
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คํานํา 

 การนิเทศภายในโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนการบริหารงาน

วิชาการท่ีมีเปาหมายใหครูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย

ของหลักสูตรและเปนนโยบายเรงรัดคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนทุกโรงเรียนตองดําเนินการ  

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ไดดําเนินการจัดทําคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนและ 

นําคูมือไปใชเปนเครื่องมือในการนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

บรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมาย เอกสารฉบับนี้เปนคูมือนิเทศภายในของโรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมรา

ชาลัย ประกอบดวยกิจกรรมการนิเทศซ่ึง ทางโรงเรียนไดรวมกันประชุมปรึกษากําหนดแนวทาง โดยนําเอา

สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและตาม ความจําเปนในการปฏิบัติงานพิจารณาตามความเหมาะสม

กับบริบทของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนในทุกดานตอไป 
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ท่ีมาและความสําคัญ 

 มีคํากลาววา มีโรงเรียน ก็มีการสอน และมีการสอน ก็ตองมีการนิเทศ เพราะการนิเทศเปนการ

ชวยเหลือแนะนํา เปนการสราง การเสริม การเติม และการตอ มีจุดมุงหมายอยูท่ีการพัฒนาการเรียน การสอน

ใหดียิ่งข้ึน การนิเทศการศึกษา เปนสิ่งจําเปนสําหรับหนวยงานทุกระดับ ดังนั้น ภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่ง

ของ ผูบริหารก็คือ การนิเทศโดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูใหมีการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู

ให บรรลุวัตถุประสงคการนิเทศมีความสําคัญตอการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง ในบางครั้งแมครูจะไดใช 

ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามท่ีวางแผนไวแลวก็ตาม อาจจะมีบางสิ่งบางอยางขาดตกบกพรองทําใหการ 

สอนขาดความสมบูรณดังนั้น หากมีบุคคลอ่ืนไดชี้แนะ แนะนํา ใหความชวยเหลือ ก็ยอมเกิดผลดีการนิเทศจึง 

เปรียบเหมือนกระจกเงาท่ีคอยสองใหเห็นภาพการสอนของครูและเปนกระบวนการท่ีเสริมสรางการสอนของ

ครู ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาการสรางสื่อและนวัตกรรมการ

เรียนรูใหเหมาะสมในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดถูกตองตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดย

เนนผูเรียน เปนสําคัญและยังเปนการสรางความตระหนักใหกับครูถึงปญหาเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู

ใหสามารถ แกไขปญหาไดและสรางขวัญกําลังใจใหกับครูผูสอนอีกดวย นอกจากนี้ยังมุงใหเกิดความรวมมือ

และ ประสานงานกันเปนอยางดีภายใตระบบการบริหารงานของสถานศึกษา เพ่ือควบคุมมาตรฐานและพัฒนา

งาน ดานการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายในจึงได

ดําเนินการพัฒนา รูปแบบและระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือสรางความรูใหแกผูบริหารและผูนิเทศ

ของสถานศึกษา โดยจัดทําเอกสารคูมือการนิเทศภายในสถานศึกษาฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษานําไป

ประยุกตใช เปนแนวทางในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา อันจะทําใหสถานศึกษามีรูปแบบและ

กระบวนการนิเทศภายในท่ีเปนระบบชัดเจน เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพ่ิมข้ึน 
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กรอบแนวคิดของการนิเทศ 

การนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานรวมกัน ระหวางบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
เพ่ือการแกไข ปรับปรุงและพัฒนางานในวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลใหนักเรียนไดรับ
การพัฒนาใหมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   
 
จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนจําเปนตองมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานเพราะจุดมุงหมายจะ
ชวยใหผู ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นแนวทางในการทํางาน ซ่ึงจะชวยใหการนิเทศบรรลุผล จุดมุงหมายของ 
การนิเทศภายในโรงเรียนมีดังนี้ 
 1. เปนการชวยใหครผููสอนสามารถปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีข้ึน 
 3. สนับสนุนความรูความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. กํากับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอยางมีระบบตอเนื่อง 
 5. สงเสริมความคิดสรางสรรคและการทํางานรวมกันเปนคณะ    
 สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีจุดจุดมุงหมาย ท่ีจะชวยเหลือ ประสานงานใหบุคลากรใน
โรงเรียนไดปรับปรุงตนเอง ท้ังดานการสอน บุคลิกภาพ สรางขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจในการทํางานซ่ึง
จะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีความกาวหนามากยิ่งข้ึน 
 
หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
 หลักการและแนวคิดท่ีสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนคือ การนิเทศการศึกษาเปนงานในความ
รับผิดชอบของผูบริหารโดยตรง ท้ังนี้ผูบริหารอาจดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทน 
ซ่ึงการนิเทศภายในโรงเรียนจะสําเร็จลงไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายนิเทศ 
และผู รับการนิเทศ หากขาดความรวมมือจากฝายใดฝายหนึ่งการนิเทศจะไมมีโอกาสประสบความสําเร็จ ซ่ึง
บุคลากรในโรงเรียนจะตองตระหนักและเขาใจวาการนิเทศภายในโรงเรียนเปนการทํางานรวมกันเพ่ือชวย
พัฒนาเพ่ือนรวมงานใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน ท้ังนี้ ตองมีการยอมรับและใหเกียรติซ่ึง
กันและกัน ในสภาพความเปนจริงแลวไมมีใครท่ีจะมีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ดาน ดังนั้น จึงควรจะได
แลกเปลี่ยนและถายเทความเชี่ยวชาญใหแกผูรวมงานใหมีความรูสูงข้ึน เพ่ือใชในการแกปญหา หรือสนอง
ความตองการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รวมท้ังการสรางขวัญกําลังใจของผูบรหิารจะมีผล
โดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน  
 สรุปไดวา หลักการของการนิเทศภายในโรงเรียนก็คือ ผู นิเทศตองมีความรูความเขาใจในหลักการ
นิเทศอยางถูกตอง ตรงประเด็น มีระบบและข้ันตอนท่ีชัดเจนในกระบวนการนิเทศ กระบวนการนิเทศท่ีเกิดข้ึน
ตองเกิดจากความรวมมือของคณะครูทุกคนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู ในโรงเรียน และการนิเทศตองเปนไปเพ่ือการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู และการนิเทศการศึกษาควรมีการบริหารเปนกระบวนการเชิงระบบ 
มีการวางแผนการดําเนินงาน มีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ถือหลักการมีสวนรวมในการทํางานมีความเปน
ประชาธิปไตย มีการดําเนินงานอยางสรางสรรค  มีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน สราง
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สภาพแวดลอมในการทํางานใหดีข้ึน สรางความผูกพันและความม่ันคงตองานอาชีพ รวมท้ังพัฒนาและสงเสริม
วิชาชีพครูใหมีความรูสึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองพรอมท่ีจะรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 

การนิเทศแบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) 

 Coaching หมายถึง การชี้แนะหรือการสอนงานครูในสถานศึกษา ซ่ึงเปนเทคนิคหนึ่งในการ พัฒนา

บุคลากรหรือครู ท้ังนี้ผูนิเทศสอนงาน Coach โดยปกติ Coach สามารถเปนไดท้ังผูบริหารสถานศึกษา ผูนิเทศ

ภายใน สวนผูถูกสอนงานโดยปกติจะเปนครูท่ีอยูในสถานศึกษา เรียกผูถูกสอนวา “Coachee” 

 การสอนงานจัดไดวาเปนกระบวนการหนึ่งท่ีผูนิเทศใชเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาครู ใหมีความรู 

(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากนั้นการนิเทศแบบชี้แนะ ยังถือไดวาเปนรูปแบบของการ

