
 

(ใส$ภาพประกอบตามอัธยาศัย) 

สรุปการนิเทศการสอนภายใน 

กลุ$มสาระการเรียนรู/ ………………. 

โรงเรียนสารวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ภาคเรียนท่ี ……….. ป-การศึกษา ……….. 



 

คำนำ 

 
การนิเทศการสอนเป-นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให<มีคุณภาพทันตBอสถานการณD นโยบาย

การศึกษา หลักสูตรและองคDประกอบตBางๆ ซึ่งความสำคัญของการนิเทศการสอนนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู<ของครูผู<สอนและผู<เรียน อีกทั้งเป-นการถBายทอดแลกเปลี่ยนความรู<ซึ่งกันและกันในสาขาเดียวกันและ

ตBางสาขา เพื่อให<ผลสัมฤทธิ์ของผู<เรียนจากการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น และยังเป-นการสร<างขวัญและกำลังใจ

ให<แกBผู<สอน 

กลุBมสาระ........................................................จึงจัดให<มีการนิเทศการสอนภายในกลุBมสาระการเรียนรู<

..................ตามคำสั่ง...................เรื่อง.............................................................................ภาคเรียนที่ ........... ปX

การศึกษา ................ เพ่ือชBวยเหลือและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูให<มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

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

หัวหน<ากลุBมสาระ.............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี ........ ป-การศึกษา ................ 

โรงเรียนสารวิทยา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 



 
 
 

สารบัญ 

 
เร่ือง            หน*า 

 

บันทึกข<อความรายงานผลการนิเทศการสอนภายในกลุBมสาระการเรียนรู<............................. 

คำส่ังแตBงต้ังคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ 

ตารางปฏิทินนิเทศการสอนภายใน  

สรุปผลการประเมินการนิเทศการสอน  

สรุปผลการประเมินการนิเทศการสอนเป-นรายบุคคล 

ภาคผนวก 

-  แบบบันทึกการนิเทศการสอนของครูในกลุBมสาระการเรียนรู< 

-  รูปภาพการนิเทศการสอนของครูในกลุBมสาระการเรียนรู< 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 บันทึกขAอความ 
 

 

ส-วนราชการ    ...............................................................           โทร. ................................ 

ท่ี                                                              วันท่ี ............................... 

เร่ือง    รายงานผลการนิเทศการสอนภายในกลุBมสาระการเรียนรู<............................. 

เรียน   ผู<อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 

ตามคำส่ังโรงเรียนสารวิทยา ท่ี ................... เร่ืองแตBงต้ังคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการศึกษา ภาค

เรียนท่ี ......... ปXการศึกษา ......... ได<กำหนดให<กลุBมสาระการเรียนรู<ดำเนินการเร่ืองนิเทศภายในกลุBมสาระการ

เรียนรู<ให<เสร็จส้ินภายในเดือน ………… โดยมีการแตBงต้ังคณะกรรมการดำเนินการนิเทศเรียบร<อยแล<วดังคำส่ังแนบ 

 ในการน้ีกลุBมสาระการเรียนรู<……………………….ได<จัดปฏิทินและดำเนินการนิเทศครูผู<สอนภายในกลุBมสาระ

การเรียนรู<ประจำภาคเรียนท่ี ……………… ปXการศึกษา ………………. เสร็จส้ินแล<ว จำนวนท้ังหมด ………….. คน จึง

ของรายงานผลตามหัวข<อการประเมินดังน้ี 

 

1. ด<านแผนการจัดการเรียนรู< มีคBาเฉล่ีย = ..........  อยูBในระดับ............... 

2. ด<านครู มีคBาเฉล่ีย = .........    อยูBในระดับ............... 

3. ด<านนักเรียน มีคBาเฉล่ีย = ...........    อยูBในระดับ............... 

4. ด<านบรรยากาศแหBงการเรียนรู< มีคBาเฉล่ีย = ..........  อยูBในระดับ............... 

 

 

 

 

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

   หัวหน<ากลุBมสาระการเรียนรู<......................... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางปฏิทินนิเทศการสอนภายใน  

กลุ*มสาระการเรียนรูB ………………………………… ภาคเรียนที่ ............. ปEการศึกษา ............ 

