
แบบประเมินการออกแบบการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู......................................... 

วิชา........................................................ 

*************************** 

คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้เปนการประเมินท่ีประกอบดวยการประเมิน 6 สวน คือ   

− การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

− การออกแบบหนวยการเรียนรู 

− การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/ 

แผนการจัดประสบการณ 

− กลยุทธในการจัดการเรียนรู 

− การสรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 

− การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
2. โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเปนจริงและสอดคลองกับความคิดของผูประเมิน โดยใหระดับการ

ประเมิน ดังนี้ 

ระดับการประเมิน 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

   4 หมายถึง  มาก 

   3 หมายถึง  ปานกลาง 

   2 หมายถึง  นอย 

   1 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

3. หากมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนกรุณาบันทึกเพ่ิมเติม 

4. ขอความกรุณาประเมินทุกรายการเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานใหมีคุณภาพดีข้ึนตอไป 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



แบบประเมินการออกแบบการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู......................................... 

วิชา........................................................ ระดับช้ัน............................  

หนวยการเรียนรูท่ี.................... เรื่อง....................................................... 

 

คําช้ีแจง   แบบประเมินนี้ใชประเมินเรื่องการออกแบบการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบไปดวยการสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

การออกแบบหนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอน

รายบุคคล (IIP)/ แผนการจัดประสบการณ กลยุทธในการจัดการเรียนรู การสรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับการประเมินท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ระดับการประเมิน 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มาก 

3  หมายถึง  ปานกลาง 

2  หมายถึง  นอย 

1  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร      

๑ มีการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด และ

หรือผลการเรียนรู และนําไปจัดทํารายวิชา และหนวยการเรียนรู

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และหรือผลการ

เรียนรู 

     

๒ มีการปรับประยุกตหลักสูตรรายวิชา และหนวยการเรียนรู และ

สรางองคความรูใหมใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ผูเรียนทองถ่ิน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

     

๓ มีการประเมินผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบและนําผลการ

ประเมินการใชหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

     

๔ เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง และเปนท่ีปรึกษาดาน

หลักสูตร 

     

๒. การออกแบบหนวยการเรียนรู      

๑ มีออกแบบหนวยการเรียนรู โดยการปรบัประยุกตใหสอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษาทองถ่ิน และเหมาะสมกับผูเรียน 

     



ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒ มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ

ของสาระการเรียนรูอยางหลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริง 

     

๓ มีการประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู และนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

     

๔ เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง และเปนท่ีปรึกษาดาน

การออกแบบหนวยการเรียนรู 

     

๓. การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู/แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการ

จัดประสบการณ 

     

๑ มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล      

๒ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับการออกแบบ

หนวยการเรียนรูธรรมชาติของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา

และทองถ่ินท่ีมีองคประกอบครบถวนตามรูปแบบท่ีหนวยงาน

การศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัดกําหนด และสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง 

     

๓ มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวธิีการปฏิบัติท่ีสรางสรรคอยาง

หลากหลายสอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรูและ

ผูเรียน 

     

๔ มีการบันทึกหลังการสอนท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

และนําผลมาปรับประยุกตแผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพท่ี

สูงข้ึน 

     

๕ เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง และเปนท่ีปรึกษาดาน

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

     

๔. กลยุทธในการจัดการเรียนรู      

๑ มีจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการท่ีเนนการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรูและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน 
และสาระการเรียนรู 

     

๒ มีประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

     

๓ มีการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา      



ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ มีกลยุทธการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใชไดในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 

     

๕ เปนแบบอยางท่ีดีและเปนผูนํา      

๕. การสรางและพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหลงเรียนรู 

     

๑ มีการสรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ

แหลงเรียนรู นาํไปใชในการจัดการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน 

สอดคลองกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการ

เรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู 

     

๒ ประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง
เรียนรู และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

     

๓ สามารถนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู ไป
ปรับประยุกตใชในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกลเคียง 

     

๔ เปนแบบอยางท่ีดีเปนผูนํา      

๖. การวัดและประเมินผลการเรียนรู      

๑ มีการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และหรอืผลการ
เรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู 

     

๒ มีการประเมินตามสภาพจริง      

๓ มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ วัดและประเมินผลการเรียนรู 
และนําผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรูไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

     

๔ เปนแบบอยางท่ีดีเปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษาดานการ
วัดและประเมินผล 

     

รวม  
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แบบสรุปคะแนนผูเช่ียวชาญ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนของผูเช่ียวชาญ 

เฉล่ีย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

๑. การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร     

๑ มีการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด และ

หรือผลการเรียนรู และนําไปจัดทํารายวิชา และหนวยการเรียนรู

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และหรือผลการ

เรียนรู 

    

๒ มีการปรับประยุกตหลักสูตรรายวิชา และหนวยการเรียนรู และ

สรางองคความรูใหมใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ผูเรียนทองถ่ิน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

    

๓ มีการประเมินผลการใชหลักสูตรอยางเปนระบบและนําผลการ

ประเมินการใชหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

    

๔ เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง และเปนท่ีปรึกษาดาน

หลักสูตร 

    

๒. การออกแบบหนวยการเรียนรู     

๑ มีออกแบบหนวยการเรียนรู โดยการปรับประยุกตใหสอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษาทองถ่ิน และเหมาะสมกับผูเรียน 

    

๒ มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ

ของสาระการเรียนรูอยางหลากหลาย และสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริง 

    

๓ มีการประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู และนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

    

๔ เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง และเปนท่ีปรึกษาดาน

การออกแบบหนวยการเรียนรู 

    

๓. การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู/แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการ

จัดประสบการณ 

    

๑ มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล     

๒ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับการออกแบบ

หนวยการเรียนรูธรรมชาติของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา

และทองถ่ินท่ีมีองคประกอบครบถวนตามรูปแบบท่ีหนวยงาน

การศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัดกําหนด และสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง 

    



ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนของผูเช่ียวชาญ 

เฉล่ีย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

๓ มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวธิีการปฏิบัติท่ีสรางสรรคอยาง

หลากหลายสอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรูและ

ผูเรียน 

    

๔ มีการบันทึกหลังการสอนท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

และนําผลมาปรับประยุกตแผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพท่ี

สูงข้ึน 

    

๕ เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยง และเปนท่ีปรึกษาดาน

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

    

๔. กลยุทธในการจัดการเรียนรู     

๑ มีจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค และวิธีการท่ีเนนการ
ปฏิบัติมีความหลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู  การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรูและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน 
และสาระการเรียนรู 

    

๒ มีประเมินผลการใชกลยุทธในการจัดการเรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

    

๓ มีการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา     

๔ มีกลยุทธการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใชไดในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเคียง 

    

๕ เปนแบบอยางท่ีดีและเปนผูนํา     

๕. การสรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลงเรียนรู 

    

๑ มีการสรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหลงเรียนรู นาํไปใชในการจัดการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน
สอดคลองกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู 

    

๒ ประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง
เรียนรู และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

    

๓ สามารถนําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหลงเรียนรู ไป
ปรับประยุกตใชในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกลเคียง 

    

๔ เปนแบบอยางท่ีดีเปนผูนํา     

๖. การวัดและประเมินผลการเรียนรู     

๑ มีการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และหรอืผลการ
เรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู 

    



ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนของผูเช่ียวชาญ 

เฉล่ีย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

๒ มีการประเมินตามสภาพจริง     

๓ มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ วัดและประเมินผลการเรียนรู 
และนําผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรูไปปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

    

๔ เปนแบบอยางท่ีดีเปนผูนํา เปนพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษาดานการ
วัดและประเมินผล 

    

รวม     

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