สื่อสารอยางหนึ่งท่ีเปน ทางการและไมเปนทางการระหวางผูนิเทศ และผูถูกนิเทศ หรือเรียกวาการสื่อสารแบบ

สองทาง (Two Way Communication) ท่ีผูนิเทศใชในการชี้แจง ทําความเขาใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของครู ใหเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอยูตลอดเวลา และเปน 

ชองทางในการศึกษาสภาพปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

บทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ 

 ผูนิเทศ (Coach) ควรเปนผูรักการอาน รักการแสวงหาความรู และเปนผูขวนขวายหาขอมูลความรู

ใหมอยูตลอดเวลา รวมท้ังแสวงหาประสบการณใหมเก่ียวกับการจัดการศึกษา เพ่ือท่ีจะไดนําความรูและ

ประสบการณท่ีไดรับมาทําหนาท่ี ใหการฝกอบรม พัฒนาครู และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู เปนผูให

คําปรึกษา แกไขปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู บทบาทดังกลาวของผูนิเทศ จะแสดงบทบาทใดนั้น ข้ึนอยู

กับสถานการณหรือสภาพปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา ซ่ึงบางครั้งผูนิเทศ อาจแสดงบทบาทใด

บทบาทหนึ่ง หรือแสดงมากกวาหนึ่งบทบาท เรียกวาบทบาทผสมผสาน (Mixed Roles ) 

คุณลักษณะของผูนิเทศ 

 ผูนิเทศ (Coach) ควรมีพ้ืนฐานลักษณะนิสัยท่ีดี ดังตอไปนี้  

           1. การยอมรับความจริง 
           2. เห็นอกเห็นใจ 
           3. มองโลกในแงดี 
           4. กระตือรือรน 
           5. ใหโอกาส 
           6. ยืดหยุน 
           7. ม่ันใจในตนเอง 
           8. กลารับผิดและรับชอบ 
           9. มีวิสัยทัศน 
                ผูนิเทศ ควรหลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยท่ีไมดี คือ การไมวางใจ ข้ีรําคาญ เอาแตใจ ถือตัว ชอบ
เปรียบเทียบ รอไมได ไมม่ันใจในตนเอง ไมหวังดี 
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กระบวนการช้ีแนะ (Coach)  
 กระบวนการชี้แนะเปนกระบวนการท่ีชวยใหบุคคล ไดรวมกันแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู เชน ปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ํา ผูเรียนออกกลางคัน สื่อท่ีใชในการ จัด
กิจกรรมการเรียนรูไมมีคุณภาพ ซ่ึงการรวมกันแกไขปญหาดังกลาว กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูนิเทศ 
(Coach) และผูถูกนิเทศ อยางไรก็ตามการท่ีจะ Coaching ไดดีนั้น ตองมีความพรอมท้ังผูนิเทศและผูถูกนิเทศ
กระบวนการชี้แนะโดยท่ัวไปมีข้ันตอนของกระบวนการดังนี้  
 1. ข้ันกอนการช้ีแนะ (pre-coaching) กอนดําเนินการชี้แนะ มีการตกลงรวมกันเก่ียวกับประเด็น
หรือจุดเนนท่ีตองการชี้แนะรวมกัน เนื่องจากการดําเนินการชี้แนะเนนไปท่ีการเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติ
จริง เปนการทํางานเชิงลึก (deep approach) ดังนั้นประเด็นท่ีชี้แนะจึงเปนจุดเล็ก ๆ แตเขมขน ชวยใหเขาใจ
อยางลึกซ้ึง ชวยคลี่ปมบางประการใหเกิดผลในการปฏิบัติไดจริง ในกรณีการสอนกระบวนการคิด มีประเด็น
มากมายท่ีตองชวยกันขยับ ขับเคลื่อนไปทีละประเด็น 
 2. ข้ันการช้ีแนะ (coaching) ในข้ันของการชี้แนะประกอบดวยข้ันตอนยอย 3 ข้ัน คือ  
  2.1 การศึกษาตนทุนเดิม เปนข้ันท่ีผูชี้แนะพยายามทําความเขาใจวิธีคิด วิธีการทํางาน และ
ผลท่ี เกิดข้ึนจากการทํางานของคุณครูวาอยูในระดับใด เพ่ือเปนขอมูลในการตอยอดประสบการณในระดับท่ี
เหมาะสม กับครูแตละคน ซ่ึงในข้ันนี้อาจใชวิธีการตาง ๆ กันไปตามสถานการณ ไดแก  
   1) การใหครูบอกเลา อธิบายวิธีการท างานและผลท่ีเกิดข้ึน  
   2) การพิจารณารองรอยการทํางานรวมกัน เชน แผนการสอน ชิ้นงานของนักเรียน 
   3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  
  2.2 การใหคุณครูประเมินการทํางานของตนเอง เปนข้ันท่ีชวยใหครูไดทบทวนการทํางาน ท่ี
ผานมาของตนเอง โดยใชตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมท่ีผานมา ไดแก การสอนท่ีเพ่ิงสอนจบไปแลว ชิ้นงานท่ีนักเรียน 
เพ่ิมทําเสร็จเม่ือสักครู มาใชประกอบการประเมิน ข้ันตอนนี้เปนข้ันสําคัญข้ันหนึ่งการท่ีจัดใหมีโอกาสได “นึก
ยอนและสะทอนผลการทํางาน” ชวยใหครู ไดทบทวนและไตรตรองวาตนเองไดใชความรูความเขาใจไปสูการ
ปฏิบัติอยางไร มีอุปสรรคปญหาใดเกิดข้ึนบาง คําถามท่ีมักใชกันในข้ันนี้มี 2 คําถามหลัก คือ  
   อะไรท่ีทําไดดี  
   จะใหดีกวานี้ถา.....   
  2.3 ข้ันตอยอดประสบการณ เปนข้ันท่ีผูชี้แนะมีขอมูลจากการสังเกตการทํางานและฟงครู 
อธิบายความคิดของตนเอง แลวจึงลงมือตอยอดประสบการณในเรื่องเฉพาะนั้นเพ่ิมเติม ซ่ึงผูชี้แนะตองวินิจฉัย
ใหไดวาคุณครูตองการความชวยเหลือในเรื่องใด หากไมแนใจก็อาจใชวิธีการสอบถามขอขอมูลเพ่ิมเติม ในข้ัน
ตอยอดประสบการณมักมีการดําเนินการใน 2 ลกัษณะ คือ 
   1) เม่ือพบวาคุณครูมีความเขาใจท่ีผิดพลาดบางประการ หรือมีปญหา ก็ตองแกไข 
ปรับความรูความเขาใจใหถูกตองและชวยเหลือในการแกไขปญหา  
   2) เม่ือพบวาคุณครูเขาใจหลักการสอนดี แตยังขาดประสบการณในการออกแบบ
การเรียน การสอน ก็เพ่ิมเติมความรู แบงปนประสบการณ 
 3. ข้ันสรุปผลการช้ีแนะ (post-coaching) เปนข้ันตอนท่ีผูชี้แนะเปดโอกาสใหคุณครูไดสรุปผลการ
ชี้แนะเพ่ือใหไดหลักการสําคัญ ไปปรับการเรียนการสอนของตนเองตอไป มีการวางแผนท่ีจะกลับมาชี้แนะ
รวมกันอีกครั้งวาความรูความเขาใจ อันใหมท่ีไดรับการการชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไป
ถึงการตกลงรวมกัน เรื่องใหความชวยเหลืออ่ืนๆ เชน หาเอกสารมาใหศึกษา ประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ 
แนะนําแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 
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ปจจัยท่ีทําใหการนิเทศแบบช้ีแนะไมบรรลุผลสําเร็จ            

