
 

ค ำสั่งโรงเรียนผดุงปัญญำ 
ที่    73 / 2564  

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรนิเทศและพัฒนำกำรเรียนเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
---------------------------------------------------------- 

 

  ภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ร่วมบริหาร ก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะ  
การนิเทศ การเรียนการสอนภายในโรงเรียนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จะช่วยแก้ไข
ปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 รวมทั้งให้ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ                      
ได้มาตรฐานสูง ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ      
เพ่ือพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการยกระดับโรงเรียนชั้นน าของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานนิเทศ
การเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  

 1.1 นายสนั่น     วงษดี์ ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา            ประธานกรรมการ 
 1.2 ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสาวกัลยา  ไข่มุกเลิศฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  รองประธานกรรมการ 
 1.4 นางนิตยา  รัตนหิรัญกาญจน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  รองประธานกรรมการ 
 1.5 นางสาวนันทวัน  บุญลือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการนิเทศ  

1.6 นางสาวสุรีย์พร  เจ็ดกริช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการนิเทศ  
1.7 ว่าที่ร้อยตรีพงศธร ประเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการนิเทศ 
1.8 นางกาญจนา  ประสาทศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการนิเทศ  
1.9 นายดุสิต  กันแก้ว      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการนิเทศ 

 1.10 นางธิดา  ปิ่นพาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  กรรมการนิเทศ  
1.11 นางอรวรรณนุช  โอดแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการนิเทศ 
1.12 นางธัญญาพร  เกตุด้วง หัวหน้างานนิเทศศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 

 1.13 นางวันวิสา  กลิ่นหอม ผู้ช่วยงานนิเทศการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  

1. ก าหนดปฏิทินนิเทศ วางแผน ก าหนดแนวทางและวิธีการนิเทศ 
2. นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของแผนและคุณภาพของแผน พร้อมรายงานตามแบบนิเทศตาม

ปฏิทินก าหนด 
3. นิเทศการสอนของครู การเข้า – ออก ห้องสอน การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการสอน

และรายงานผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มาตามล าดับ 
4. สังเกตการณ์ การท ากิจกรรมคู่ของนิเทศของครูผู้สอนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. สังเกตการณ์สอนของครูทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ประเมินผลจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ 



 
2. กำรนิเทศ โดยฝ่ำยบริหำร  

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม ผู้รับนิเทศ หมำยเหตุ 

1. นายสนั่น  วงษ์ดี 
2. นางสาวนันทวัน    บุญลือ 
3. นางกาญจนา  ประสาทศิลป์ 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

มิ.ย. – ก.ย. ๖๔ 

1.นางสาวกัลยา    ไข่มุกเลิศฤทธิ์ 
2. นางธัญญาพร  เกตุด้วง 
3. นายดุสิต กันแก้ว 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

มิ.ย. – ก.ย. ๖๔ 

1. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข 
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  ประเพชร 
3. นางอรวรรณนุช  โอดแก้ว 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มิ.ย. – ก.ย. ๖๔ 

1. นางนิตยา    รัตนหิรัญกาญจน์ 
2. นางสาวสุรีย์พร  เจ็ดกริช 
3. นางธิดา     ปิ่นพาน 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

มิ.ย. – ก.ย. ๖๔ 

  

 

มีหน้ำที ่  
1. เยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนของคณะครู ให้ค าปรึกษา  ให้การด าเนินการจัด

กิจกรรมเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
2. ให้ค าแนะน า ชื่นชม และสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูผู้รับการนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. กำรนิเทศแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้รับกำรนิเทศ ผู้นิเทศ 
 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นางบรรจงรักษ์   กันแก้ว 
2. นางกาญจนา  กาทอง 
3. นายวาณิช  แก้วเลิศ 
4. นางมาลินี    สุยะวงศ์ 

ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  ประเพชร 
 

1. นางมณฑิรา    บุษยะบุตร 
2. นางสาวทัศนีย์    ศรีชัยมงคล 
3. นางสาวภคพร    แสงปัญญา 

นางบรรจงรักษ์  กันแก้ว 

1. นางสมปอง   ภู่ยางโทน 
2. นางสาววาสนา   เกษกรณ์ 
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล    วงศ์กระจ่าง 
4. นายจักรพันธ์    พลพัฒน์ 

