
                                      

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ         โรงเรียนตากพิทยาคม    จังหวัดตาก 

ท่ี                                 วันท่ี           ตุลาคม      2560 

เร่ือง             การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
 
เรียน     ผูอํานวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  

 ดวยงานนิเทศพัฒนากระบวนการเรียนรู และงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมงาน
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู ฝายบริหารวิชาการ ไดกําหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการ
เรียนรูของครูโรงเรียนตากพิทยาคม โดยใชรูปแบบการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2 ในปการศึกษา 
2560 งานนิเทศและพัฒนากระบวนการเรียนรูปรับแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับตัวบงช้ีเพื่อรองรับการ
ประเมินภายในและนอก งานนิเทศและพัฒนากระบวนการเรียนรู พิจารณาเห็นวาควร ขอความรวมมือใหครูทุก
ทานดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรูเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
  1. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกคน อยางนอย คนละ 1 รหัสวิชา  รายละเอียด ดังน้ี 

1.1 ในการจัดทํา แผนการจัดการเรียนรู ใหเนนการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดไวใน
แผน ดวย ตามความเหมาะสม  

1.2  ใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนคนควาหาความรูจากการ
อานและใชเทคโนโลยี ในแผนการจัดการเรียนรู  

1.3 ใหมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ คนละ 1 
หนวยการเรียนรู (แยกเลม) 

1.4 ในการจัดทําแผนใหระบุในแผนฯวามีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค/คุณธรรม
จริยธรรมใดบาง 

1.5 ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหเนนการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 30% 
ของแผนทั้งหมด  

1.6 ใหจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการสวนพฤษศาสตร คนละอยางนอย 1 แผน 
(แยกเลม) 

1.7  ใหระบุในสารบัญดวยวาแผนใดเปนแผนพัฒนาทักษะการคิด  แผนสงเสริมนิสัยรัก
การอานและใฝรูใฝเรียน แผนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค/
คุณธรรมจริยธรรม  ตามแบบฟอรมตัวอยางตารางแสดงจุดเนนดังแนบ 

1.8 ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูใหจัดทําตามองคประกอบในการจัดทําแผน
ที่ฝายวิชาการกําหนด ดังเอกสารที่แนบ และใหจัดทําเครื่องมือประเมิน เกณฑประกอบการประเมิน (Rubric)  ให
ครบถวน ทุกแผนฯ 

1.9 เมื่อดําเนินการสอนแลว ครูตองบันทึกหลังสอน(ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ) 
ประเมินแผนการสอนของตนเอง ประเมินผลการสอนทายแผนใสไวในเลมและถายเอกสารแบบประเมินสงงาน
นิเทศ 1 ชุด 



1.10 ดําเนินการประเมนิผูเรียน โดยใชเครื่องมือประเมิน/เกณฑการประเมินที่ปรากฏทาย
แผนใหเปนปจจุบันและนํารองรอย หลักฐานที่ประเมินแลวเขาเลมสงงานวัดและประเมินผลภายหลังสอบปลาย
ภาคเสร็จทันที  

2. ในการจัดทําแผนฯใหจัดทําการวิเคราะหผูเรียนทีท่านสอน ดานผลการเรียน /วิธีการเรียนรู/
สํารวจลีลาการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรมเอกสารทีม่ีตัวอยางใหทานเลือกแบบที่เหมาะสมกบัวิชาของทาน
เพียง 1 แบบ (หรือทานจัดหาเอง) สรุปผลการวิเคราะหแลวนําใสในสวนตนของแผนการจัดการเรียนรู  (โดยครู
ออกแบบสรุปเอง มีตัวอยางให 1 ตัวอยาง) 
  3. ถาครูทานใดสอนรายวิชาเดิมสามารถนําแผนการสอนเดิมมาปรับปรงุโดยใชปากกาสีนํ้าเงนิ
แกไขในแผนเลมเดิมได แตตองสํารวจลีลาการเรียนรูและวิเคราะหนักเรียนกลุมเกง,กลาง, ออนใหม  

4. ใหครูทุกทานสงแผนการจัดการเรียนรูภาคเรียนที่ 2/2560 ที่กรรมการนิเทศภายในวันจันทรที่ 
6 พฤศจิกายน  2560 

5. ใหครูทุกคนทําโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและตองสอนซอมเสริมให
นักเรียนกลุมออน หรือสอนเสริมความรู ใหนักเรียนกลุมกลาง กลุมเกง และจัดทําหลักฐานการสอนสงฝายบริหาร
วิชาการ ภายในวันจันทรที่ 6 พฤศจิกายน  2560 ใสลงในแผนการจัดการเรียนรูและแยกเลมสงที่หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดสั่งการใหครูทุกคนถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 
 