 1. การจัดสภาพแวดลอม สถานท่ีท่ีใชสําหรับสอนงาน ไมเหมาะสม เชน กวางหรือแคบเกินไป 

บรรยากาศในหองประชุมดเูปนทางการหรือเปนกันเองเกินไป หองประชุมมีอากาศรอน มีกลิ่นหรือเสียงรบกวน 

ทําลายสมาธิของผูนิเทศและผูถูกนิเทศ 

          2. การจัดหาอุปกรณเครื่องมือ การจัดหาและการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ไมครบถวน ไมมี

คุณภาพ ในการนําไปใชสอนงานหรือไมสามารถสาธิตวิธีการใชอุปกรณ/เครื่องมือท่ีเก่ียวของได 

          3. งบประมาณ สถานศึกษาไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนิเทศไดโดยเฉพาะ 

          4. ผูนิเทศ โดยมีสาเหตุ ดังนี้ 

                   4.1 ขาดความรูและไมเขาใจในเนื้อหาท่ีจะสอนงาน 

                   4.2 ขาดทักษะในการควบคุมเวลาในการสอนงาน 

                   4.3 ขาดทักษะของการสื่อสาร และวิธีการถายทอดใหครูเขาใจ 

                   4.4 ผูนิเทศไมมีความรู และประสบการณ หรือมีไมตรงกับสิ่งท่ีผูรับการนิเทศตองการ 

                   4.5 ไมเห็นความสําคัญและความจําเปนของการสอนงาน 

                   4.6 ทําตนไมเปนแบบอยางท่ีดีตอผูรับการนิเทศ 

                   4.7 อารมณหงุดหงิด หรือแสดงความไมพอใจ เม่ือผูรับการนิเทศมีคําถามหรือมีขอสงสัย 

                   4.8 ขาดความพรอมในดานสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ในขณะท่ีเขียนสอนงาน 

          5. ครูผูรับการนิเทศ พบวา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการนิเทศสอนงานประสบความลมเหลว คือมักจะ

หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ ไมยอมทําตามท่ีผูนิเทศไดใหการนิเทศไว ท้ังนี้สืบเนื่องจาก ไมมีเปาหมายในการทํางาน 

หรือไมสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง กลัวการเปลี่ยนแปลง ไมพรอมท่ีจะรับฟง หรือขาดความเคารพศรัทธาผูนิเทศ 

และอาจมีผูนิเทศ (Coach) มากเกินไป ทําใหมีหลายแนวทางทําใหครูเกิดความสับสน 

          6. วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา ไมเอ้ือและไมไดรับการสงเสริมจากผูบริหารสถานศึกษา 

 

ประโยชนการนิเทศแบบช้ีแนะหรือสอนงาน (Coaching) 

           1. ประโยชนตอผูนิเทศ (Coach) 
                     1.1 ผูนิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  1.2 ผูนิ เทศสามารถชวยเหลือครู  ในการสะทอนจุดเดน และจุด ท่ียั ง มีปญหาของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางแทจริง และครูสามารถนําขอมูลตาง ๆ จากผูนิเทศไปใชในการปรับปรุงและ 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีคุณภาพ 
  1.3 ผูนิเทศสามารถทําความเขาใจเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และปญหา การ
เปลี่ยนแปลง การเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ของสถานศึกษาใหครูไดเขาใจตรงกัน และมีทิศทางในการ
ทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.4 ผูนิเทศสามารถรับรูความคาดหวัง สภาพและปญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครู ซ่ึงจะนําไปสูขอมูลเก่ียวกับความตองการในการนิเทศอยางแทจริง 
  1.5 เปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
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 2. ประโยชนตอครูผูรับการนิเทศ (Coachee) 
                     2.1 การสอนงานจะชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
  2.2 Coaching เปนกระบวนการหนึ่งท่ีจะชวยผลักดันและสนับสนุนใหครูทํางาน ใหบรรลุ
เปาหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานท่ีกําหนด 
  2.3 เขาใจขอบเขต เปาหมาย ของงาน และความตองการท่ีผูนิเทศคาดหวัง 
  2.4 ไดรับรูสถานการณ การเปลี่ยนแปลง ปญหา อุปสรรค ของการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา และภารกิจท่ีสถานศึกษากําลังดําเนินการในปจจุบัน และจะดําเนินการตอไปในอนาคต 
  2.5 ไดรับรูถึงปญหา หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในการจัดการเรียนรูรวมกับผูนิเทศ และมีสวน
รวมกับผูนิเทศ ในการพิจารณา แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
  2.6 มีโอกาสรูถึงจุดแข็ง จุดออนของตน เพ่ือสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ประโยชนตอสถานศึกษา 
  3.1 สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน (Organization Performance) เปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 
  3.2 สถานศึกษามีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการสอนงานทํา
ใหครูมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังดานการทํางานตามนโยบาย กลยุทธ วิธีการทํางาน และการ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  
  3.3 เปนการสงเสริมการสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีมในสถานศึกษา 
 

การนิเทศแบบเปนพ่ีเล้ียง (Mentoring)  

 การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) หมายถึงผูใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือครูผูสอนในเรื่องการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนเพ่ือใหมีศักยภาพการทํางานสูงข้ึน 

บทบาทหนาท่ีของพ่ีเล้ียง (Mentor)  

 1. เปนผูแนะแนวกลุมผูรับการนิเทศ (Mentee) ในการพัฒนาหรือแกปญหาและอุปสรรคการทํางาน

โดยใหผูรับการนิเทศ (Mentee) ตัดสินใจและเลือกแนวทางในการพัฒนาหรือแกปญหาดวยตนเอง  

 2. เปนพันธมิตรท่ีคอยใหขอมูลแกผูรับการนิเทศ แตละคนในกลุมเก่ียวกับจุดออนจุดแข็ง โดยวิธีการ

ใหผูรับการนิเทศเลาปญหา โดยผูนิเทศจะฟงอยางตั้งใจเห็นอกเห็นใจและใหขอมูลความเห็นท้ังดานดีและดาน

ท่ีตองไดรับการพัฒนาอยางตรงไปตรงมาและเปนมิตร  

 3. เปนผูกระตุนใหกลุมผูรับการนิเทศรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและอนาคตของสถานศึกษาวาจะไป 

ทิศทางใดและจะขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาไดอยางไร  

 4. เปนผูมีความรูทักษะและประสบการณในการจัดการศึกษาทําใหมีแนวทางในการจัดการศึกษาให 

ประสบความสําเร็จและสามารถใหแนวทางแกกลุมผูรับการนิเทศ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุตาม

เปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  

 5. เปนผูทําหนาท่ีชวยสนับสนุนใหผูรับการนิเทศ ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ 
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ประโยชนของนิเทศแบบ Mentoring  

 1. สรางกลุมคนท่ีมีความสามารถมีศักยภาพไดเร็วกวาปกติ  

 2. จูงใจใหครูปฏิบัติงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการทํางานสูงใหคงอยูกับหนวยงาน  

 3. กระตุนใหครูปฏิบัติงานสรางผลงานมากข้ึนพรอมท่ีจะทํางานหนักและทาทายมากข้ึน  

 4. สรางบรรยากาศของการนําเสนองานใหมๆหรือความคิดนอกกรอบมากข้ึน  

 5. สรางระบบการสื่อสารแบบสองทาง (two way communication) 
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รูปแบบหรือกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2  ไดจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโดยใชรูปแบบนิเทศแบบชี้แนะและการเปนพ่ีเลี้ยง 

(Coaching and Mentoring) ผานชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู (PLC) ภายใตวัฒนธรรมองคกร “บานนี้มี

ความสุข” ซ่ึงโรงเรียนของเราเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ โดยผูเรียนมีความหลากหลายท้ังดาน