นางกาญจนา  กาทอง 

1. นางสาวรัตนา   ฟูมั่น 
2. นางสาวมยุรา    รัญจวน 
3. นางสาวเบญจวรรณ   วงษก์ลม 
4. นางสาวอรทัย   ประดับศรี 

นางปิยฉัตร    คนชม 

1. นายศรัญญู    นิลนิยม 
2. นางสาวอ าภา    หล่อหลอม 
3. นางสาวสมหญิง    บุษดี 
4. นางสาวนวพรรณ     ประชัน 

นายวาณิช  แก้วเลิศ 

2. คณิตศาสตร์ 

1. นางเสาวนีย์    บุญทอ 
2. นางเอ้ืออรุณ    สิทธิวงศ์ 
3. นายปิยพัทธ์    แหกาวี 
4. นางสาวนิศารัตน์    ผัดตุ่น 
5. นายอาทิตย์    ถวิลชาวดอย 
6. นางสาวปรียานุช   สาล ี

นางศิริกุล    กาวิน า 

1. นางศิริกุล    กาวิน า 
2. นายธวชัชัย    สนคง 
3. นางสาวณัฐนรี   คันทะมูล 
4. นางสาวพิชญาภรณ์   ฮวบน้อย 
5. นางสาวหทัยชนก   เทียนทอง 
6. นางสาวอัญมณี    แสนพรม  
7. นายปณพงศ์    กล้องเสียง 

นางเสาวนีย์    บุญทอ 

 
 
 
 
 



 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้รับกำรนิเทศ ผู้นิเทศ 

 

3. ภาษาต่างประเทศ 

1. นางสาวภัคภร   ประภารัตน์ 
2. นางวันทนา   หมวดเมือง 
3. นางสาวนันทวัน    บุญลือ 
4. นางสาวรัชนก   อยู่เลิศลบ 
5. นางสาวสายทอง    แซ่ว้าง 
6. Mr.Ervin Jerome  Alvarez  Lalusin 

นางภักดี    ด่านพิทักษ์กูล 

1. นางภักดี    ด่านพิทักษ์กูล 
2. นางพัชนีย์    วิจารณ์พล 
3. นางกรุณา     เมืองแก้ว 
4. นางสาวพิมปภา    รัตนารมย์ 
5. นางสาวสุชาดา    มาลีแก้ว 
6. นางโศภิต    คริเสถียร   

นางวันทนา   หมวดเมือง 

1. นางสาวดวงนภา    หม่อโป๊ะกู่ 
2. นางสาวธกานต์    สมหมาย 
3. นางทัศวรรณ    บุญเทพ 
4. นายสมบูรณ์    แซ่ย่าง 
5. นางสาวกนกวรรณ    ศิริพล 
6. นางสาวรัตนา    โอบอ้อม 

นางสาวภัคภร   ประภารัตน์ 

4. ภาษาไทย 

1. นางพรสนอง  ทิมแสน 
2. นางสุภาสินี    สอนแก้ว 
3. นางสาวจิรวดี    วงศ์นาสกั 
4. นางรพิชา    มัตนามะ 

นางรัชนี  สวยสม 

1. นางรัชนี  สวยสม 
2. นางกาญจนา    ประสาทศิลป์ 
3. นางสาววีรยา    วโิยธา 
4. นางสาวเกศริน    ปัญญาเหมือง 

นางพรสนอง  ทิมแสน 

5. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1.นางกมลพร   เชื้อทอง 
2. นางธัญญาพร  เกตุด้วง 
3. นางสาวปรานี   อินทฉิม 
4. นางกิตติมา     บุญเรือง 
5. นางสาวธัญญา   ปั้นสังข ์

นางบังอร   บุญคง 

1. นางบังอร   บุญคง 
2. นางวันวิสา   กลิ่นหอม 
3. นายพีรพัฒน์    พรมพล 
4. นางลั่นทม   ทองชุ่ม 

นางกมลพร   เชื้อทอง 

 
 



 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้รับกำรนิเทศ ผู้นิเทศ 
 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 1. นายวิทยา     กาทอง 
2. นางกมลทิพย์   วงษ์นายะ 
3. นายสิทธิชัย    เที่ยงเอม 
4. นางสาววิชุดา    ดวงเพชร์ 

