
แบบนิเทศการสอนออนไลน์ 
ภาคเรียนที่ ..... ปีการศึกษา ................... 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

ชื่อผู้รับการนิเทศ ........................................................................................  แผนกวิชา ......................................................... 
รหัสวิชา ................................  ชื่อวิชา ...................................................................................... ระดับชั้น..............................  
วัน/ เดือน/ ปี ที่สอน ................................................... เวลา ................................................... การนิเทศครั้งที่ .................... 
ชื่อผู้นิเทศ ................................................................................................................................................................................. 

 

ค าช้ีแจง  เขียนเครื่องหมาย    ในช่องระดับคะแนน  และเขียนข้อเสนอแนะในการประเมินพฤติกรรมการสอนของคร ู
                เกณฑ์การประเมิน  5 = ดีมาก 4  = ดี      3  = พอใช้   2 = ควรปรับปรุง 1 = ไม่ผ่าน 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. การเตรียมการสอน       
   1.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนก่อนการสอน       
   1.2 เตรียมสื่อการสอนไว้สอดคล้องกับจุดประสงค ์
        การเรียนรู้และเนือ้หาวิชา 

      

   1.3  เตรียมการประเมินผลไว้สอดคล้องกับจุดประสงค ์
        การเรียนรู้และเนือ้หาวิชา 

      

2. สภาพทั่วไป       
   2.1  การเข้า classroom/meet ตรงเวลา       
   2.2  มีนักศึกษาเข้าชั้นเรียนออนไลน ์       
   2.2  การควบคุมความเป็นระเบียบในชั้นเรียน       
   2.3  การใช้เวลาในการสอนเหมาะสมกับการเรียนออนไลน ์       
3. บุคลิกภาพ       
   3.1  การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม       
   3.2  การใช้น้ าเสียง มีความชัดเจน       
   3.3  ความเชื่อมั่นใจตนเอง       
   3.4  การใช้ภาษาสื่อสารและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้       
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
   4.1 ครูด าเนินการสอนอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของแผนฯ       
   4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย       
   4.3 มีการสอดแทรกความรู้ คุณธรรม จริยธรรม       
   4.4 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น       
   4.5 มีการตั้งค าถามท่ีกระตุ้นผู้เรียนใช้กระบวนการคิด 
        และร่วมแสดงความคิดเห็น 

      

   4.6 การสรุปเนื้อหา ได้ตรงตามจุดประสงค ์       
   4.7 มีเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า/แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม       
   4.8 มีภาระงาน (งานมอบหมาย, ใบงาน, แบบฝึก)       
5. การวัดและประเมินผล       
   5.1 สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้       
   5.2 มีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียน       



   5.3 มีแบบทดสอบประจ าหน่วย       
รวมคะแนน      คิดเป็นร้อยละ................... 

 

วิธีการคิดร้อยละ น าผลรวมของคะแนน คูณด้วย 100 หารด้วยผลรวมระดับคะแนนสูงสุด (100) จะได้ผลลัพธ์เป็นร้อยละ 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
              
              
               
 
สรุปผลการนิเทศ ตามเกณฑ์  (เขียนเครื่องหมาย    ในช่องสี่เหลี่ยม) 
 91  - 100  = ดีมาก    
 81   - 90  = ดี    
 71   - 80  = พอใช้    
 61   - 70  = ควรปรับปรุง   

ต่ ากว่า 60  = ไม่ผ่าน    
 
 

 
ลงชื่อ....................................................... ผู้รับการนิเทศ 

         (....................................................) 
ต าแหน่ง                คร ู. 

 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้นิเทศ 

              (.....................................................) 
      ต าแหน่ง  ....................................................... 

 

 
 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ   
............................................................................................................…………………………………………………………………………… 
............................................................................................................…………………………………………………………………………… 
............................................................................................................…………………………………………………………………………… 
 

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

       ต าแหน่ง     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
ที่             วันที่   ................................................................... 
เรื่อง   การรายงานส่งผลการนิเทศการสอน 

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 ข้าพเจ้า ............................................................ หัวหน้าแผนกวิชา...................................................................   
ขอรายงานผลการนิเทศการสอนครั้งที่ ..............  ประจ าภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา ...................... ดังนี้ (ดังเอกสารที่
แนบ) 

 

๑. วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  
๒. วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  
๓. วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  
๔. วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  
๕. วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  
๖. วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  
๗. วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  
๘. วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  
๙. วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  
๑๐.วิชา ........................................................................................ ครูผู้สอน.......................................................  

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรด 
 ๑.  ทราบ  
 ๒.  มอบส าเนาบันทึกข้อความให้หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการประกัน
คุณภาพภายในต่อไป 
 
     ( .......................................................) 
                                              หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 
ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   ความเห็นผู้อ านวยการ 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 

 



  
ลงชื่อ ..................................................   ลงชื่อ .................................................. 
 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
ที่             วันที่   ................................................................... 
เรื่อง   การรายงานส่งผลการนิเทศการสอน 

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 ข้าพเจ้า ............................................................ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ขอรายงานผล
การนิเทศการสอนครั้งที่ ..............  ประจ าภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา ...................... ดังนี้ (ดังเอกสารที่แนบ) 
 

๑. แผนกวิชาสัตวศาสตร์   จ านวน .............. รายวิชา  ครูผู้สอน จ านวน ............ คน  
๒. แผนกวิชาพืชศาสตร์    จ านวน .............. รายวิชา  ครูผู้สอน จ านวน ............ คน  
๓. แผนกวิชาประมง        จ านวน .............. รายวิชา  ครูผู้สอน จ านวน ............ คน  
๔. แผนกวิชาช่างกลเกษตร   จ านวน .............. รายวิชา  ครูผู้สอน จ านวน ............ คน  
๕. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   จ านวน .............. รายวิชา  ครูผู้สอน จ านวน ............ คน  
๖. แผนกวิชาบริหารธุรกิจ   จ านวน .............. รายวิชา  ครูผู้สอน จ านวน ............ คน  
๗. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   จ านวน .............. รายวิชา  ครูผู้สอน จ านวน ............ คน  

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรด 
 ๑.  ทราบ  
 ๒.  มอบส าเนาบันทึกข้อความให้หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการประกัน
คุณภาพภายในต่อไป 
 
 
     ( .......................................................) 
                                              หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 
ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   ความเห็นผู้อ านวยการ 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
……………………………………………………..   …………………………………………………….. 
  
ลงชื่อ ..................................................   ลงชื่อ .................................................. 
 

 



 
 