           (นางปทมา  ภูสวาสด์ิ) 
                                          หัวหนางานนิเทศและพัฒนากระบวนการเรียนรู 

                                     ฝายบริหารวิชาการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศพัฒนากระบวนการเรียนรู  
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

กลุมงานสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู ฝายบริหารวิชาการ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

 
 

วัน เดือน ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. 60 -  ครูศึกษาวิเคราะหหลกัสูตร 

-  ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามองคประกอบที่
กําหนด 

ครูผูสอน 

6 พ.ย. 60 -  ครูสงแผนการจัดการเรียนรู 
 

ครูผูสอน 

10  พ.ย. 60 
-  นิเทศตรวจสอบองคประกอบและคุณภาพของแผน
จัดการเรียนรู พรอมสรุปรายงานผลที่วิชาการ 

กรรมการนิเทศ 

22-26 ม.ค.61 -  กําหนดคูนิเทศ ครูในกลุมสาระ หัวหนากลุมสาระฯ 
29 ม.ค. – 2 ก.พ. 61 -  คูนิเทศผลัดเปลี่ยนการนิเทศฯ ครูทุกคน 

5 ก.พ. 61 - รายงานผลการนิเทศคูนิเทศ หัวหนากลุมสาระฯ 
5 -27 ก.พ. 61 -  คณะกรรมการนิเทศเย่ียมช้ันเรียน/รายงาน คณะกรรมการนิเทศ 
28 ก.พ. 61 - ประเมินผลการใชแผนฯ รายวิชาของตน ครูผูสอน 

1 มี.ค. 61 
- ครูพัฒนาแผน บันทึกผลหลังสอนตอเน่ือง ประเมินการ
สอนของตนเองทายหนวย  นําสงคณะกรรมการนิเทศ 

กรรมการนิเทศ 

5 มี.ค. 61 - คณะกรรมการนิเทศสรปุการสงบันทกึหลังสอนของคร ู กรรมการนิเทศ 
มี.ค. 61 - จัดทํารายงานสรุปผลการนิเทศ หัวหนางานนิเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฟอรมแผนการจัดการเรียนรูภาคเรียนท่ี 2/ 2560  
 

องคประกอบขั้นตํ่าของแผนการจัดการเรียนรู ภาคเรียนท่ี 2/2560 
 

หมายเลข 1    =    ปกหนา 
หมายเลข 2    =    หนาอนุมัติแผน 
หมายเลข 3    =    แบบวิเคราะหตัวช้ีวัด เพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา 
หมายเลข 4    =    คําอธิบายรายวิชา 
หมายเลข 5    =    โครงสรางรายวิชา  
หมายเลข 6    =     การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อการประเมินการเรียนรู 
หมายเลข 7    =    ตารางวิเคราะหจุดเนนการออกแบบกิจกรรม 
หมายเลข 8    =     หนวยเรียนรูที่ 1  
หมายเลข 9    =     แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - ......... 
หมายเลข 10  =     หนวยการเรียนรูที่ 2 
หมายเลข 11  =     แผนการจัดการเรียนรูของหนวยที่ 2 .. 
หมายเลข 12  =    ความเห็นหัวหนากลุมสาระฯครูนิเทศ / ครูที่ไดรบัมอบหมาย / หน.สถานศึกษา 
หมายเลข 13  =    บันทึกผลหลังสอน 
หมายเลข 14  =    เครื่องมือวัดและประเมินผล / เกณฑประกอบการประเมิน 
หมายเลข 15  =   แบบประเมินการสอนของตนเองทายหนวยการเรียนรู 
หมายเข 16     =   แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู(ประเมินตนเอง) 
หมายเข 17     =   รายการตรวจสอบและอนุญาตใช 
หมายเลข 18   =    ปกหลัง 

 

  เกณฑการนิเทศ 
 

  องคประกอบครบถวน 18      รายการ       =    ดีมาก 
  องคประกอบ  16             รายการ        =   ดี 
  องคประกอบ  ต่ํากวา 15    รายการ        =   ควรพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรู   
 
 

    

รายวิชารายวิชา ........... ....................รหัสวิชา.............................................รหัสวิชา.........................   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี.........ปการศึกษา...ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี.........ปการศึกษา... ....................................................   

  
  
  
  

  

สอนโดยสอนโดย   
  

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

โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตากโรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก   
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘๓๘   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  

 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 

 
รายวิชา....................................................รหัสวิชา.................................. 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่..............ปการศกึษา......๒๕๖๐....... 
ผูสอน..................................................กลุมสาระการเรียนรู....................................... 

