
 

(ตัวอย่าง) 
รายงานการนิเทศการสอน 

รายวชิา …………………………………….  รหัสวิชา …………………………. 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  …………….. 

ภาคเรียนที่ ……………. ปีการศึกษา  ………………… 
 
 
 

ชื่อ – นามสกุล 
…………………………………………………………….. 

ผู้รับการนิเทศ 
 

 

 
ชื่อ – นามสกุล  

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

ผู้นิเทศ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู…้………………………….. 
โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 



บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ๕๔  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง   กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
ท่ี    ..............................................................                       วันท่ี  ………………………………………. 
เร่ือง     ขออนุญาตส่งเล่มรายงานการนิเทศการสอน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี
                                
   ด้ ว ย ข้ า พ เ จ้ า  ……………………………………………………………….……………… ต า แ ห น่ ง  ค รู             
วิทยฐานะ…………………………………... ได้ด าเนินการนิเทศการสอนแบบให้ค าช้ีแนะ (Coaching) ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี ………………………………………………… ตามค าส่ังท่ี 
……………. เรื่อง………………………………………………………………….. บัดนี้การนิเทศการสอนได้ด าเนินการส าเร็จ
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตส่งเล่มรายงานการนิเทศการสอน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

    ลงช่ือ  ……………………………………….. ผู้ด าเนินการนิเทศ 
      (………………………………………..) 
         ต าแหน่ง 
 
    ลงช่ือ ……………………………………….. ผู้รับรอง 
      (นางสาวธันยาภรณ์  คอนค า)  
                                                         หัวหน้างานนิเทศและพัฒนา 
 
    ลงช่ือ    ……………………………………….. ผู้รับรอง  
                 (นางบุษกร  วิเศษสมบัติ) 
                                                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
    ลงช่ือ    ……………………………………….. ผู้อนุญาต           
          (นางอาลัย  พรหมชนะ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี

 
 
 
 



ค าน า 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
  
 
         …………………………………. 

 (…………………………………………….) 
 

           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สารบญั 
 

 เร่ือง                                                              หน้า 
 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางการนิเทศการสอน 

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2562 
ผูน้ิเทศ : 1. …………………………….. 2. …………………………….. 3. …………………………….. 

 
วัน/
เวลา 

1 2 3 4 5 6 7 8 
08.10-
09.00 

09.00-
09.50 

09.50-
10.40 

10.40-
11.30 

11.30-
12.20 

12.20-
13.10 

13.10-
14.00 

14.00-
14.50 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

ลงช่ือ.................................................   ลงช่ือ..................................................... 
      (นางสาวธันยาภรณ์  คอนค า)      (นางบุษกร  วิเศษสมบัติ) 
      หัวหน้างานนิเทศและพัฒนา       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 



 

แบบบนัทกึการนิเทศการจดัการเรยีนการสอน 
งานนิเทศและพฒันา กลุม่บรหิารวิชาการ โรงเรียนสรุศกัดิ์มนตรี 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการนิเทศ 
ค าช้ีแจง  โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ 
ผู้รับการนิเทศ ..................................................................ต าแหน่ง.......................วิทยฐานะ................................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................................................................................................................ 
นิเทศครั้งท่ี ............ วัน  เดือน  ปีท่ีนิเทศ ............................................................................................................ 
รายวิชา ............................................................................ รหัสวิชา ........................................ ม. ...................... 
 
ตอนที่ 2  แบบประเมินสมรรถนะผู้รับการนิเทศ 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้นิเทศสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศท้ัง 4 ด้าน 
   แล้วท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  5  หมายถึง  มากท่ีสุด  4  หมายถึง  มาก 3  หมายถึง  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  น้อย  1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
 

ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านที่ 1 การวางแผนและเตรียมตัวของครู 

๑ การวางแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
๑.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ถูกต้อง เป็นขั้นตอน และครบองค์ประกอบ      
๑.๒ แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้      
๑.๓ แผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดหาส่ือท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน      
๑.๔ แผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม      

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

๒ ความรู้เก่ียวกับเนื้อหาและวิธีสอนของครู  
๒.1 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีสอนเป็นอย่างดี      
๒.2 เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้      
๒.๓ มีการน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงเนื้อหาก่อนท่ีจะสอน      
๒.๔ เลือกวิธีสอนได้เหมาะสมกับกิจกรรมและความสนใจของนักเรียน      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 



ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียน  

๓.1 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน      
๓.๒ มีความรู้ความเข้าใจ ภูมิหลัง วัฒนธรรม ของนักเรยีนแต่ละคน      
๓.๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น สมาธิส้ัน 

ออทิสติก LD เป็นต้น 
     

 
 

ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

4 ความรู้เก่ียวกับสื่อ เทคโนโลยี และวัสดุการสอน  
4.1 เลือกใช้ส่ือ เทคโนโลยี และวัสดุการสอน ท่ีเหมาะสมและก่อให้เกิดการเรียนรู้      

4.2 
เลือกใช้ส่ือ เทคโนโลยี และวัสดุการสอน ท่ีสามารถกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน 

