
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง    นิเทศการสอนของสถานศึกษา วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ ทบทวน อนุมติั 

 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหค้รูสามารถพฒันาหรือปรับปรุงการสอน  ใหมี้ประสิทธิภาพโดยใชข้อ้มูลยอ้นกลบัจากการสอนของผูนิ้เทศ 

2. ขอบข่าย 

สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูนิ้เทศ  การปรึกษาหารือ  และการเตรียมแผนการสอนสร้างขอ้ตกลงในการสังเกตการสอนร่วมกนัผูนิ้เทศเขา้

ไปนั่งสังเกตการสอนเงียบ ๆ โดยไม่ทาํลายบรรยากาศการเรียนการสอนขณะสังเกตการสอนผูนิ้เทศตอ้งบนัทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน  และ

บรรยากาศในหอ้งเรียนอยา่งละเอียดบนัทึกพฤติกรรมการสอนของครู  ตอ้งสังเกตการสอนจนจบการสอนในแต่ละคร้ังพิจารณาพฤติกรรมการสอนใดเด่น

หรือดอ้ยอยา่งไร  พฤติกรรมใดเป็นปัญหาครูกบัผูนิ้เทศร่วมกนัหาทางปรับปรุง หรือพฒันาการสอนให้ดีข้ึนนาํเอาผลการวิเคราะห์พฤตกรรมทั้งทางดีและ

ไม่ดีมาเป็นขอ้มูลประกอบการเตรียมแผนการสอนคร้ังต่อปติดตามผลการปฏิบติัการสอน  ดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และสอบถามเจตคติของนกัเรียนใน

หอ้ง  การสังเกตการสอนควรกระทาํหลาย ๆ คร้ังจนผูนิ้เทศ  และผูรั้บการนิเทศมัน่ใจวา่การปฏิบติัการสอนมีผลท่ีน่าพอใจแลว้ 

3. คําจํากดัความ 

1. การวเิคราะห์พฤติกรรมท่ีตอ้งการใหช่้วยเหลือ หมายถึง การวเิคราะห์ความร้องการของผูส้อนท่ีตอ้งการขอความช่วยเหลือในเร่ืองของการสอน  

เทคนิคการสอน  การใชส่ื้อการสอน  กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

2. พฤติกรรมท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ  หมายถึง พฤติกรรมท่ีครูผูส้อนขอความช่วยเหลือในการจดักระบวนการเรียนการสอน 

3. ครูพี่เล้ียง Training  หมายถึง ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 

4. การจดัการเรียนรู้  หมายถึง  การวางแผนในการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหา สาระ จาํนวนคาบ ผลการเรียนรู้ ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน  ตวัช้ีวดั  

กิจกรรม  กิจการรมการจดัการเรียนรู้  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  การวดัผล  ประเมินผล  และการบูรณาการ 

5. การสังเกตุการสอน  หมายถึง  การจดัใหบุ้คคลหน่ึงท่ีมีความรู้ความขา้ใจในเร่ืองการเรียนการสอนมาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทาํการ

สอน 
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4.   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

สาํนกัวชิาการและทีมพฒันาคุณภาพระบบการเรียนรู้เป็นผูป้ระสานการนาํไปใช ้ ติดตามผล  ประเมินทบทวน  ปรับปรุงแกไ้ข 

5. รายละเอยีดของการปฏิบัติ 

แสดงไวแ้ลว้ตาม Flow chart  และตารางกาํหนดวธีิการ / มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั / การบนัทึก 

6. บันทกึมาตรฐาน / เอกสารอ้างองิ 

1. ตารางนิเทศการสอน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมของผูส้อน Cipa Model 

3. แผนการจดัการเรียนรู้ 

4. แบบสรุปผลนิเทศการสอน 
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Flow Chart 

ระบบนิเทศการสอน 
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ระบบนิเทศการสอน 

ระยะเวลา 

วเิคราะห์พฤตกิรรมที่

ต้องการให้ช่วยเหลือ 

ประชุมก่อนสังเกต 

การสอน 

-คณะกรรมการ

นิเทศการสอน 

-หน.สาขาวชิา 
-หน.หมวด 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 
 

-  รอ้ยละ 100 ของ

ครทูีว่เิคราหข์อ้ดแีละ

ขอ้บกพรอ่งของ

ตนเองได ้ 

 