 
 

อัตราสวนน้ําหนกัคะแนนการวัดประเมินผล 
 

คะแนนระหวางภาค คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวม 

    

 
 
อนุมัติใหใชสอนได 

                 ลงช่ือ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ         โรงเรียนตากพิทยาคม    จังหวัดตาก 

ท่ี                                 วันท่ี                  
เร่ือง             ขออนุญาตใชแผนการจัดการเรียนรู 
 
เรียน     ผูอํานวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  

ดวยขาพเจา....................................................ตําแหนง.....................โรงเรียนตากพิทยาคม  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไดรับมอบหมายใหทําการสอนรายวิชา....................................... 
รหัสวิชา.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่............ในภาคเรียนที่..............ปการศึกษา.............ความดังแจงแลวน้ัน 

ในการน้ี ขาพเจาไดจัดเตรียมการสอนโดยการวิเคราะหผูเรียนและพบสภาพที่เปนปญหาในการเรียน    
การสอน จึงไดวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสวนที่รับผิดชอบ  โดยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู        
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จึงขออนุญาตดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่แนบมาน้ี 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

  ลงช่ือ 
   (.....................................................) 
                                           ตําแหนง.......................................................... 
 
 เห็นควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 อ่ืนๆ 
 

             ลงช่ือ................................................................. 
                  (.................................................................) 
                              กรรมการนิเทศ 
                        ............/................./................... 

 เห็นควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 อ่ืนๆ 
 

             ลงช่ือ................................................................. 
                  (.................................................................) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู....................................................... 
                        ............/................./................... 

 เห็นควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 อ่ืนๆ 
 

             ลงช่ือ................................................................. 
                       (..นางปทมา   ภูสวาสดิ์..) 
        หัวหนางานนิเทศและพัฒนาการะบวนการเรียนรู             
                        ............/................./................... 

 เห็นควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 อ่ืนๆ 
 

             ลงช่ือ................................................................. 
                  (.......นางภัทราภรณ  เน้ือไม......) 
             รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
                        ............/................./................... 

 เห็นควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 อ่ืนๆ 
 

             ลงช่ือ................................................................. 
                  (......นางมณฑิรา  มาจันทร........) 
      หัวหนากลุมงานสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู 
                        ............/................./................... 

 เห็นควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 อ่ืนๆ 
 

             ลงช่ือ................................................................. 
                  (.................................................................) 
                 ..................................................................... 
                        ............/................./................... 



Flow  Chart  ระบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนตากพทิยาคม 

 

 

1.  การวิเคราะห์หลักสูตร : วิเคราะห์ตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

 

2.  การวิเคราะห์ผู้เรียน : สภาพที่มีผลต่อการเรียนรู้ 

 

      ไม่ผ่าน 

                 ต้องการให้ความช่วยเหลือ   3.  การสอนปรับพ้ืนฐาน/ 

     หรือไม่     ก่อนเรียน 

 

4.  การออกแบบการเรียนรู้ 

(ทักษะศตวรรษที่ 21และอ่ืนๆ) 

 

 

5.  การจัดการเรียนรู้ 

 

 

6.  PLC 

 

 

7.  การประเมินผลการเรียนรู้ 

 

      ไม่ผ่าน  

         นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน           8.  การวิจัย 

                 หรือไม่     เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

 

9.  การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 

 ผ่าน 
 

10.  การรายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ 

 

 

 



 
 

แบบวิเคราะหตัวช้ีวัดเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมสาระการเรียนรู.................................................... ระดับชั้น....................... วิชา............................... 
 

สาระ / มฐ. /ตัวชี้วัด (รายวิชาพ้ืนฐาน) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง / ทองถ่ิน 

ความรู ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

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

 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 



 
คําอธิบายรายวิชา 

 
     รายวิชา.............................................. รหัสวิชา...............   กลุมสาระการเรียนรู......................................................... 
 ชั้น...............      เวลา............ชั่วโมง                จํานวน...............หนวยกิต            ภาคเรียนท่ี............... 

 
 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
รหัสตัวชี้วัด 

 

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

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

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

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

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

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

       รวม....................ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางรายวิชา............................................................. 
 

กลุมสาระการเรียนรู............................................. ชั้น......... เวลา............   หนวยกิต............... 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือหนวยการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ําหนกั
คะแนน 

   
 

   

   

 

   

   

 

   

  

 

    

   

 

   

  

 

    

รวมตลอดปี/ภาค   

   



 การวิเคราะหหลักสตูรเพื่อการประเมินการเรียนรู 

 

 

 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนรู ลักษณะท่ีมุงประเมิน วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
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สรุปผลการวเิคราะห์ผูเ้รียน 

(ตามลีลาท่ีครูเลือกให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติวิชา) 



ตารางแสดงจุดเนนการออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  
รหสัวิชา ........................... ช่ือวิชา .................................................... ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ................... 