นายดุสิต กันแก้ว 

7. ศิลปศึกษา 1. นางสาววัชรี    เอี่ยมนุ้ย 
2. นางสาวณัฐณิชา    ดีสลิด 
3. นายทศพร    กลิ่นหอม 
4. นายจิรวัฒน์       นาควิจิตร 
5. นางสาวศิสุดา     นวลอ้าย 
6. นายธนพัฒน์    ภูดวง 

นางธิดา     ปิ่นพานว่า 

8. การงานอาชีพ 1. นางอุษา    กมุธากรณ์ 
2. นางสาวธัญพิมล    จุ่มอูป 
3. นางสาวเนตรนภา    สายเสือ 

นางอรวรรณนุช    โอดแก้ว 
 

9. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  ประเพชร 
2. นายดุสิต  กันแก้ว 
3. นางอรวรรณนุช  โอดแก้ว 
4. นางธิดา  ปิ่นพาน 
5. นางสาวศรีเดือน  อินอยู่ 
6. นางสาวสุรีย์พร  เจ็ดกริช 

ที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข 

 
มีหน้ำที ่  

1. นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของ และคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมรายงานตาม
แบบนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กำรนิเทศโดยคู่นิเทศ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คู่นิเทศ หมำยเหตุ 

1.คณิตศาสตร์ 

1. นางศิริกุล    กาวิน า 
2. นางสาวนิศารัตน์    ผัดตุ่น 
3. นางเอ้ืออรุณ    สิทธิวงศ์ 

ครั้งที่ 1  มิ.ย.64 
ครั้งที่ 2  ส.ค.64 

1. นายอาทิตย์    ถวิลชาวดอย 
2. นางสาวปรียานุช   สาล ี
1. นางเสาวนีย์    บุญทอ 
2. นายปิยพัทธ์    แหกาวี 
1. นางสาวพิชญาภรณ์   ฮวบน้อย 
2. นายปณพงศ์    กล้องเสียง 
1. นางสาวสุรีย์พร    เจ็ดกริช 
2. นางสาวอัญมณี    แสนพรม 
1. นายธวชัชัย    สนคง 
2. นางสาวณัฐนรี   คันทะมูล 
3. นางสาวหทัยชนก   เทียนทอง 

2. ภาษาต่างประเทศ 

1. นางสาวภัคภร   ประภารัตน์ 
2. นางสาวธกานต์    สมหมาย 

ครั้งที่ 1  มิ.ย.64 
ครั้งที่ 2  ส.ค.64 

1. นางกรุณา     เมืองแก้ว 
2. นางสาวดวงนภา    หม่อโป๊ะกู่ 
1. นางสาวพิมปภา    รัตนารมย์ 
2. นางพัชนีย์    วิจารณ์พล 
1. นางภักดี    ด่านพิทักษ์กูล 
2. นางสาวนันทวัน    บุญลือ 
3. นางสาวรัตนา    โอบอ้อม 
1. นางวันทนา   หมวดเมือง 
2. นางสาวสุชาดา    มาลีแก้ว 
1. นายสมบูรณ์    แซ่ย่าง 
2. นางทัศวรรณ    บุญเทพ 
3. นางสาวสายทอง    แซ่ว้าง 
1. นางโศภิต    คริเสถียร   
2. นางสาวรัชนก   อยู่เลิศลบ 
1. นางสาวกนกวรรณ    ศิริพล 
2. Mr.Ervin Jerome  Alvarez  Lalusin 

 
 
 
 
 



 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คู่นิเทศ หมำยเหตุ 

3. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1. นางกมลพร   เชื้อทอง 
2. นางธัญญาพร  เกตุด้วง 

ครั้งที่ 1  มิ.ย.64 
ครั้งที่ 2  ส.ค.64 

1. นางสาวปรานี   อินทฉิม 
2. นางวันวิสา   กลิ่นหอม 
1. นายพีรพัฒน์    พรมพล 
2. นางลั่นทม   ทองชุ่ม 
1. นางบังอร   บุญคง 
2. นางกิตติมา บุญเรือง 
3. นางสาวธัญญา  ปั้นสังข์ 

4. สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นายดุสิต   กันแก้ว 
2. นายสิทธิชัย    เที่ยงเอม 
3. นางสาววิชุดา    ดวงเพชร์ ครั้งที่ 1  มิ.ย.64 

