
(แบบนิเทศการสอน 1) 
 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ครูผู้สอน....................................................................ชั้น........... ...กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................... 
หน่วย/เรื่อง ........................................................................................... วันที่ประเมิน...............................................  
โรงเรียน.................................................................. อ าเภอ............ ..............................จังหวัด................................... 
ค าชี้แจง  ประเมินตามสภาพจริงตามรายการและให้ระดับคุณภาพตามค าอธิบาย ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก 
 3 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย 
 1 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้      
2. สาระส าคัญ      
3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด      
4. การวัดประเมินผลการเรียนรู้      
5. จุดประสงค์การเรียนรู้      
6. สาระการเรียนรู้      
7. กระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้      
8. สื่อการจัดการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้      

คะแนนเฉลี่ย      
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ      

ระดับคุณภาพ      
 

ผลการประเมนิระดับคุณภาพ................................................................. 
  ผู้ประเมิน....................................................................... 
   (..................................................................... ) 
  ต าแหน่ง................................................................................ 
  

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพของแผนฯ 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ น้อยกว่า 50 ปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 50-59 พอใช้ 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 60-69 ดี 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 70-79 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 80-100 ดีเยี่ยม 

 



(แบบนิเทศการสอน 2) 

แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการสังเกตการสอน 
 

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............................ เวลา...... ...................... 
โรงเรียน.................................................................. อ าเภอ............ ..............................จังหวัด................................... 
ชื่อผู้สอน....................................................................ชั้น........... ...กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................... 
วิชา........................................................ชื่อหน่วย..................................................... แผนการจัดการเรียนรู้ที่............ 
ชื่อผู้สังเกตการสอน............................................................................... ต าแหน่ง....................................... ............. 
ค าชี้แจง  ประเมินตามสภาพจริงตามรายการและให้ระดับคุณภาพตามค าอธิบาย ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับการพิจารณา 

5 4 3 2 1 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนสอน      
  1.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน      
  1.2 จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วน สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน      
  1.3 จัดท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ไว้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้      
  1.4 มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่      
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
  2.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้      
  2.2 จัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้      
  2.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง      
  2.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะต่างๆ      
  2.5 ใช้เทคนิคการตั้งค าถาม นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น      
  2.6 เลือกใช้เทคนิคการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน      
  2.7 จัดกจิกรรมส่งเสริมนักเรียนทีเ่ป็นกลุ่มเก่ง      
  



รายการประเมิน 
ระดับการพิจารณา 

5 4 3 2 1 
  2.8 เลือกใช้กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อนเพ่ือให้ทันเพ่ือน      
  2.9 ใช้การเสริมแรงตลอดการจัดการเรียนรู้      
  2.10 ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง      
3. การใช้สื่อเทคโนโลยี      
  3.1 สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้      
  3.2 สื่อเร้าใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้      
  3.3 ครูใช้สื่อการสอน เหมาะสม ถูกต้อง คุ้มค่า      
4. การจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน      
  4.1 จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน      
  4.2 กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีวารสนเทศ      
  4.3 ครูให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาแก่ผู้เรียน      
  4.4 ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน      
5. การประเมินผล      
  5.1 ประเมินศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน      
  5.2 ประเมินศักยภาพนักเรียนระหว่างเรียน      
  5.3 ประเมินศักยภาพนักเรียนหลังเรียน      
  5.4 ใช้เทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง      
  5.5 ผลการเรียนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
       อันพงึประสงค์ 

     

 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. การเตรียมก่อนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
....................................................................... ........................................................................................  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นเรียน 
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
....................................................................... ........................................................................................  



3. การใช้สื่อเทคโนโลยีสนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
....................................................................... ........................................................................................  

4. การจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน 
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
....................................................................... ........................................................................................  

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
....................................................................... ........................................................................................  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน  26-41 ปรับปรุง 
 คะแนน  42-57 พอใช้ 
 คะแนน  58-73 ดี 
 คะแนน  74-89 ดีมาก 
 คะแนน  90-104 ดีเยี่ยม 
  
 
     ลงชื่อผู้สังเกต...................................................................... 
       (........................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................... 
  



(แบบนิเทศการสอน 3) 

แบบสังเกตและบันทึกตามประเด็นค าถาม 
 

ชื่อผู้สอน............................................................................... ชั้น..........................วชิา................................................ 
หน่วย/เรื่อง............................................................................................ เวลา............................................................ 
1. เป้าหมายของเรื่องที่สอนคืออะไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
3. พฤติกรรมของครูระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ....................................................... 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
6. การจัดการเรียนรู้ มีการใช้ค าถามประเภทใช้ความคิด ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตอบอย่างทั่วถึงอย่างไร
............................................................................................................................. ....................................................... 
7. พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
8. จุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ....................................................... 
9. จุดอ่อน/พฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ....................................................... 
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ประสบผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
      ผู้สังเกต................................................................. 
       วันที่ .................................................. 
 
หมายเหตุ  ประเด็นค าถามสามารถก าหนดได้ตามความต้องการของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 