1)สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ครูกบัผูนิ้เทศ  

2)การปรึกษาหารือ  และการ

เตรียมแผนการสอน 

3)วางแผนการสงัเกตการสอน

ร่วมกนั 

4)สร้างขอ้ตกลงในการสังเกต

การสอนร่วมกนั 

 

สาํนกัวชิาการ 
-ฝ่ายบริหารฯ 
-ฝ่ายช่างฯ 
-ฝ่ายศึกษา

ทัว่ไป  

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 

-  รอ้ยละ 100 ของ

ครผููส้อนทีเ่ขา้รบัการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ตามกระบวนการ 

1) KM.การจดักระบวนการ

เรยีนการสอน 

2) วเิคราะหพ์ฤตกิรรมที่

ตอ้งการใชช่้วยเหลอื 

 

 

 

ผูร้บัผดิชอบ บนัทกึมาตรฐาน ตวัชีว้ดั / เกณฑ ์วธิกีารมาตรฐาน กระบวนการ 

 
2 สปัดาห ์

1 สปัดาห ์
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ระยะเวลา 

ดาํเนินการสงัเกตุการสอน 
 

คณะกรรมการ

นิเทศการสอน 

-คาํสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมการนิเทศ

การสอน 

-แบบประเมนิผลการ

นิเทศแบบคลนิีค 
 

-รอ้ยละ 100 ของครทูี่

ผ่านการนิเทศจากการ

สงัเกตการสอน 
 

1.ผูนิ้เทศเขา้ไปนัง่สงัเกตการสอนเงียบ ๆ 

โดยไม่ทาํลายบรรยากาศการเรียนการ

สอน 

2.ขณะสงัเกตการสอนผูนิ้เทศตอ้งบนัทึก

พฤติกรรมการเรียนการสอน  และ

บรรยากาศในห้องเรียนอยา่งละเอียด 

3.บนัทึกพฤติกรรมการสอนของครู  (  

อาจใชเ้ทปบนัทึกเสียงช่วย  ) 

4.ตอ้งสงัเกตการสอนจนจบการสอนใน

แต่ละคร้ัง 

 

สาํนกัวชิาการ 
-ฝ่ายบริหารฯ 
-ฝ่ายช่างฯ 
-ฝ่ายศึกษา

ทัว่ไป  
-หน.สาขาวชิา 
-หน.หมวด 

-คาํสัง่แต่งตัง้ครพูีเ่ลีย้ง 
 

- รอ้ยละ 100 ของครทูีม่ ี

ปัญหา มคีรพูีเ่ลีย้งบอก

แนวทางและการ

แกปั้ญหาวธิกีารสอน

ของตนเองได ้
 

ผูส้อนระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการ

ความช่วยเหลือและเป็นกงัวลในการ

จดัการเรียนการสอน 

-ถา้ผูส้อนตอ้งการความช่วยเหลือ 

ใหจ้ดัครูพ่ีเล้ียงดาํเนินการ Training 
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2 สปัดาห ์

ระบุพฤติกรรม

ท่ีตอ้งการความ

ช่วยเหลือ 

ครูพีเ่ลีย้ง 

Training  

 

ใช่ 

ไม่ 

1 เดอืน 
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ระยะเวลา 

วิเคราะห์การสอน 
 

สาํนกัวชิาการ 
-ฝ่ายบริหารฯ 
-ฝ่ายช่างฯ 
-ฝ่ายศึกษา

ทัว่ไป  
-หน.สาขาวชิา 
-หน.หมวด 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 
 

- รอ้ยละ 100 ของครู

ยอมรบัผลการนิเทศ

และนําขอ้มลู

ยอ้นกลบัไป

พฒันาการเรยีนการ

สอน 
 

 

1.ครูกบัผูนิ้เทศร่วมกนัวิเคราะห์

พฤติกรรมการเรียนการสอน 

2.นาํขอ้มูลจากการบนัทึกพฤติกรรมการ

สอนพิจารณาร่วมกนั 

3.พิจารณาพฤติกรรมการสอนใดเด่น

หรือดอ้ยอยา่งไร  พฤติกรรมใดเป็น

ปัญหา 

4.ครูกบัผูนิ้เทศร่วมกนัหาทางปรับปรุง 

หรือพฒันาการสอนให้ดีข้ึน 

 