ครั้งที่ 2  ส.ค.64 
1. นางกมลทิพย์   วงษ์นายะ 
2. นายวิทยา     กาทอง 

5. ศิลปศึกษา  

1. นางธิดา     ปิ่นพาน 
2. นางสาววัชรี    เอี่ยมนุ้ย 
3. นายธนพัฒน์    ภูดวง 

ครั้งที่ 1  มิ.ย.64 
ครั้งที่ 2  ส.ค.64 

1. นายทศพร    กลิ่นหอม 
2. นายจิรวัฒน์       นาควิจิตร 
1. นางสาวณัฐณิชา    ดีสลิด 
2. นางสาวศิสุดา     นวลอ้าย 

6. การงานอาชีพ 

1. นางอรวรรณนุช    โอดแก้ว 
2. นางอุษา    กมุธากรณ์ ครั้งที่ 1  มิ.ย.64 

ครั้งที่ 2  ส.ค.64 1. นางสาวธัญพิมล    จุ่มอูป 
2. นางสาวเนตรนภา    สายเสือ 

7. ภาษาไทย 

1. นางรัชนี  สวยสม 
2. นางรพิชา    มัตนามะ 

ครั้งที่ 1  มิ.ย.64 
ครั้งที่ 2  ส.ค.64 

 

1. นางพรสนอง  ทิมแสน 
2. นางสุภาสินี    สอนแก้ว 
1. นางสาววีรยา    วโิยธา 
2. นางสาวเกศริน    ปัญญาเหมือง 
1. นางกาญจนา    ประสาทศิลป์ 
2. นางสาวจิรวดี    วงศ์นาสกั 

 
 
 
 
 



กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คู่นิเทศ หมำยเหตุ 

8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  ประเพชร 
2. นางมาลินี    สุยะวงศ์ 

ครั้งที่ 1  มิ.ย.64 
ครั้งที่ 2  ส.ค.64 

  

1. นางบรรจงรักษ์   กันแก้ว 
2. นางมณฑิรา    บุษยะบุตร 
1. นางกาญจนา     กาทอง 
2. นางสมปอง   ภู่ยางโทน 

1. นายจักรพันธ์    พลพัฒน์ 
2. นางสาวทัศนีย์    ศรีชัยมงคล 

1. นางสาวรัตนา   ฟูมั่น 
2. นางสาววาสนา   เกษกรณ์ 
1. นางปิยฉัตร    คนชม 
2. นางสาวเบญจวรรณ   วงษก์ลม 
1. นางสาวอรทัย   ประดับศรี 
2. นางสาวมยุรา    รัญจวน 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล    วงศ์กระจ่าง 
2. นางสาวภคพร    แสงปัญญา 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ 
2. นางสาวอ าภา    หล่อหลอม 
3. นางสาวนวพรรณ     ประชัน 
1. นายศรัญญู    นิลนิยม 
2. นางสาวสมหญิง    บุษดี 

9. แนะแนว 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข 
2. นางสาวศรีเดือน    อินอยู่ 

ครั้งที่ 1  มิ.ย.64 
ครั้งที่ 2  ส.ค.64 

 
มีหน้ำที ่  

1. นิเทศการสอนของครู การเข้า – ออก ห้องสอน การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการสอน 
2. สังเกตการณ์ การท ากิจกรรมคู่ของนิเทศของครูผู้สอนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. รายงานผลการนิเทศโดยคู่นิเทศ 
4. ชื่นชม และสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูผู้รับการนิเทศ 
5. นิเทศการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้(PIC) แบบกัลยาณมิตร 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    

   สั่ง   ณ    วันที่  ๑8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
 
           
 

(นายสนั่น  วงษ์ดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 



ปฏิทินปฏิบัติงำนนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 25๖๔ 

กลุ่มพัฒนำคุณภำพวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
โรงเรียนผดุงปัญญำจังหวัดตำก 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

๑ - 2๑ พ.ค.๖๔ -  ครูศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร 
-  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบที่ก าหนด ครูผู้สอน 

24 พ.ค. ๖๔ -  ครูส่งโครงการสอนทุกรายวิชาที่สอนท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมส่งวิชาการ 
 

ครูผู้สอน 

10 มิ.ย. ๖๔ -  ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา ให้กรรมการ
นิเทศตรวจสอบ  
 