ครอบครัวและความสามารถทางการเรียน ทางโรงเรียนจึงมีเปาประสงคหลักเพ่ือจะพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย ประยุกตใชเทคโนโลยี มีความรู คูคุณธรรม มีวินัย

รักษสิ่งแวดลอม ประกอบกับบุคลากรของโรงเรียนสวนหนึ่งเปนครูผูชวย และอีกสวนหนึ่งเปนบุคลากรท่ียาย

มาปฏิบัติราชการ ซ่ึงอาจยังขาดประสบการณ ในการจัดการเรียน การสอน การปฏิบัติงาน รวมถึงวัฒนธรรม 

“บานนี้มีความสุข” ของโรงเรียน จึงไดนํากระบวนการนิเทศภายในมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาใหเปนไป

ตามมาตรฐานของการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค และเปาหมายดังนี้ 

 วัตถุประสงค 
  1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงข้ึน 
  2. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความตองการ
 ของผูเรียน  
  3. มีระบบการบริหารจัดการท่ีเนนคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  4. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
 กระบวนการจัดการเรียนรู 
 
 เปาหมาย 
      1 ดานปริมาณ 
       1.1 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยทุกคน
 มีสวนรวมในกระบวนการนิเทศ 
      2 ดานคุณภาพ    
       2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ      
  2.2 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
 และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู 
 
 บุคคลากรผูทําหนาท่ีนิเทศแบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) 
  1. ผูบริหาร 
  2. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
  3. ครูในกลุม PLC 
 
 เอกสารเตรียมรับการนิเทศ 
  1.แผนการจัดการเรียนรู 
  2. เอกสารประกอบการนิเทศ  
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กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
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วิธีการดําเนินการ 

 วิธีการดําเนินการนิเทศมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ข้ันเตรียมการ เปนข้ันท่ีผูมีสวนรวมประชุมหารือกันถึงปญหาในการจัดการเรียน การสอน นําผล

การประเมิน จากปการศึกษาท่ีผานมา มารวมกันวิเคราะห เพ่ือวางแผนการนิเทศ การกําหนดวิธีการ รูปแบบ

ปฏิทินการนิเทศและบุคลากรเพ่ือการนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) ผานชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู 

(PLC) รวมถึงการเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ

และการเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) และอบรมการสรางสื่อและเทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือการดําเนินงานอยางมีคุณภาพ นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดมีการนํากระบวนการนิเทศมาใชใน

การนิเทศครูผูชวยในดานของการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน เพ่ือใหครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.1 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา 

 1.2 การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพ่ือกําหนดจุดท่ีจะพัฒนา 

 1.3 การหาแนวทางเลือกเพ่ือพัฒนา 

 

1.1 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา 
 

กิจกรรมการนิทศ สภาพความสําเร็จ 
1. ผูบริหารและคณะครูรวมวางแผนเก็บรวบรวม
ขอมูลของนักเรียน ครู ผูบริหารและชุมชน 
    - เรื่องท่ีจะประเมิน  
    - วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
    - เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
2. เก็บรวบรวมขอมูล  
3. ประชุมปฏิบัติการวิ เคราะหขอมูลจัดระบบ 
สารสนเทศ 

ไดขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ครูผูบริหาร ดังนี้ 
1. นักเรียน 
   1.1 ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ รายกลุ มสาระตาม
ระดับชั้น 
  1.2 สภาพครอบครัวนักเรียน 
2. ครู 
ความรู ความสามารถของครูในการพัฒนา หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การจัด กิจกรรมเสริม การ
วิจัยในชั้นเรียน การ ทํางาน รวมกันเปนทีม ฯลฯ  
3. ผูบริหารโรงเรียน  
    3.1 ความรู ความสามารถในการ บริหารงาน 
นิเทศภายในโรงเรียน  
    3.2 เจตคติตอการดํา เนินงานนิ เทศภายใน 
โรงเรียน  
     3.3 ความตระหนั กในการ พัฒนา คุณภาพ 
การศึกษา  
     3.4 แหลงความรู ขอมูล สื่อ นวัตกรรม วิทยากร 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 
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1.2 การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพ่ือกําหนดจุดท่ีจะพัฒนา 
 

กิจกรรมการนิทศ สภาพความสําเร็จ 
1.ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย  
2.ระดมสมอง อภิปราย สรุป  สภาพปจจุบั น
เปรียบเทียบกับเปาหมาย  
3.กําหนดจุดพัฒนาครู นักเรียน โรงเรียน 

1. ทราบจุดเดน จุดดอย ของบุคลากรใน โรงเรียน 
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียน  
2. รูจุดพัฒนาการดําเนินการนิเทศ  
3. รูจุดพัฒนาครู ครูคนไหนควรพัฒนาเรื่องใด  
    - ดานความรู  
    - ดานทักษะ  
    - ดานเจตคต ิ

 

1.3 การหาแนวทางเลือกเพ่ือพัฒนา 
 

กิจกรรมการนิทศ สภาพความสําเร็จ 
1.ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกในการพัฒนา  
ท่ีสอดคลองกับจุดพัฒนา  
2.ประชุ มครู ตามกลุ มสาระการ เรี ยนรู /คณะ 
กรรมการโครงการเพ่ือประเมิน ทางเลือกท่ีเหมาะสม
ในการนิเทศ  
3.ประชุมปฏิบัติการกําหนดยุทธศาสตร นวัตกรรม 
การนิเทศ  
4.ประชุมปฏิบัติการจัดทํา/จัดหาสื่อและ เครื่องมือ 
การนิเทศ 

1. มีแนวทางการนิเทศท่ีหลากหลายตามจุด พัฒนา 
คร ู 
2. มีแนวทางการนิเทศตามจุดพัฒนาท่ีคาดวาจะ ได 
ผลสูงสุด  
3. มียุทธศาสตร นวัตกรรมการนิเทศเพ่ือ ยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีตรงตามจุดพัฒนา  
4. มีสื่อและเครื่องมือการนิเทศท่ีมีคุณภาพ 

 

 2. ข้ันดําเนินการและลงมือปฏิบัติ  

 นํายุทธศาสตรท่ีกําหนดไวมาลําดับข้ันตอนการดําเนินการ และกําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการ

ตามข้ันตอน ดังนี้  

 2.1 กําหนดรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ  

 2.2 กําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินงาน ซ่ึงไดแก งบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวย ความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ เปนตน  

 2.3 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ  

 2.4 วางแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 2.5 จัดทําแผนนิเทศของโรงเรียน  

 2.6 ประเมิน ชี้แจง และมอบหมายงานใหตรงตามความสามารถของผูนิเทศ  

 2.7 ผูนิเทศจัดทําปฏิทินนิเทศและประสานปฏิทินนิเทศกับผูมีสวนเก่ียวของ  

 2.8 ผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศตามแผนนิเทศท่ีไดรับมอบหมาย ตามปฏิทินนิเทศท่ีกําหนดไว  

 2.9 ผูนิเทศบันทึกการนิเทศและผลการนิเทศตามท่ีไดรับมอบหมาย และรายงานผล 
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กิจกรรมการนิทศ สภาพความสําเร็จ 
1. ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ จุด
พัฒนาทางเลือก ยุทธศาสตร นวัตกรรม สื่อ/และ
เครื่องมือการนิเทศ และจัดทําแผนการ นิเทศเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ปฏิบั ติการนิ เทศตามแผนโดยใช กิจกรรมท่ี  
หลากหลาย เชน การตรวจแผนการสอน การ
สังเกตการณสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การสนทนา
วิชาการ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
3. ติดตาม กํากับ การดําเนินการนิเทศเพ่ือยก ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. มีแผนการนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา จุดพัฒนา  
2. มีปฏิ ทินปฏิบัติ งานตามแผนท่ีระบุ กิจกรรม 
ระยะเวลา และผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน  
3. มียุทธศาสตรการนิเทศท่ีชัดเจนและตรงตาม 
เปาหมายของการพัฒนา  
4. มีนวัตกรรม สื่อ และเครื่องมือการนิเทศท่ีมี 
คุณภาพ  
5. มีการปฏิบัติการนิเทศตามแผนท่ีกําหนดดวยวิธี  
ท่ี หลากหลายสอดคลองกับความตองการพัฒนา  
6. มีการติดตามกํากับการนิ เทศอยางตอเนื่อง 
สมํ่าเสมอ 