กลุมสาระการเรียนรู............................................................................... โรงเรียนตากพิทยาคม 
 

แผนที ่ จุดเนนการออกแบบกจิกรรม หนา 
.................. 

 
……………….. 
………………… 

 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

 
………………. 
………………… 

- เนนผูเรียนสําคัญ ตามเอก/วิชา (ตามจํานวนแผนทีเ่หลือจาก
จุดเนน อื่น ๆ ) 
- เนนการพัฒนาทกัษะการคิด 
- บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะพอเพียง 
- การพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค/คุณธรรม/จริยธรรม 
- การพัฒนาผูเรียนตามความแตกตาง/ความสามารถรายบุคคล 
- เนนการใชแหลงเรียนรูภายในและนอกโรงเรียน 30 % ของแผน
ทั้งหมด 
- สงเสริมใหผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยี 
- บูรณาการความรูสูประชาคมอาเซียน 

ฯลฯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนวยการเรียนรูที่  ..........  เรื่อง  ............................................ 
   กลุมสาระการเรียนรู   .........................................  รายวิชา  ....................... รหัสวิชา …………………… 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี  ………….     ภาคเรียนท่ี  ………...............        จํานวน ..................  ชั่วโมง 
   ผูสอน  ....................................................................               ครูโรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก 

บูรณาการ    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    สวนพฤกษศาสตร   โรงเรียนปลอดขยะ   โรงเรียนคุณธรรม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู   
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
สาระการเรียนรู 
       สาระการเรียนรูแกนกลาง 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
  สาระการเรียนรูทองถ่ิน ( ถามี ) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 .................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 



     คุณลักษณะอันพึงประสงค / ศักยภาพพลโลก 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
    ชิ้นงาน / ภาระงาน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
     การวัดผลและประเมินผล 
       การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
       การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
  กิจกรรมการเรียนรู  
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 



          สื่อ/แหลงการเรียนรู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับระดับการประเมิน 

ระดับการประเมิน 4 หมายถึง มีความสอดคลอง / เช่ือมโยง / เหมาะสม มากที่สุด 
 3 หมายถึง มีความสอดคลอง / เช่ือมโยง / เหมาะสม มาก 
 2 หมายถึง มีความสอดคลอง / เช่ือมโยง / เหมาะสม นอย 
 1 หมายถึง มีความสอดคลอง / เช่ือมโยง / เหมาะสม นอยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 
4 3 2 1 

1.  หนวยการเรียนรู  นาสนใจ  กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     
2.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  สมรรถนะสําคัญของนักเรยีน และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค มีความเช่ือมโยงกันอยางเหมาะสม 
    

3.  ความสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  
สาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู 

    

4.  ความเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางช่ือหนวยการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู 

    

5.  กิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด     
6.  กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ/

กระบวนการ สมรรถนะที่สําคัญ ของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    

7.  กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม  สามารถนําพาใหผูเรียนสรางสรรคช้ินงาน
หรือภาระงานได 

    

8.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
กิจกรรมการเรียนรู 

    

9.  ประเด็นและหลักเกณฑการประเมินสมรรถนะสะทอนคุณภาพผูเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

    

10.  สื่อการเรียนรูในแตละกจิกรรมมีความเหมาะสมกบัเวลาและนําไปประยุกตใชได
จริง 

    

รวมสรุปผล     
รวม เฉลี่ยสรปุผล  

 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................       
           
การแปลความหมาย การประเมินหนวยการเรียนรู 
เกณฑ  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50   ปรับปรุง    1.51 – 2.50   พอใช   2.51 – 3.50   ดี   3.51 – 4.00   ดีมาก 
หรือ    คะแนน   10 – 15       ปรับปรุง       16 – 25     พอใช     26 – 35      ดี     36 – 40      ดีมาก 

 
 
 

แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ 



แผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชา   ........................    รหัสวิชา  ....................................   กลุมสาระการเรียนรู ..................................ชั้น    
มัธยมศึกษาปที่  ...........  โรงเรียน  ตากพิทยาคม  จังหวัดตาก   ภาคเรียนท่ี ......  จํานวน  ..... ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี   ...........   เร่ือง .................................................................. 
หนวยการเรียนรูท่ี   ……… ชื่อหนวยการเรียนรู  ………………..………..  ครูผูสอน …………………………………….. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู          
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
๒.  จุดประสงคการเรียนรู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
๓.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
๔.  สาระการเรียนรู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
๕.  สมรรถนะสําคัญท่ีเกิดกับผูเรียน (ตามแผนการจัดการเรียนรู) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 



๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค/ศักยภาพพลโลก 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
๗.  ความเขาใจท่ีคงทน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
๘.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
๙.  การวัดและประเมินผล 

หลักฐานการเรียนรู 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
………………………… 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………………… 
 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………………… 
 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
……………………………….. 
 