     

4.3 เลือกใช้ส่ือ เทคโนโลยี และวัสดุการสอน ท่ีทันสมัย เช่น Tablet 
Smartphone การสร้างห้องเรียนออนไลน์ใน Google Classroom เป็นต้น 

     

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

๕ การประเมินนักเรียน  
๕.1 วัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย      

๕.2 
วัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์
การเรียนรู ้

     

๕.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน      
๕.4 มีผลงาน  ช้ินงาน  ภาระงาน ซึ่งเป็นหลักฐานการเรียนรู้      

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

๖ ผลส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน      
๖.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของเนื้อหาท่ีเรียน      
๖.2 ผลส าเร็จของการสอนสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนได้อย่างชัดเจน      
๖.3 ผลส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนสะท้อนถึงความสามารถในการคิด   

การเข้าใจ และความรู้ของนักเรียน 
     

๖.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่มีความแตกต่างกันตามความถนัดและความสนใจ      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ ๑    ผลรวมค่าเฉล่ียแต่ละข้อใหญ่ 

                            จ านวนข้อใหญ่ 
= …………………………….. 

 
 

 



ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านที่ 2 ความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
1 การสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน  

1.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและแสดงออกถึงความสนใจและห่วงใยนักเรียน      
1.2 สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนกัเรียน ให้ในห้องเรียนมปีฏิสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกัน       

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

2 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
2.1 ช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าของของการเรียนรู ้      
2.2 สร้างความตระหนัก และสร้างจิตส านึกในการเรียนรู้       
2.3 กระตุ้น เสริมแรงให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการเรียนรู้      

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

3 ความสามารถในการจัดการช้ันเรียน  
3.๑ มีวิธีการจัดการช้ันเรียนท่ีเหมาะสม ไม่ใช้เวลานาน เช่น การแบ่งกลุ่ม      
3.๒ มีความสามารถในการควบคุมช้ันเรียนเมื่อท ากิจกรรม      
๓.๓ มีกลยุทธ์ในการจัดการช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจดจ าช่ือของ

นักเรียน เป็นต้น  
     

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

4 การจัดการพฤติกรรมของนักเรียน  
๔.๑ ช้ีแจงกฎ ระเบียบ ข้อตกลงในการเรียน      
4.2 มีการควบคุมดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในช้ันเรียนอย่างใกล้ชิด      
4.3 มีวิธีการจัดการพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

5 ความสามารถในการจัดพื้นที่ในชั้นเรียน  
5.1 จัดสถานท่ีเรียนใหม้ีความปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ      
5.2 จัดสถานท่ีเรียนได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน      

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ ๒  ผลรวมค่าเฉล่ียแต่ละข้อใหญ่ 
                            จ านวนข้อใหญ่ 

= …………………………….. 

  
 
 

 



ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านที่ 3 ความสามารถในการสอน 
1 ความสามารถในการสื่อสาร  

1.1 แจ้งจุดประสงค์ของบทเรียนอย่างชัดเจน      
1.2 บอกข้ันตอนในการท ากิจกรรมแก่นักเรียน      
1.3 อธิบายเนื้อหาบทเรียนได้อย่างชัดเจน      
1.4 ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

2 ความสามารถในการใช้เทคนิคการต้ังค าถามและอภิปรายในชัน้เรียน  
2.1 ต้ังค าถามท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด และอยากตอบค าถาม      
2.2 ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันอภปิรายในช้ันเรียน      
2.3 ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน      

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

3 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
๓.๑ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้      
๓.๒ ใช้ส่ือ อุปกรณ์ หรือแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
๓.๓ ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
๓.๔ จัดกิจกรรมท่ีตอบสนองผู้เรียนท่ีมีความหลากหลาย      

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

4 ความสามารถในการประเมิน  
4.1 มีเกณฑ์ในการประเมินชัดเจน และมีการแจ้งเกณฑ์ให้นักเรียนทราบ      
4.2 ตรวจสอบและประเมินความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเรียน      
4.3 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

5 ความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน  
5.1 สามารถปรับหรือดัดแปลงบทเรียนให้ทันกับเวลา      
5.2 ตอบค าถาม หรือตอบข้อสงสัยของนักเรียน      
5.3 มีความพยายามท่ีจะช่วยนักเรียนให้เข้าใจบทเรียน      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ ๓    ผลรวมค่าเฉล่ียแต่ละข้อใหญ่ 

                            จ านวนข้อใหญ่ 
= …………………………….. 



ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านที่ 4 ความเป็นครูมืออาชีพ  
1 การสะท้อนความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของตนเอง  

1.1 สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของตนเองได้ถูกต้อง  
โดยมีตัวอย่างมาสนับสนุนการสะท้อนความคิดนั้น 

     

1.2 น าความคิดท่ีสะท้อนนั้นมาใช้ในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

2 การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการสอนและนักเรียน  
2.1 บันทึกหลังแผนการสอนทุกครั้ง      
2.2 บันทึกผลคะแนนของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง      
2.3 บันทึกติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรยีน      
๒.๔ บันทึกติดตามความประพฤติของนักเรียนเป็นระยะ       

 ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 
          จ านวนข้อ 

= …………………………….. 