 

 กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเปนพ่ีเลี้ยง(Coaching and Mentoring) ประกอบดวย  

3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1 ข้ันกอนการสังเกต (Pre-Observation) 

  การสรางปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางบุคคลโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด หรือโดยบุคลิก

ท่ีกอใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ เปนการสรางความคุนเคยแสดงออกซ่ึงความเคารพนับถือและใหเกียรติระหวาง

กันพรอมท่ีจะเปดใจระหวางผูรับการนิเทศ และผูนิเทศ ในประเด็นดังนี้ 

  1.1 การวางแผนการจัดการเรียนรู  

  1.2 การออกแบบหนวยการเรียนรู  

  1.3 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 2 ข้ันสังเกต (Observation) 

  การสังเกตการสอน เปนพ้ืนฐานสําคัญของการไดมาซ่ึงสารสนเทศสําหรับนําไปใชพัฒนาตอ

ยอด โดยเฉพาะบทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ คือการปรับปรุงและพัฒนาดานการเรียนการสอน การพัฒนา

ผูเก่ียวของ การนําหลักสูตรไปใชไดอยางมีคุณภาพในระดับชั้นเรียน และอีกประการหนึ่งเชื่อวาการสังเกตการ

สอน คือ ทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยเสริมสรางความเทาเทียม สรางคุณคา และสรางบรรยากาศของการทํางาน

รวมกันอยาง กัลยาณมิตร 

 3 ข้ันหลังการสงัเกต (Post-Observation) 

  โดยหลังจากไดรับการนิเทศ จะมีกิจกรรมสะทอนความคิดของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศเพ่ือ

สรางความชัดเจนรวมกัน จากการเก็บขอมูลขณะสังเกตการสอน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และรับฟงผูรับการ

นิเทศ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

  - ผูรับการนิเทศสะทอนตนเองในการจัดการเรียนรู 

  - ผูนิเทศสะทอนผลการจัดการเรียนรูใหกับผูรับการนิเทศฟง 
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  - ผูรับการนิเทศและผูนิเทศรวมกันหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 หลังจากนั้นประชุมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด และสะทอนปญหาท่ีเกิดข้ึนผานชุมชนแหงการ

เรียนรูวิชาชีพครู (PLC)  

 3. ติดตามประเมินผลและปรับปรุง 

 เปนการรวบรวมขอมูลจากการนิเทศ ซ่ึงเปนผลท่ีไดในระหวางดําเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้นการ

ดําเนินการตามแผนนิเทศ ขอมูลท่ีไดนํามาเปรียบเทียบกับสภาพความสําเร็จของแผนนิเทศ 

 3.1 ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน เชนการดําเนินงานของผูรับการนิเทศ เพ่ือนําผลไป

ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน   

 3.2 ประเมินผลการนิเทศเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลากําหนด 
  

กิจกรรมการนิทศ สภาพความสําเร็จ 
1. ประชุมปฏิบัติการสรางความเขาใจในกระบวน 
การ วิธีการ เครื่องมือ การติดตาม ประเมินผล การ
นิเทศ และมอบหมายงาน  
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลระหวาง การ
ดําเนินการนิเทศ และเม่ือเสร็จสิ้นการ ดําเนินการ
ตามแผนนิเทศ  
3. วิเคราะหผลและสรุปรายงานผล 4. วิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินการกับ เปาหมายและ
สภาพความสําเร็จเพ่ือกําหนด แนวทาง/วิธีการ
ปรับปรุง/พัฒนาระหวางการ ปฏิบัติการนิเทศและ
พัฒนางานในปตอไป  
5. ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาแนวทาง/วิธีการ 
กําหนดอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

1. บุคลากรมีความเขาใจภาพตลอดแนวของการ 
ดําเนินงานท่ีชัดเจนตรงกัน ท้ังในภาพรวมและ งาน
ในสวนท่ีแตละคนรับผิดชอบ  
2. มีขอมูลผลการดําเนินการนิเทศท้ังระหวางการ 
ดําเนินการและเม่ือเสร็จสิ้นการนิเทศตามแผน  
3. มีสรุปรายงานผลการนิเทศ  
4. มีแนวทาง/วิธีการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
5. มีผลการพัฒนาการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 

 4. รายงานผลการดําเนินการนิเทศ เผยแพร และช่ืนชมผลงาน 

  มีการรายงานผลการนิเทศกับผูบริหารสถานศึกษา แลวนําผลการนิเทศท่ีเปนปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะมาประชุมวางแผนเพ่ือพัฒนาการนิเทศในครั้งตอไป หรือในปการศึกษาตอไป 

 การเผยแพรเปนการนําเสนอท่ีมีคุณภาพท่ีแสดงถึงการพัฒนาของนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา 

และโรงเรียน เพ่ือเปนแบบอยางและเปนประโยชนตอการพัฒนา และเปนการสรางความชื่นชมในผลสําเร็จ

ของงานรวมกันของบุคคลากรในโรงเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 
 

กิจกรรมการนิทศ สภาพความสําเร็จ 
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียน และผูเก่ียวของ เพ่ือ
นําเสนอผลงานท่ีประสบผลสําเร็จ  
2. รวมกันเผยแพรผลงานดวยวิธีการ หลากหลาย 
เชน เอกสาร วีดีทัศน นิทรรศการ ฯลฯ  

1. ผลงานและความภูมิใจของผูปฏิบัติงานทุกคน  
2. มีรูปแบบ วิธีการ และสื่อเผยแพรผลงานท่ี ภูมิใจ 
อยางเหมาะสม  
3. มีผลการเผยแพรผลงานอยางเปนระบบ 
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กิจกรรมการนิทศ สภาพความสําเร็จ 
3. ประเมินผลการเผยแพรผลงานใหครอบคลุม 
ประเด็น ดังนี้  
   - ความท่ัวถึง  
   - การนําไปใชประโยชน  
   - การขยายผล  
   - การสรางเครือขาย 

 
 

 

โดยสรุปกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ 

 1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

 2. บันทึกการจัดการเรียนรูแบบชี้แนะและการเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 

 3. แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรม 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการนิเทศแบบชี้แนะ 

 5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
 6. บันทึกการนิเทศทั่วไปโดยฝายบริหารและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินความ

ตองการจําเปนใน

การพัฒนา 

วิเคราะหจุดเดน จุด

ดอย เพ่ือกําหนดจุด

ท่ีจะพัฒนา 

หาแนวทางเลือก

เพ่ือพัฒนา 

ดําเนินการและ

ลงมือปฏิบัติ 

ติดตาม

ประเมินผลและ

ปรับปรุง 

รายงานผลการ

ดําเนินการนิเทศ 

เผยแพร และชื่นชม

 

สภาพความสําเร็จ 
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ภาคผนวก 
 
 

 - คําสั่ง 
 - แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

 - บันทึกการจัดการเรียนรูแบบชี้แนะและการเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 

 - แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรม 

 - แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการนิเทศแบบชี้แนะ 

  - แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 - แบบบันทึกการนิเทศท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
ท่ี  070/2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
................................................. 