คณะกรรมการ

นิเทศการสอน 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 

-แบบประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของคร ู
 

- รอ้ยละ 100 ของครทูี่

ไม่ผ่านการนิเทศตอ้งมี

การนําผลการนิเทศมา

ปรบัปรุง พฒันา 
 

 

1.ครูจะตอ้งยอมรับพฤติกรรมการสอน

ของตน 

2.   นาํเอาผลการวิเคราะห์พฤตกรรมทั้ง

ทางดีและไม่ดีมาเป็นขอ้มูลประกอบการ

เตรียมแผนการสอนคร้ังต่อป 

3.    ปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
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1 เดอืน 

ควร

ปรับปรุง

หรือไม่ 

ตรวจสอบ/

แก้ไข/

ปรับปรุง  

 

ใช่ 

ไม่ 

2 สปัดาห ์
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ระยะเวลา 

ประชุมหลงัการสังเกตการสอน 

 

สาํนกัวชิาการ 
-ฝ่ายบริหารฯ 
-ฝ่ายช่างฯ 
-ฝ่ายศึกษา

ทัว่ไป  
-หน.สาขาวชิา 
-หน.หมวด 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 

-แบบประเมนิความพงึ

พอใจของนร.ทีม่ต่ีอ

การสอนของคร ู
 

- รอ้ยละ 100 ของครู

ทีไ่ดร้บัผลการ

ประเมนิ 
 

1. ติดตามผลการปฏิบติัการสอน 

2.  ดูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และ

สอบถามเจตคติของนกัเรียนใน

หอ้ง  การสงัเกตการสอนควร

กระทาํหลาย ๆ คร้ังจนผูนิ้เทศ  

และผูรั้บการนิเทศมัน่ใจวา่การ

ปฏิบติัการสอนมีผลท่ีน่าพอใจแลว้ 

3.ประชุมสรุปผลการนิเทศการ

สอน 

 

 

คณะกรรมการ

นิเทศการสอน 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 

-แบบประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของคร ู
 

- รอ้ยละ 100 ของครู

ทีไ่มผ่่านการนิเทศ

ตอ้งเขา้รบั Training 

จากฝ่ายวชิาการ 

กรณทีีไ่มด่ขี ึน้ ตอ้ง

ส่งต่อฝ่ายบุคลากร 
 

1.ครูจะตอ้งยอมรับพฤติกรรมการสอนของตน 

2.   นาํเอาผลการวิเคราะห์พฤตกรรมทั้งทางดี

และไมดี่มาเป็นขอ้มูลประกอบการเตรียม

แผนการสอนคร้ังต่อป 

3.ถา้ควรปรับปรุง ใหเ้ขา้ระบบ Training นิเทศ

รอบสอง ปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
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4 สปัดาห ์

ควร

ปรับปรุง

หรือไม่ 

เข้าระบบ 

Training 

นิเทศรอบ

สอง  

 

ใช่ 

ไม่ 

1 สปัดาห ์
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ระยะเวลา 

สาํนกัวชิาการ 
-ฝ่ายบริหารฯ 
-ฝ่ายช่างฯ 
-ฝ่ายศึกษา

ทัว่ไป  
-หน.สาขาวชิา 
-หน.หมวด 

 

-แบบประเมนิการสอน

แบบ sipa model 
 

- รอ้ยละ 100 ของครู

ทีผ่่านกระบวนการ

นิเทศการสอนอยา่ง

น้อย 1 ครัง้ต่อภาค

เรยีน 
 

1) ประชุมสรุปผลการนิเทศการสอน 

2) รายงานผลการนิเทศการสอน

รายงานผูบ้ริหาร 

ผูร้บัผดิชอบ บนัทกึมาตรฐาน ตวัชีว้ดั / เกณฑ ์วธิกีารมาตรฐาน กระบวนการ 

 
1 สปัดาห ์

สรุปผลและรายงาน 
 


