
 

 

 
 

แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อรายวิชา   เทคโนโลยีข้ันต้น         รหัสวิชา   ง21202       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       มัธยมศึกษาปีที ่1      
ภาคเรียนที ่  2   ปีการศึกษา   2560           จ านวน   20   ชั่วโมง             
กลุ่มสาระฯ/กลุ่มวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุม่วิชาคอมพิวเตอร์)     ครูผู้สอน นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์    
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมิน 
 ระดับการประเมิน  5  หมายถึง   ดีมาก   ระดับการประเมิน  4  หมายถึง    ดี 
 ระดับการประเมิน  3  หมายถึง   พอใช้    ระดับการประเมิน  2  หมายถึง    ปรับปรุง 
 ระดับการประเมิน  1  หมายถึง   ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.  ก าหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 

     

2.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ      
3.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     

4.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

     

5. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล      
6.  สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับเวลา และการน าไปประยุกต์ใช้
ได้จริง 

     

7.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมการเรียนรู ้

     

8.  ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ 
และสาระรายวิชา 

     

9.  ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

     

10. วิธีวัดและเครื่องมือวัดสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในตัวชี้วัดหรือ 
ผลการเรียนการรู ้

     

รวม/สรุปผล      
รวม/เฉลี่ย สรุปผล  

 
 
         ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน 
 
               (............................................................ 
 

 
 

                             
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/กลุ่มวิชา 

สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
4.50 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก         2.50 – 3.49  หมายถึง  พอใช้         ต่ ากว่า 1.50  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3.50 – 4.49  หมายถึง  ดี              1.50 – 2.49  หมายถึง  ปรับปรุง 



 

 

 
 
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้นิเทศ 
ชื่อรายวิชา   เทคโนโลยีข้ันต้น         รหัสวิชา   ง21202       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       มัธยมศึกษาปีที ่1      
ภาคเรียนที ่  2   ปีการศึกษา   2560           จ านวน   20   ชั่วโมง             
กลุ่มสาระฯ/กลุ่มวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุม่วิชาคอมพิวเตอร์)     ครูผู้สอน นายเชิดศักด์ิ  ทองสิงห์    
 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมิน 
 ระดับการประเมิน  5  หมายถึง   ดีมาก 
 ระดับการประเมิน  4  หมายถึง    ดี 
 ระดับการประเมิน  3  หมายถึง    พอใช้   
 ระดับการประเมิน  2  หมายถึง     ปรับปรุง 
 ระดับการประเมิน  1  หมายถึง     ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. เข้าสอนตรงเวลาและใช้เวลาในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
2. ด าเนินการสอนตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้      
3. กิจกรรมมีความน่าสนใจ ทันสมัย มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถ  
ของผู้เรียน 

     

4. มีเอกสาร/สื่อประกอบและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน      
5. สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเน้ือหาที่สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เร็วข้ึน      
6. มีการอธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบการบรรยายให้เห็นจริงและชัดเจน      
7. มีวิธีการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ และฝึกทักษะการแก้ปัญหา      
8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียน      
9. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสาระประโยชน์ในระหว่างการ
บรรยาย 

     

10. มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด/กิจกรรมการเรียนรู้      
รวม/สรุปผล      

รวม/เฉลี่ย สรุปผล  
 
        
         ลงชื่อ............................................................ผูป้ระเมิน 
               (............................................................) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

        ผู้นิเทศ 

สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
4.50 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก         2.50 – 3.49  หมายถึง  พอใช้         ต่ ากว่า 1.50  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3.50 – 4.49  หมายถึง  ดี              1.50 – 2.49  หมายถึง  ปรับปรุง 



 

 

 
แบบบันทึกกิจการนิเทศการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

ก่อนการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
 
   ลงช่ือ …………………….………..……………… หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
      (นายอภิรักษ ์ ศรีวโรบล) 
 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
 
   ลงช่ือ …………………….………..……………… หัวหน้ากลุ่มสาระ 
         (นายสุชิน  ฟักสังข)์ 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
 
   ลงช่ือ ……………………………………………… ผู้รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ 
               (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)    
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
    

ลงช่ือ ………………………………………………… ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                  (นายไพฑูรย์  จารุสาร)          
                 ………../…..….…/……….. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
 
   ลงช่ือ …………………….………..……………… หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
      (นายอภิรักษ ์ ศรีวโรบล) 
 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
 
   ลงช่ือ …………………….………..……………… หัวหน้ากลุ่มสาระ 
         (นายสุชิน  ฟักสังข์) 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
 
   ลงช่ือ ……………………………………………… ผู้รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ 
              (นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน)    
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………… 
    

ลงช่ือ ………………………………………………… ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                (นายไพฑูรย์  จารุสาร)   

………../…..….…/……….. 