 เพ่ือใหการดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เปนไป
ดวยความเรียบรอยบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจนเพ่ือยกระดับมาตรฐานทาง
การศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แตงตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565  
ดังตอไปนี้ 
1.  คณะกรรมการฝายอํานวยการ       

 นายจันทร     เท่ียงภักดิ์           ผูอํานวยการโรงเรียน                              ประธานกรรมการ 
 นางวิลาสินี     ปลายเนิน           รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ   รองประธานกรรมการ 
 นายศตวุธ      หรือโอภาส          รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 นางสาวจันทิรา    ภูสําลี            รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ใหคําปรึกษา อํานวยการปฏิบัติงานและประสานงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
2.  คณะกรรมการดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

      นายจันทร         เท่ียงภักดิ์       ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นางสาวจันทิรา    ภูสําลี            รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ           รองประธานกรรมการ 
 นางวิลาสินี         ปลายเนิน       รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
  นายศตวุธ          หรือโอภาส      รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 นางเพชรินทร     วงศขาหลวง      ครู       กรรมการ 

 นายพุทธิพงษ  ทิพวาที  ครู           กรรมการ
 นางพิศมัย  สารผล  ครู           กรรมการ
 นางชวนพิศ        ตินตะบุระ ครู           กรรมการ 
 นายชาคริต  หะซัน  ครู           กรรมการ 
 นายกุณฑณ       เดชดี  ครู           กรรมการ
 นางศรกช  เดชะ  ครู           กรรมการ 
 นางวัฒนาศิริ  ชุมธ ิ  ครู           กรรมการ 
 นางสาวทัศนีย     วงศศรี       ครู               กรรมการ
 นายจักรี           ภูมิบูรณ  ครู           กรรมการ 
 นายพูลสุข  ชํานาญไพร ครู           กรรมการ 
 นางสาวมยุรี คําแกว  ครู            กรรมการและเลขานุการ 
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ตารางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนท่ัวไป  

 

คาบ  
ฝายบริหาร 

1 2 3 4-5 6 7 8 
เวลา 
วัน 

08.20-
09.10 

09.10-
10.00 

10.00-
10.50 

10.50-
12.30 

12.30-
13.20 

13.20-
14.10 

14.10-
15.00 

จันทร 
นายจนัทร  เที่ยงภักดิ ์
ผูอํานวยการโรงเรียน 

นางวฒันาศิริ  ชุมธ ิ
 
 
 

ครูเวร 
ประจํา 

วัน 

 
นางชวนพิศ    ตนิตะบุระ 

 

อังคาร 
นางวลิาสินี  ปลายเนิน 

รองผูอํานวยการ 
กลุมบริหารงบประมาณ 

นางศรกช  เดชะ นายกุณฑณ    เดชด ี

พุธ 
นายศตวุธ  หรือโอภาส 

รองผูอํานวยการ 
กลุมบริหารงานบุคคล 

 
นายพลูสุข  ชาํนาญไพร 

 

 
นายจักรี     ภูมิบูรณ 

 

พฤหัสบดี 
นางสาวจนัทิรา   ภูสําล ี

รองผูอํานวยการ 
กลุมบริหารวิชาการ 

นายชาคริต  หะซัน 
 

นายพุทธิพงษ  ทพิวาท ี
 

ศุกร นางเพชรินทร  วงศขาหลวง นางสาวทัศนีย     วงศศรี 
 

นางพิศมัย  สารผล 
 

 

หนาท่ี 
  1. ดูแลความเรียบรอยของบรรยากาศการเรียนการสอนของครู นักเรียนใหเขา-ออกตรงเวลา 
  2. ดูแลความเรียบรอยของสภาพหองเรียน โตะ-เกาอ้ี ความสะอาดการเปด-ปดแอร พัดลม ไฟฟา น้ํา 
     บนอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค 
  3. ดูแลความเรียบรอยในสวนอ่ืน ๆ ท่ัวไปบนอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค 
  4. หากพบเห็นเหตุการณหรือปญหาท่ีตองไดรับการแกไข ใหรายงานหัวหนาเวรและแจงประสานฝาย
หรืองานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขทันที 
  5. บันทึกเหตุการณหลังการนิเทศทุกครั้งใหเปนปจจุบันในสมุดบันทึก 
       6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3.  คณะกรรมการดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู 

 นางสาวจันทิรา   ภูสําลี          รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
 นายพุทธิพงษ  ทิพวาที        ครู               รองประธานกรรมการ 
 นางเพชรินทร     วงศขาหลวง       คร ู           กรรมการ 
 นางพิศมัย  สารผล        คร ู          กรรมการ 
 นางอาภรณ        ศิริคณินทร       คร ู                  กรรมการ 
 นางชวนพิศ        ตินตะบุระ       คร ู                   กรรมการ 
 นายชาคริต  หะซัน        คร ู                   กรรมการ 
 นายกุณฑณ       เดชดี        คร ู         กรรมการ
 นางศรกช  เดชะ        คร ู         กรรมการ 
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 นางวัฒนาศิริ  ชุมธ ิ        คร ู         กรรมการ 
 นางสาวทัศนีย     วงศศรี             คร ู         กรรมการ
 นายจักรี           ภูมิบูรณ        คร ู         กรรมการ 
 นางนุช            เมืองแกว       คร ู         กรรมการ 
 นางสาวภัทราภรณ  ศรีสุธรรม       คร ู         กรรมการ 
 นางกาญจนา     ชิดสิน        คร ู         กรรมการ
 นายพูลสุข ชํานาญไพร       คร ู         กรรมการ 
 นางสาวอุมาพรรณ  ลัทธิธรรม       คร ู         กรรมการ 
 นางสาวจุฑามาศ   จันนาวัน       คร ู         กรรมการ 
 นางสาวประกายดาว  จันทรา       คร ู         กรรมการ 
 นางสาวสุกัญญา  มลิซอน        ครูผูชวย             กรรมการ
 ครูผูสอนประจําวิชา             กรรมการ 
 นางสาวมยุรี คําแกว        คร ู         กรรมการ 
หนาท่ี   
 1. ดําเนินการประชุม วางแผน กําหนดรูปแบบ จัดทําปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนของครูในกลุม
สาระการเรียนรู 
 2. ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนในหองเรียนตามรูปแบบและปฏิทินท่ีกําหนดแกครูในกลุมสาระ 
    การเรียนรู หรือตางกลุมสาระการเรียนรูอยางกัลยาณมิตร 

3. บันทึกเอกสารการนเิทศ รูปภาพและรวบรวมเอกสารการนิเทศเพ่ือสรุปและรายงานฝายบริหาร 
4. จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนิเทศ 
 นางสาวจันทิรา   ภูสําล ี รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ        ประธานกรรมการ 
 นางสาวจิราพร    หมอบอก ครู                                           รองประธานกรรมการ 

       นางสาวจุฬาลักษณ  ชาวเวียง ครูพิเศษ                                                   กรรมการ 
  นางสาวมยุรี   คําแกว ครู                                        กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  1. ดําเนินการติดตามประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยการวางแผน กําหนดข้ันตอน 
 ติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพ 

2.ออกแบบและจัดทําเอกสารสาํหรับบันทึกและรวบรวมรองรอยการนิเทศจากทุกกลุมสาระการเรียนรู 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้  ขอใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ และเกิดผลดีแกทางราชการสืบไป 
 

     สั่ง  ณ  วันท่ี  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
                                                               
 
 

    
   (นายจันทร    เท่ียงภักดิ์) 

                                                ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
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คําสั่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

ท่ี  115/2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการนิเทศภายใน ปการศึกษา 2565 

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

 เพ่ือใหการดําเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เปนไปดวยความ

เรียบรอยตามรูปแบบ แนวทาง วิธีการท่ีกําหนด และบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจนเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแตงต้ังคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําคูมือการนิเทศ

ภายในประจําปการศึกษา 2565 ดังตอไปนี้ 

1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา       

 นายจันทร   เท่ียงภักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน                               ประธานกรรมการ 

 นางวิลาสินี    ปลายเนิน   รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ     รองประธานกรรมการ 

 นายศตวุธ     หรือโอภาส รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล     กรรมการ  

 นางสาวจันทิรา    ภูสําลี  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี   ใหคําปรึกษา อํานวยการปฏิบัติงานและประสานงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

2.  คณะกรรมการจัดทําคูมือการนิเทศภายใน 

      นางสาวจันทิรา   ภูสําล ี รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ              ประธานกรรมการ 

 นางเพชรินทร     วงศขาหลวง  ครู      กรรมการ 

 นายพุทธิพงษ  ทิพวาที  ครู          กรรมการ 

 นางชวนพิศ        ตินตะบุระ ครู          กรรมการ 

 นายชาคริต  หะซัน  ครู          กรรมการ 

 นายกุณฑณ       เดชดี  คร ู         กรรมการ

 นางศรกช  เดชะ  ครู          กรรมการ

 นางวัฒนาศิริ  ชุมธ ิ  ครู          กรรมการ 

 นางสาวทัศนีย   วงศศรี       ครู              กรรมการ

 นายจักรี      ภูมิบูรณ  ครู          กรรมการ 

 นายอภิภพ ชํานาญไพร ครู           กรรมการ 
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 นางสาวดาริณี      สุขชัย        ครู           กรรมการ 

 นางอาภรณ    ศิริคณินทร            คร ู                    กรรมการ

 นางกาญจนา   ชิดสิน   คร ู          กรรมการ

 นางนุช        เมืองแกว         คร ู          กรรมการ 

 นางสาวภัทราภรณ  ศรีสุธรรม  คร ู          กรรมการ 

 นางสาวอุมาพรรณ  ลัทธิธรรม   คร ู          กรรมการ 

 นางสาวจุฑามาศ   จันนาวัน   คร ู          กรรมการ 

 นางสาวประกายดาว  จันทรา   คร ู          กรรมการ 

 นางสาวสุกัญญา   มลิซอน   ครผููชวย             กรรมการ 

 นางสาวมยุรี  คําแกว    ครู            กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวจิราพร    หมอบอก   คร ู                                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาท่ี 

  1. จัดทําคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ประจาํปการศึกษา 2565 

  2. กําหนดแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

  3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ท้ังนี้ขอใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง  

ตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 
 

     สั่ง  ณ  วันท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

                                                               

 

 

    

   (นายจันทร    เท่ียงภักดิ์) 

                                                ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี………..เรื่อง……………………………………………………….รหัสวิชา………..วิชา………………....... 

ผูสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับระดับการประเมิน 

 ระดับการประเมิน 

  5 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก 

  3 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมนอย 

  1 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมนอยท่ีสุด 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 แผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับหนวยการเรียนรูท่ีกําหนดไว      

2 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวน สัมพันธกัน      

3 ความสอดคลองของสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

หรือผลการเรียนรู 

     

4 ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูครอบคลุมสาระการเรียนรู พัฒนาผูเรียนเกิด K P A      

5 จุดประสงคการเรียนรูพัฒนาผูเรียนครอบคลุมดาน K P A      

6 สาระการเรียนรู เหมาะสมกับเวลาและตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู      

7 กิจกรรมการเรียนรูแบงเปนข้ันตอนตามความเหมาะสม      

8 กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับสาระการเรียนรูและระดับชั้นของนักเรียน      

9 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติไดจริง      

10 กิจกรรมการเรียนรูสามารถพัฒนาครอบคลุมดานองคความรู กระบวนการและ 

เจตคติ 

     

11 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

12 กิจกรรมการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค      

13 กิจกรรมเนนใหนักเรียนปฏิบัติจริง      

14 แผนการจัดการเรียนรูกําหนดวัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรู ท่ีหลากหลาย

เหมาะสม 

     

15 แผนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู      

16 นักเรียนใชสื่อและแหลงเรียนรูดวยตนเอง      

17 แผนการจัดการเรียนรูกําหนดชิ้นงาน/ภาระงานอยางเหมาะสม      

18 การทําชิ้นงานไดใชความรู ความคิดมากกวาการทําตามท่ีครูกําหนดหรือการทํา

แบบฝกหัดท่ัวไป 

     

19 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู      

20 นักเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล      

 รวม/สรปุผลคุณภาพ ………../ระดับ……….. 

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

การแปลความหมาย  
   รอยละ  91 -  100   =    ดีมาก       

    81 -  90   =    ด ี        
 71 -  80   =    พอใช       

 61 -  70   =    ควรปรับปรุง       

 ต่ํากวา  60  =    ไมผาน       

 

   ……………………………………………..ลงชื่อผูประเมิน 

       (………………………………………………) 

       ………../…………/………… 
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บันทึกนิเทศ (Coaching) การจัดการเรียนรู ประจําภาคเรียนที่  1/2565  
   
ชื่อผูรับการนิเทศ................................................................  กลุมสาระการเรียนรู........................................................... 
ชื่อหนวย/เร่ือง................................................................................รายวิชา.................................รหัสวิชา....................... 
ระดับชัน้..................... ว/ด/ป  ที่สอน.......................................................................เวลา.............................................. 
ชื่อผูนิเทศ (ผูโคช)..........................................................................................................................    คร้ังที่................. 

**************************************************** 
คําชี้แจง   กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ในชองระดบัคะแนน   เพื่อแสดงผลการประเมินพฤตกิรรมการสอนของครู  
เกณฑระดบัคะแนน    5  =  ดีมาก 4  =  ดี     3  =  พอใช  2  =  ควรปรับปรุง 1  =  ไมผาน 
 

หัวขอการประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  

1. สภาพท่ัวไป 
1.1  การเขาสอนและออกจากหองตรงเวลา 

      

     1.2  การควบคุมความเปนระเบียบในชั้นเรียน       
     1.3  การรักษาความสะอาดในชั้นเรียน       

1. บุคลิกภาพ 
2.1  การแตงกายสุภาพ  เหมาะสม 

      

     2.2  การใชน้ําเสียง มีความชัดเจน       
     2.3  ความเชื่อม่ันในตนเอง       
     2.4  การใชภาษาสื่อสารและสรางบรรยากาศการเรียนรู       

2. กระบวนการจัดการเรียนรู 
3.1  นําเขาสูบทเรียนไดอยางเหมาะสม 

      

     3.2  สอนตามลําดับข้ันตอนตามแผนการจัดการเรียนรู       
     3.3  ใชเทคนิคการเรียนรูท่ีกระตุนและสงเสริมการคิด
ของนักเรียน 

      

     3.4  นักเรยีนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู       
     3.5  เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น       
     3.6 ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน บรรยาย สาธิต 
คนควา   

ทดลอง ปฏิบัติจริง บาทบาทสมมติและอ่ืน ๆ 

      

     3.7 สื่อท่ีใชมีความเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน      ระบุ
.................... 

     3.8  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯลฯ 

      

     3.9  เอาใจใสดูแลนักเรียนไดอยางท่ัวถึง       
     3.10 สรุปบทเรียนไดตรงตามจุดประสงค       
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   หัวขอการประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  

     3.11 จัดกิจกรรมไดตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด       
     3.12 มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน เปนกันเองยิ้มแยมแจมใส       
     3.13 มีการบันทึกหลังสอนและนําผลการบันทึกมาแกไข
พัฒนา 

      

รวมคะแนน       
สรุปคะแนนรวม      คิดเปนรอยละ

......... 
 

