
ผูรับการประเมิน...................................................................... .........วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน .................................. 
รหัสวิชา.........................................รายวิชา ......................................................................................................... 
ระดับชั้น...........................................การประเมิน    คร้ังท่ี 1  (ภาคเรียนท่ี 1)     คร้ังท่ี 2  (ภาคเรียนท่ี 2) 

 

 
 

แบบประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรู 
(โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู) 

 
 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
โรงเรียนเพชรพทิยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จังหวัดเพชรบูรณ 

 

 
คําชี้แจง 
 

            ใหคณะกรรมการประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรู (โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู  
และแผนการจัดการเรียนรู) พรอมทัง้ผูที่เกี่ยวของดําเนินการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ดังน้ี 
            1. ตรวจสอบองคประกอบของโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูโดยใช 
แบบประเมิน  ตอนที่ 1-3  ตามรายการที่กําหนดแลวเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองระดับคุณภาพ 
ตามความเปนจริง 
     2. บันทึกความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรบัปรุงแกไข เพื่อใหโรงเรียนนําไปใชประโยชน 
ในการปรับปรงุและพฒันาการจัดทําโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูตอไป 
 
ระดับคุณภาพ 
 

            ผูประเมิน ใหระดับคุณภาพตามที่ไดพิจารณาตรวจสอบโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู  
และแผนการจัดการเรียนรู โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองระดับคุณภาพ ดังน้ี 
            ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง   ครบถวน  ถูกตอง  สอดคลอง  เช่ือมโยง  เหมาะสม มากทีสุ่ด 
            ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   ครบถวน  ถูกตอง  สอดคลอง  เช่ือมโยง  เหมาะสม มาก 
            ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง   ครบถวน  ถูกตอง  สอดคลอง  เช่ือมโยง  เหมาะสม นอย 
            ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง   ครบถวน  ถูกตอง  สอดคลอง  เช่ือมโยง  เหมาะสม นอยทีสุ่ด 
 
การแปลความหมาย 
 

                 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ควรปรับปรุง  
                 คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  พอใช 
                 คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ดี 
                 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.00  หมายถึง  ดีมาก 
 



2 
 
ตอนท่ี 1  โครงสรางรายวิชา 

เกณฑการประเมิน/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1. รหัสวิชา มีการระบรุหสัวิชา ช่ือรายวิชากลุมสาระการเรยีนรู ระดับช้ัน 
    จํานวนช่ัวโมงและ หรือหนวยกิต อยางครบถวน ชัดเจน 

    

2. ชื่อหนวยการเรียนรู ช่ือหนวยการเรียนรู นาสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน    
    สอดคลองกบัสาระสําคัญ ความคิดรวบยอด 

    

3. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู การจัดกลุมตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูในแตละ 
    หนวยการเรียนรูมีความสัมพันธ เช่ือมโยงและสามารถจดัการเรียนรู 
    รวมกันได 

    

4. สาระสาํคัญ/ความคิดรวบยอด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  
    แสดงใหเห็นแกนความรูรวมถึงสาระการเรียนรูของตัวช้ีวัด ผลการเรียน 
    ในแตละหนวยการเรียนรู 

    

5. เวลาเรยีน เวลาเรียนในแตละหนวยการเรียนรูเหมาะสมกับจํานวนตัวช้ีวัด/ 
    ผลการเรียนรู ความยากงายของสาระสําคัญ และกระบวนการเรียนรู 
    ที่จะใชในการพัฒนาผูเรียนตามตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  

    

6. นํ้าหนัก สัดสวนของคะแนน นํ้าหนัก สัดสวนของคะแนน เหมาะสม 
   กับเวลาเรียน ความยากงายของสาระสําคัญ และกระบวนการเรียนรูที่จะใช  
    ในการพัฒนาผูเรียนตามตัวช้ีวัด/ ผลการเรียนรู 

    

7. ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด ช้ินงาน/ ภาระงานรวบยอด สอดคลอง    
    สัมพันธ ครอบคลมุและสะทอนใหเห็นผลการพฒันาผูเรยีนตามตัวช้ีวัด/ 
    ผลการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 

    

รวมคะแนนการประเมิน  
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/ 7)  

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

 

                                                               ลงช่ือ.......................................................ผูประเมิน 

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

                                                               ตําแหนง................................................................. 
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ตอนท่ี 2 หนวยการเรียนรู 

เกณฑการประเมิน/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1. รหัสวิชา มีการระบรุหสัวิชา ช่ือรายวิชากลุมสาระการเรยีนรู ระดับช้ัน  
    จํานวนช่ัวโมงและ หรือหนวยกิต อยางครบถวน ชัดเจน 

    

2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของนักเรยีน 
    และคุณลักษณะอันพงึประสงค มีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 

    

3. สาระสาํคัญ/ความคิดรวบยอด มีความสอดคลองกบัมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ 
    ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู 

    

4. หลักฐานการเรียนรู ระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่กําหนดสอดคลอง 
    กับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู การวัดและประเมินผล  
    และกิจกรรมการเรียนรู 