ครูผู้สอน 

14 มิ.ย. ๖๔ -  กรรมการนิเทศตรวจสอบองค์ประกอบและคุณภาพของแผน
จัดการเรียนรู้ พร้อมสรุปรายงานผลส่งกลุ่มงานวิชาการ  
(เอกสำรนิเทศหมำยเลข 1 ) 

กรรมการนิเทศ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

มิ.ย - ก.ย. ๖๔ 
- คณะกรรมการนิเทศฝ่ายบริหารตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
 

ฝ่ายบริหาร 

๑ – ๑๖ ก.ค. ๖๔ 
2 – ๑๖ ส.ค. ๖๔ 

- นิเทศโดยคู่นิเทศครั้งที่ 1  
- นิเทศโดยคู่นิเทศครั้งที่ 2 
(เอกสำรนิเทศหมำยเลข 2 ) 

ครูผู้สอน 

20 ก.ค. ๖๔ 
20 ส.ค. ๖๔ 

- สรุปการนิเทศโดยคู่นิเทศครั้งที่ 1 
- สรุปการนิเทศโดยคู่นิเทศครั้งที่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๗ ก.ย. ๖4 
- ประเมินผลการใช้แผนฯ รายวิชาของตน 
 

ครูผู้สอน 

2๐ ก.ย. ๖4 
- ครูพัฒนาแผน บันทึกผลหลังสอนต่อเนื่อง ประเมินการสอนของ
ตนเองท้ายหน่วย  น าส่งคณะกรรมการนิเทศ 
 

กรรมการนิเทศ 

2๔ ก.ย. ๖4 
- คณะกรรมการนิเทศสรุปการส่งบันทึกหลังสอนของครู 
 

กรรมการนิเทศ 

30 ก.ย. ๖4 
- จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ 
 

หัวหน้างานนิเทศ 

  
 
 
 



 
เอกสำรนิเทศหมำยเลข 1  

บันทกึขอ้ควำม 
 

 
ส่วนราชการ         โรงเรียนผดุงปัญญา    จังหวัดตาก 
ท่ี                                 วันท่ี              
เรื่อง             สรุปรายงานการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้   ภาคเรียนที่ ..... ปีการศึกษา ........... 
 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 

  
ตามค าสั่งโรงเรียน 73 /2564  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า.......................................................เป็นกรรมการ การนิเทศ 

ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................... จ านวนครูรับการนิเทศทั้งสิ้น ..............คน เข้า
รับการนิเทศ........คน  ไม่ได้รับการนิเทศ........คน  นั้น 

บัดนี้การด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ตามเอกสารดังแนบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

       ลงชื่อ …………………………………………..        
         (……………………..………………..) 

                                                                                         กรรมการนิเทศ 
 
                                                                         ลงชื่อ ........................................... 
           ( นางธัญญาพร  เกตุด้วง  ) 
                                                                                   หัวหน้างานนิเทศศึกษา 
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ          
............................................................................................................................. ............................ 
                                                                         

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี........................................... 
                        (วโิรจน์  ศรสีุข) 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำรโรงเรียนผดุงปัญญำ 
 
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ          
............................................................................................................................. ............................ 
                                                                          ลงชื่อ ........................................... 
             ( นายสนั่น  วงษ์ดี  ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 
 
 
 



 
แบบสรุปกำรประเมินองค์ประกอบของแผนการจัดการเรยีนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้........................................... 

ภำคเรียนที่ .... ปีกำรศึกษำ ......... โรงเรียนผดุงปัญญำ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล วันทีป่ระเมิน คะแนน(20) ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ลงชื่อ..............................................................กรรมการนิเทศ 
 
เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 องค์ประกอบครบถ้วน 20             รายการ       =   ดีมาก 

  องค์ประกอบ  17-19                 รายการ        =   ด ี

  องค์ประกอบ  ต่ ากว่า 17            รายการ        =   ควรพัฒนา 
 
 
 
 

 



เอกสารนเิทศหมายเลข 2 
 

เอกสารการนิเทศการสอน ประจ าภาคเรียนที่  ....../........... 
ช่ือผู้รับกำรนิเทศ       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้............................................................................ 
รหัสวิชำ      ช่ือวิชำ           

ระดับชั้น     ว/ด/ป ท่ีสอน       เวลำ       

ช่ือผู้นิเทศ           ครั้งท่ี  ……. 