บันทึกเพ่ิมเติม 

สิ่งที่ครูปฏิบัตไิดด ี สิ่งที่ควรพัฒนา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………................... 
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การแปลความหมาย  
   รอยละ  91 -  100   =    ดีมาก       

    81 -  90   =    ด ี        
 71 -  80   =    พอใช       

 61 -  70   =    ควรปรับปรุง       

     ต่ํากวา  60  =    ไมผาน 
 

ลงชื่อ....................................................ผูรับการนิเทศ         ลงชื่อ...........................................................ผูนิเทศ 
  (...............................................................)                       (...............................................................) 
  ตําแหนง...............................................                         ตาํแหนง................................................... 

 

 

ลงชื่อ.........................................................หัวหนากลุมสาระการเรียนรู............................. 

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

                           ตําแหนง....................................... 
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แบบประเมินส่ือ/นวัตกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี………..เรื่อง……………………………………………………….รหัสวิชา………..วิชา………………....... 

ชื่อสื่อ/นวัตกรรม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับระดับการประเมิน 

 ระดับการประเมิน 

  5 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก 

  3 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมนอย 

  1 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมนอยท่ีสุด 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 สื่อการสอนเหมาะสม สอดคลองกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู      
2 สื่อการสอนมีความถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหาวิชา      
3 สื่อการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน      
4 สื่อการสอนมีความถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย      
5 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับวัยหรือระดับชั้นของผูเรียน      
6 สื่อการสอนกระตุนความสนใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และกระบวนการคิด      
7 สื่อการสอนชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย และเกิดการสรุปรวบยอดได      
8 สื่อการสอนมีความสะดวกและงายตอการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน      
9 สื่อการสอนมีความทันสมัย แปลกใหม      
10 สื่อการสอนมีความคงทนสามารถนํากลับมาใชไดอีก      
 รวม/สรุปผลคุณภาพ ………../ระดับ……….. 

ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………การแปลความหมาย  รอยละ  91 -  100   =    ดีมาก     

    81 -  90   =    ด ี        
 71 -  80   =    พอใช       
 61 -  70   =    ควรปรับปรุง       
 ต่ํากวา  60  =    ไมผาน       

 
……………………………………………..ลงชื่อผูประเมิน 

       (………………………………………………) 
       ………../…………/………… 
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แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการนิเทศแบบช้ีแนะ(Coaching) 

 

ชือ่ผูนิเทศ............................................................................ตําแหนง................................................................... 

กลุมสาระการเรียนรู...................................................วัน เดือน ป ท่ีนิเทศ........................................................... 
 

คําช้ีแจง   กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ในชองระดับคะแนน   เพ่ือแสดงผลการประเมินพฤติกรรมของผูนิเทศ 

เกณฑระดับคะแนน     

 5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก 3  =  ปานกลาง    2  =  นอย 1  =  นอยท่ีสุด 

ท่ี รายการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
 

5 4 3 2 1 

1 ความเปนกันเองระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ      

2 การนิเทศตรงกับความตองการของผูรับการนิเทศ      

3 ความเชี่ยวชาญและความม่ันใจในเทคนิควิธีการนิเทศของผูนิเทศ      

4 การใชภาษาและคําพูดของผูนิเทศ      

5 มีการเสริมแรงใหผูรับการนิเทศมีขวัญกําลังใจในการมุมานะปฏิบัติงานท่ีรับ

การนิเทศใหสําเร็จ 

     

6 ระยะเวลาในการนิเทศเหมาะสม      

7 ผูนิเทศมีการวางแผนการนิเทศอยางเปนระบบ      

8 ผูนิเทศเปดโอกาสใหผูรับการนิเทศมีสวนรวม รับฟงความคิดเห็น และ

เสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองของการจัดการเรียนรู 

     

9 ความประทับใจท่ีไดรับจากการปฏิบตัิกิจกรรมการนิเทศตลอดระยะเวลา

ของการเขารับการนิเทศ 

     

10 ความรูท่ีไดรับนํามาใชแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนไดตรงจุด      

รวม/สรุปผลคุณภาพ ………../ระดับ……….. 
 

ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การแปลความหมาย  
   รอยละ  91 -  100   =    มากท่ีสุด      

    81 -  90   =    มาก        

 71 -  80   =    ปานกลาง       

 61 -  70   =    นอย       

     ต่ํากวา  60  =    นอยท่ีสุด  

      

 

……………………………………………..ลงชื่อผูประเมิน 

       (………………………………………………) 

       ………../…………/………… 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชือ่ครูผูสอน ....................................................................... กลุมสาระการเรียนรู ................................................ 
รายวชิา ....................................................... รหัสวิชา ........................ชั้น ............... ปการศึกษา ...................... 
คําช้ีแจง  ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้   

5 : มากท่ีสุด   4 : มาก  3 : ปานกลาง  2 : นอย    1 : นอยท่ีสุด 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ครูมีการเตรียมการสอน      
2.บรรยากาศหองเรียนเอ้ือตอการเรียนการสอน      
3.เนื้อหาท่ีสอนทันสมัยนําไปใชไดจริง      

4.ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูชัดเจน      
5.กิจกรรมการเรยีนการสอนสอดคลองกับจุดประสงค      
6.ครูสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและรวมกันอภิปราย      
7.กิจกรรมการเรยีนสนุกและนาสนใจ      
8.ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหา      
9.ครูใชวิธีการสอนและใชสื่ออยางหลากหลาย      
10.ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน      
11.ครูใหความสนใจแกนักเรียนอยางท่ัวถึงขณะสอน      
12.ครูสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ      

13.ครูมีบุคลิกภาพ และการพูดจาเหมาะสม      
14.ครูเขาสอนสมํ่าเสมอ      
15.นักเรียนทราบเกณฑการประเมินลวงหนา      
16.ครูมอบหมายประเภทของภาระงานไดเหมาะสม      
17.ภาระงานท่ีครูมอบหมายมีความเหมาะสม      
18.นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียน      
19.ครูประเมินผลอยางยุติธรรม      
20.นักเรียน เรียนอยางมีความสุข      
                            รวมคะแนน      
                            รวมท้ังหมด  

 
สรุปผลการประเมิน     80- 100  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   70-79 ระดับความพึงพอใจมาก 
          60 -69 ระดับความพึงพอใจปานกลาง   50-59    ระดับความพึงพอใจนอย 
           นอยกวา 50 ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด
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แบบบันทึกการนเิทศทั่วไป 

ว/ด/ป บรรยากาศการเรียนการสอน สภาพหองเรียน อาคารและสาธารณูปโภค ขอเสนอแนะ 
ลงช่ือ 

ผูนิเทศ 

จันทร  

04/07/65 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

.................................. 
นายจันทร  เท่ียงภักดิ ์

อังคาร  

05/07/65 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

.................................. 
นางวิลาสินี  ปลายเนิน 

พุธ  

06/07/65 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

.................................. 
นายศตวุธ  หรือโอภาส 

พฤหัสบดี 

07/07/65 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

.................................. 
นางสาวจันทิรา   ภูสําล ี

ศุกร 

08/07/65 

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

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

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

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

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

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

 
................................. 
นางเพชรินทร วงศขาหลวง 
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แบบบนัทึกการนิเทศทั่วไป 

ว/ด/ป 

เวลา 
คาบที่ 

ช้ัน/

หอง 
วิชา/ผูสอน บรรยากาศการเรียนการสอน 

สภาพหองเรียน อาคารและ

สาธารณูปโภค 
ขอเสนอแนะ 

ลงช่ือ 

ผูนิเทศ 

จันทร  

4 

กรกฎาคม 

2565 

 

1-3 

………… 

………… 

………… 

………… 

--------- 

6-8 

………… 

………… 

………… 

………... 

………… 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

--------- 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

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

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

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

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

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

----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------- 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

นางวัฒนาศิริ  ชุมธิ 

 

 

 

..................... 
นางชวนพิศ    ตินตะบุระ 

 

 

 