ท่ี ผู*รับการนิเทศ ว/ด/ป เวลา คาบ วิชา ช้ัน ผู*นิเทศ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

 

 



 

 

 

 

สรุปผลการประเมินการนิเทศการสอน  

กลุ*มสาระการเรียนรูB ………………………………… ภาคเรียนที่ ....... ปEการศึกษา ...............  

 
 

 

 

 

ดีม
าก ดี

ปา
นก
ลาง

น้อ
ย

ปรั
บป
รุง

1
1.1การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

1.2 การจัดการเรียนรู้มีความหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

1.3 วิธีการวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสม ตามสภาพจริง 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

ค่าเฉลี่ยด้านแผนการจัดการเรียนรู้ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

2
2.1 มีการใช้น้ำเสียงชัดเจนและใช้ภาษาส่ือสารเหมาะสม 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

2.2 มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลายหรือกิจกรรม Active

 Learning
0 #DIV/0! ### #DIV/0!

2.3 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

2.4 มีการกระตุ้นผู้เรียนให้ใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความ

คิดเห็น
0 #DIV/0! ### #DIV/0!

2.5 มีส่ือ/นวัตกรรมการเรียนรู้เหมาะสม ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ
0 #DIV/0! ### #DIV/0!

ค่าเฉลี่ยด้านครู #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

3

3.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

3.2 มีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ร ่วมกันอย่างมีความสุข 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

3.3 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 0 #DIV/0! ### #DIV/0!
3.4 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในการซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็น
0 #DIV/0! ### #DIV/0!

ค่าเฉลี่ยด้านนักเรียน #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! ### #DIV/0!

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
4.1 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 0 #DIV/0! ### #DIV/0!
4.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหลากหลายในการ

ควบคุมช้ันเรียน
0 #DIV/0! ### #DIV/0!

ค่าเฉลี่ยด้านบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! ### #DIV/0!
รวมเฉลี่ย #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

N

ผลการจัดการเรียนรู้

ครู

นักเรียน

ท่ี หัวข้อนิเทศ

ผลการประเมิน

S.D.

ระดั
บก
ารป
ระเ
มิน

4



 

 

 

 

 

สรุปผลด*านแผนการจัดการเรียนรู*  ผลการประเมินอยูBในระดับ ………………. 

     คBาเฉล่ียสูงสุดคือ ....................................................................... 

สรุปผลด*านครู    ผลการประเมินอยูBในระดับ ………………. 

     คBาเฉล่ียสูงสุดคือ ....................................................................... 

สรุปผลด*านนักเรียน   ผลการประเมินอยูBในระดับ ………………. 

     คBาเฉล่ียสูงสุดคือ ....................................................................... 

สรุปผลด*านบรรยากาศแห-งการเรียนรู*  ผลการประเมินอยูBในระดับ ………………. 

     คBาเฉล่ียสูงสุดคือ ....................................................................... 

 

ข*อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

 

 

. 

 



สรุปผลการประเมินการนิเทศการสอนเปIนรายบุคคล 

กลุ*มสาระการเรียนรูB ………………………………… ภาคเรียนที่ ....... ปEการศึกษา ............... 

 
*หมายเหต ุ คะแนนผลรวมการประเมินในแตAละดCาน นำมาจากแบบบันทึกการนิเทศการสอนของรายบุคคลตามหัวขCอนิเทศในแตAละดCาน 

การแปลผลคAาเฉลี่ย ใชCหลักเกณฑUดังนี้  
  

คะแนน 4.51 – 5.00 ระดับการประเมิน ดีมาก    

ด้านแผนการ ด้านบรรยากาศ

จัดการเรียนรู้ แห่งการเรียนรู้ การประเมิน

1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

21 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

22 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

23 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

28 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ระดับS.D.ผู้รับการนิเทศท่ี
คะแนนรวมผลการประเมิน

ด้านครู ด้านนักเรียน



คะแนน 3.51 – 4.50 ระดับการประเมิน ดี  
คะแนน 2.51 – 3.50 ระดับการประเมิน ปานกลาง   
คะแนน 1.51 – 2.50 ระดับการประเมิน นCอย  
คะแนน 1.00 – 1.50 ระดับการประเมิน ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
- แบบบันทึกการนิเทศการสอนของครูในกลุIมสาระการเรียนรูA 

- รูปภาพการนิเทศการสอนของครูในกลุIมสาระการเรียนรูA 

 

 

 

 

 

 

 

 