    

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน รวบยอด ของหนวยสอดคลองและครอบคลุม 
    กับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูทุกตัวในหนวย 

    

6. การวัดและประเมินผล ที่กําหนดเปนการประเมินตามสภาพจริงใชวิธีการ 
    ที่หลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  
    และกิจกรรมการเรียนรู 

    

7. เกณฑการประเมิน หลักฐานการเรียนรูสะทอนคุณภาพผูเรียน 
    ตามมาตรฐาน การเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

    

8. กิจกรรมการเรยีนรู ใชรูปแบบ วิธีการ เทคนิคที่ชวยพัฒนาผูเรียนใหบรรล ุ
    มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
    และคุณลักษณะอันพึงประสงคไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

    

9. กิจกรรมการเรยีนรู สามารถนําพาใหผูเรียนสรางสรรคช้ินงาน 
    หรือภาระงานตามที่กําหนด 

    

10. สื่อและแหลงเรียนรู ที่กําหนด มีความเหมาะสมกบักจิกรรมการเรียนรู  
     ผูเรียนและเวลา และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และรวดเร็วข้ึน 

    

รวมคะแนนการประเมิน     
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/ 10)     

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ........................................................ 

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

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

 

                                                               ลงช่ือ.......................................................ผูประเมิน 

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

                                                               ตําแหนง................................................................. 



4 
 
ตอนท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู 

เกณฑการประเมิน/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1. มีการระบหุนวยการเรียนรู รหสัวิชา ช่ือรายวิชา กลุมสาระการเรียนรู   
    ระดับช้ัน จํานวนช่ัวโมงอยางครบถวนชัดเจน 

    

2. ช่ือแผนจัดการเรียนรู นาสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน สอดคลองกับสาระสําคัญ 
    ความคิดรวบยอด 

    

3. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
    ของนักเรียนและลกัษณะอันพึงประสงค มีความสอดคลองกัน 

    

4. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ/ 
    ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู และ กจิกรรมการเรียนรู 
    มีความสอดคลองกัน 

    

5. จุดประสงคการเรียนรู ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนทั้งดานความรู  
    ทักษะ/กระบวนการ และคุณลกัษณะ 

    

6. จุดประสงคการเรียนรู มีความเหมาะสมกับเวลา สาระการเรียนรู  
    วัยและพื้นฐานของผูเรียน 

    

7. จุดประสงคการเรียนรู ระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง เกณฑ/ระดับพฤติกรรม  
    และสถานการณ 

    

8. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดมีความถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด ครอบคลุม 
    ประเด็นสําคัญของสาระการเรียนรู 

    

9. สาระการเรียนรูเหมาะสมกับเวลา วัย ระดับช้ัน พื้นฐานของผูเรียน     
10. สาระการเรียนรูมกีารจัดโครงสราง ลําดับความยากงาย  
     และความตอเน่ืองของเน้ือหาสาระอยางเหมาะสม และมีการจัดเน้ือหา 
     สาระใหสมัพันธกันในลกัษณะบูรณาการ 

    

11. สาระการเรียนรูมีความถูกตอง ทันสมัย เปนสิ่งจําเปนและเปนประโยชน 
     ตอผูเรียน เปนพื้นฐานในการสรางขอความรูใหมหรือทกัษะที่ตองการ 

    

12. หลักบานการเรียนรู (ช้ินงาน/ภาระงาน) ที่กําหนดสอดคลองกบั 
     มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู  
     การวัดและประเมินผล และกิจกรรมการเรียนรู 

    

13. หลักฐานการเรียนรู (ช้ินงาน/ภาระงานทีก่ําหนด) สามารถนําพาใหผูเรียน 
     สรางสรรคช้ินงานหรือ ภาระงานรวบยอดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

14. มีการระบุวิธีการ เครือ่งมือการวัดและประเมินผล และเกณฑการประเมิน  
     ที่สอดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูวัตถุประสงค  
     การเรียนรูและกจิกรรมการเรียนรู 

    

15. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและผูเรียนมสีวนรวม 
     ในการประเมิน 
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ตอนท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู (ตอ) 

เกณฑการประเมิน/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
16. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและเปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวม 
     ในกิจกรรมอยางทั่วถึง 

    

17. กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู 
     ที่กําหนดไวไดอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

    

18. กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําพาใหผูเรียนสรางสรรคช้ินงานหรอื 
     ภาระงานที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

19. สื่อและแหลงการเรียนรูที่กําหนด มีความเหมาะสมกบักจิกรรม  
     การเรียนรู ผูเรียน และเวลา และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี    
     และรวดเร็วข้ึน 

    

20. มีขอมูลเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  
     อุปสรรค/ปญหา/ปจจัยทีม่ีผลตอการจัดกิจกรรม รวมทัง้แนวทาง 
     ในการแกไขปรับปรุงการสอนใหดีข้ึน 

    

รวมคะแนนการประเมิน     
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/ 20)     

 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ........................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                               ลงช่ือ.......................................................ผูประเมิน 

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

                                                               ตําแหนง................................................................. 

 