**************************************************************************** 

ค าชี้แจง  กรุณำเขียนเครื่องหมำย    ในช่องระดับคะแนน  เพื่อแสดงผลกำรประเมินพฤติกรรมกำรสอนของครู 
เกณฑ์ระดับคะแนน   5 = ดีมำก 4 = ด ี 3 = พอใช้ 2 = ควรปรับปรุง  1 = ไม่ผำ่น 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. สภาพทั่วไป 

1.1  กำรตรงต่อเวลำ 

      

1.2  กำรควบคุมควำมเป็นระเบยีบในช้ันเรียน       

1.3  กำรรักษำควำมสะอำดในช้ันเรียน       

2.  บุคลิกภาพ 
2.1  กำรแต่งกำยสุภำพ เหมำะสม 

      

2.2  กำรใช้น้ ำเสียง มีควำมชัดเจน       

2.3  ควำมเชื่อมั่นใจตนเอง       

2.4  กำรใช้ภำษำสื่อสำรและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้       

3. การด าเนินการสอน 

3.1  เนื้อหำสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู ้

      

3.2  กำรสอดแทรกควำมรู้ทั่วไปและคณุธรรม จริยธรรม       

3.3 กำรใช้วิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 

( กำรบรรยำย, กำรสำธิต, เรียนเปน็กลุ่ม, กำรรำยงำนหน้ำช้ัน,  
กำรค้นคว้ำนอกห้อง, กำรปฏิบตัิจริงและอื่น ๆ ) 

      

3.4  กำรเปิดโอกำสใหผู้้เรียนซักถำมหรือแสดงควำมคดิเห็น       

3.5  มีกำรตั้งค ำถำมท่ีกระตุ้นผูเ้รยีนใช้กระบวนกำรคิดและร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น 

      

3.6  กำรสรุปเนื้อหำ  ได้ตรงตำมจุดประสงค ์       

3.7  กำรชี้แนะกำรเรียนรู้ / กำรศกึษำค้นคว้ำ และแหล่งค้นคว้ำเพิ่มเติม       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

4. การวัดและประเมินผล 

4.1  สอดคล้องและครอบคลมุจุดประสงค ์

      

4.2 กำรประเมินผลตำมสภำพจริง 

(สอบปรนัย,สอบอัตนัย,สอบปฏิบตัิ,กำรรำยงำน,กำรมอบหมำย
งำน,กำรท ำแบบฝึกหดั,สังเกตพฤติกรรม, 
อื่นๆระบุ ........................................................................) 

      

รวมคะแนน      คิดเป็น               % 

(วิธีการคิดเปอร์เซ็นต์  น ำผลรวมของคะแนนท่ีได้ คูณด้วย 100 หำรด้วยผลรวมระดับคะแนนสูงสดุ (80)  จะไดผ้ลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ ) 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

             
             
              

สรุปผลการนิเทศ ตามเกณฑ์ 
 91 % - 100 % = ดีมำก    

 81 % - 90 % = ดี    

 71 % - 80 % = พอใช้    

 61 % - 70 % = ควรปรับปรุง   

ต่ ำกว่ำ 60 % = ไม่ผำ่น    

 

ลงช่ือ………………………………………………… ผู้รับกำรนเิทศ 

       ( .....................................................) 
ต ำแหน่ง …………………………………………. 

 

ลงช่ือ ...................................................ผูน้ิเทศ 

                          (…………………………………………..) 

        ต ำแหน่ง ……………………………………….. . 

           

      ลงช่ือ  ………………………………     
( นำงธัญญำพร  เกตุด้วง ) 
หัวหน้ำงำนนิเทศกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ  
1. ประเมินท้ังสิ้นจ ำนวน 2 ครั้ง ต่อภำคเรยีน ประเมินครั้งท่ี 1 เกณฑ์ผ่ำน 60% ประเมินครั้งท่ี 2 เกณฑผ์่ำน 70% 

2. ผู้นิเทศสรุปคะแนนแล้วส่งหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของผูร้ับกำรนิเทศ 

3. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูร้วบรวมผลกำรนเิทศแล้วสรุปภำพรวมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
4. น ำผลกำรประเมินส่งวิชำกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด 

 

 
 

 


