/อุปกรณ 
1.5 เตรียมวิธีการ/เคร่ืองมือวัดผล 
1.6 เตรียมวิธีการ/เคร่ืองมือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของ

ผูเรียน 

      

2. งานเตรียมการสอนซอมเสริม       

 
2.1 เตรียมกิจกรรม/สื่อสอนซอม 
2.2 เตรียมกิจกรรม/สื่อ สอนเสริม 

      

3. งานเตรียมกิจกรรมสนับสนนุ       

 
3.1 การสรุป 
3.2 การส่ังงานเพื่อเตรียมการลวงหนา 

      

4. งานการเตรียมสภาพที่เอ้ือตอการเรียนรู       

 
4.1 เตรียมวิธีการสรางความสัมพันธกับนักเรียน       
4.2 เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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เครื่องมือนิเทศ ติดตามผล งานจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ/กิจกรรม ปการศึกษา...... 
งานจัดการเรียนการสอน หัวขอ................................. หัวขอ การสอนเนนกระบวนการ 

โรงเรียน..................................................... สปอ./ก.................................... สปจ.กาญจนบุร ี

ระดับการปฏบิัต ิ
ขอ รายการปฏิบตัิ 

5 4 3 2 1 
1. งานสอนตามธรรมชาตขิองวิชาทีเ่นนทักษา      

 

1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
1.2 ตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 
1.3 ครูอธิบายตวัอยางพรอมแนะนําขั้นตอนการปฏิบตั ิ
1.4 จัดสาธิตใหนกัเรียนดูและนกัเรียนทดลองการปฏิบตั ิ
1.5 นักเรียนปฏิบตัิตามใบงาน/คําสั่งที่ครูกําหนด 
1.6 นักเรียนรวมกนักําหนดสถานการณเพ่ือฝกปฏิบตั ิ
1.7 นักเรียนเขยีนรายงานผลการปฏิบตั ิ

     

2. งานสอนตามธรรมชาตขิองวิชาทีเ่นนความเขาใจ      

 

2.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
2.2 ตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 
2.3 นักเรียนพิจารณาเนื้อหาสาระท่ีเปนตัวแทน/ตวัอยางของการ

เรียนรู ครูแนะนําสวนที่ขาด 
5.4 นักเรียนรายงานผลการพิจารณา 

     

3. งานสอนตามธรรมชาตขิองวิชาทีเ่นนลักษณะนิสัย      

 

3.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
3.2 ตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียน 
3.3 นักเรียนพิจารณาผลดี/ผลเสีย ที่จะเกิดตามมาจากการมี

ลักษณะนิสัยแบบตาง ๆ 
     

3.4 ใหนักเรียนไดเห็นแบบอยางของการมีลักษณะนิสยัที่ดี 
3.5 ใหการเสริมแรงนักเรียนที่มีลักษณะนิสัยที่ดี 
3.6 กระตุนใหนักเรียนมีความม่ันใจในการปฏิบตัิงานตาม

ลักษณะนิสัยที่ดี 
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