3 การสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน  
3.1 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนในช้ันเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ      
3.2 แจ้งผลการเรียนและการประพฤติของนักเรียนแต่ละคนให้ผู้ปกครองทราบ      
3.3 ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรยีน      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

4 ปฏิสัมพันธแ์ละการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
4.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน      
4.๒ เข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อแก้ปัญหาการสอน      
4.๓ เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียน      
4.4 เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการการเรียนรู้อื่น ๆ นอกโรงเรียน      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

5 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  
5.1 พัฒนาความรู้และทักษะการสอนอย่างสม่ าเสมอ      
5.2 รับฟังการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์      
5.3 เข้าร่วมกิจกรรมในองค์กรวิชาชีพของตนเอง      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

   
   



ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
6 การแสดงความเป็นครูมืออาชีพ  

6.1 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ      
6.๒ ต้ังใจแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยความใส่ใจและเต็มใจ      
6.๓ ท าตามกฎข้อบังคับของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ      

 
ค่าเฉลี่ย  ผลรวมคะแนน 

          จ านวนข้อ 
= …………………………….. 

 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ ๔    ผลรวมค่าเฉล่ียแต่ละข้อใหญ่ 

                            จ านวนข้อใหญ่ 
= …………………………….. 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

1.  ความประทับใจหรือจุดเด่นในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี ้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2.  ส่ิงท่ีต้องการแก้ไขหรือพัฒนา  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้รับการนเิทศ 
( ...................................................................... )  

 
 

ลงช่ือ .................................................................ผู้นิเทศ 
( ................................................................................ ) 
ลงช่ือ .................................................................ผู้นิเทศ 
( ................................................................................ ) 
ลงช่ือ .................................................................ผู้นิเทศ 
( ................................................................................ ) 



สรุปผลการประเมนิสมรรถนะของผู้รบัการนิเทศ 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้นิเทศใส่ค่าเฉลี่ยแต่ละข้อในแต่ละด้าน และสรุปผลการนิเทศ 
 ด้านที่ 1 การวางแผนและเตรียมตัวของครู  
  ……………. 1. การวางแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ……………. 2. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีสอนของครู 
  ……………. 3. ความรู้ความเข้าใจนักเรียนของครู 
  ……………. 4. ความรู้เกี่ยวกับส่ือ เทคโนโลยี และวัสดุการสอน 
  ……………. 5. การประเมินนักเรียน 
  ……………. 6. ผลส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ …………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ด้านที่ 2 ความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
  ……………. 1. การสร้างปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน 
  ……………. 2. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
  ……………. 3. ความสามารถในการจัดการช้ันเรียน 
  ……………. 4. การจัดการพฤติกรรมของนักเรียน 
  ……………. 5. ความสามารถในการจัดพื้นท่ีในช้ันเรียน 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ …………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ด้านที่ 3 ความสามารถในการสอน 
  ……………. 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  ……………. 2. ความสามารถในการใช้เทคนิคการต้ังค าถามและอภิปรายในช้ันเรียน 
  ……………. 3. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  ……………. 4. ความสามารถในการประเมิน 
  ……………. 5. ความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ …………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ด้านที่ 4 ความเป็นครูมืออาชีพ  
  ……………. 1. การสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 
  ……………. 2. การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสอนและนักเรียน 
  ……………. 3. การส่ือสารกับผู้ปกครองของนักเรียน 
  ……………. 4. ปฏิสัมพันธ์และการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
  ……………. 5. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
  ……………. 6. การแสดงความเป็นมืออาชีพ 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ …………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านมากท่ีสุด คือ ด้าน………………………………………………………………………………………………… 
ค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านน้อยท่ีสุด คือ ด้าน………………………………………………………………………………………………… 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่........... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................รหัสวิชา……………….รายวิชา ............................ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้.................................................................................................................................. 
เร่ือง.................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..........จ านวน..........คาบ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ตัวชี้วัด           
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2. สาระส าคัญ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ................................................................................................................................... (K) 
2. ................................................................................................................................... (P) 

 3. ................................................................................................................................... (A) 

4. สาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 

1) ................................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................................ 

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



6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 
1) ................................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................................ 

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

7. จุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียน ความสามารถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C x 2Ls) 
(เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 

1) ................................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................................ 

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

8. การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 
1) ................................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ภาระงาน/ช้ินงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การให้
คะแนน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. .............................. 
................................... 
2. .............................. 
................................... 
3. .............................. 
................................... 

 

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

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

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

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

11. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
12.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................... 



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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
13. ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ………………………………………………… ผู้สอน 

 (…………………………………………………) 
วันท่ี ...........เดือน........................พ.ศ................. 

 
 
ความเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
  ลงช่ือ………………….........….............……………………ผู้บังคับบัญชา 
   (…………………….…………………………………….) 

ต าแหน่ง………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ / ใบงาน 
/ ใบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายบรรยากาศ 
การจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 
       

 

 

 
 
 

 