 
๑๐.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
๑๑.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒.  ความเห็นและขอเสนอแนะของครูนิเทศ / ผูท่ีไดรับการมอบหมาย / หัวหนาสถานศึกษา 
          ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 
                                                                   ลงช่ือ ........................................... 
                                                                       ( ............................................... ) 
๑๓.   บันทึกผลการสอน 
      ๑)  ผลการเรียนรู 
            ๑.๑)  ผูเรียนทีผ่านตัวช้ีวัด  มีจํานวน ............  คน   คิดเปนรอยละ ............... 
            ๑.๒)  ผูเรียนที่ไมผานตัวช้ีวัด  มีจํานวน ............. คน  คิดเปนรอยละ ............... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแกปญหา ................................................................................................................ 
            ๑.๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษไดแก ................................................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / สงเสริม .............................................................................................. 
                    ............................................................................................................................................... 
             ๑.๔)  ผูเรียนไดรับความรู (K) ........................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................. 
              ๑.๕)  ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ...................................................................................... 
                     ............................................................................................................................................. 
              ๑.๖)  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม (A) ........................................................................... 
                     ............................................................................................................................................. 
     ๒)  ปญหา อุปสรรค (ถามี) ...................................................................................................................... 
     ๓)  ขอเสนอแนะ (ถามี) ..................................................................................................................... 
                                                                      ลงช่ือ ....................................... ผูสอน 
                                                                             (.............................................)  
                                                                          ตําแหนง       ครู               . 
     ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................ 
                                                                          ลงช่ือ ....................................... ผูนิเทศ 
                                                                          ( ..................................................... )  
                                                                       ตําแหนง ............................................    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินตนเอง  
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา................................... 

 
รหัสวิชา.........................................ชั้น...........................กลุมสาระการเรียนรู.......................................... 

ครูผูสอน..........................................................สอนรายวิชา..........................รหัสวิชา................ชั้น...................  
 

คําช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย “” ลงในชองใตระดับความคิดเห็นโดยแตละชองมีความหมายดังน้ี 
  5 หมายถึง   เห็นดวยในระดับมากที่สุด  4 หมายถึง   เห็นดวยในระดับมาก 
  3 หมายถึง   เห็นดวยในระดับปานกลาง  2 หมายถึง   เห็นดวยในระดับนอย 
  1  หมายถึง   เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

ขอที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 แผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับหนวยการเรียนรูที่กําหนดไว      
2 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวนรอยรัดสัมพันธกัน      
3 การเขียนสาระสําคัญในแผนถูกตอง      
4 จุดประสงคการเรียนรูมีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ 

ผลการเรียนรู 
     

5 กําหนดแผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมจํานวนช่ัวโมง      
6 กําหนดเน้ือหาสาระเหมาะสมกับเวลา      
7 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคและเน้ือหาสาระ      
8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคและระดับช้ันของนักเรียน      
9 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติไดจริง      
10 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
11 กิจกรรมเนนใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง      
12 กิจกรรมการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม      
13 การจัดการเรียนการสอนโดยนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช 
     

14 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง      
15 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเตรียมนักเรียนเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน      
16 วัสดุอุปกรณ ส่ือและแหลงเรียนรูเหมาะสมกับเน้ือหาสาระ      
17 มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค      
18 นักเรียนทําช้ินงานที่ไดใชความรู ความคิดมากกวาการทําตามที่ครูกําหนดหรือการ

ทําแบบฝกหัดทั่วไป 
     

19 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      
20 นักเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลครบทั้ง K, 

P, A 
     

    รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  100  คะแนน) 
เกณฑตดัสิน 
80 – 100 หมายถึง  ระดับคุณภาพดีมาก 
74 – 79 หมายถึง  ระดับคุณภาพดี 
68 – 73 หมายถึง  ระดับคุณภาพพอใช 
62 – 67 หมายถึง  ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
  0 – 61  หมายถึง  ระดับคุณภาพไมผานเกณฑ 

ลงช่ือ......................................ผูประเมินตนเอง 

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

        ............./................/.............. 

 


