แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ปีการศึกษา 2561
ชื่อ.............................................. นามสกุล ................................................................ วิชา................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................ รหัสวิชา.............................
ข้อ / รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
ผลการประเมิน
1. จัดทาแผนการจัดการ
จัดทาและส่งแผน การจัดการเรียนรู้ จัดทาและส่งแผน การจัดการเรียนรู้ จัดทาและส่งแผน การจัดการเรียนรู้
ไม่จัดทาและส่งแผน การจัดการ
 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
เรียนรู้ส่งให้พิจารณาก่อนสอน
ตามกาหนด

ก่อนสอนได้ตรงตามวันเวลาที่กาหนด
ใน ปฏิทินปฏิบัติงาน

ก่อนสอน ล่าช้ากว่าวันเวลาที่
กาหนดในปฏิทินปฏิบัตงิ าน 1
สัปดาห์

ก่อนสอนล่าช้ากว่าวันเวลาที่กาหนดใน เรียนรู้ก่อนสอน ตรงตามวันเวลาที่
ปฏิทินปฏิบตั ิงานภายใน 1 2 สัปดาห์ กาหนดในปฏิทินปฏิบัตงิ าน2
สัปดาห์ขึ้นไป

 3 ระดับคุณภาพ ดี
 2 ระดับคุณภาพ พอใช้
 1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ครูมีการกาหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วดั ผลการเรียนรู้ /
จุดประสงค์ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความเชื่อมโยงกัน
อย่างเหมาะสม สะท้อน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั ผล
การเรียนรู้ /จุดประสงค์ และกิจกรรม
การเรียนรู้ มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เหมาะสม สะท้อน สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ผู้เรียนพึงได้รบั หลังการ
เรียนรู้ได้อย่างเด่นชัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั ผล
การเรียนรู้ /จุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้ มีความเชื่อมโยง สะท้อน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้เรียน
พึงได้รับหลังการเรียนรู้ได้ค่อนข้าง
เด่นชัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั ผล
การเรียนรู้ /จุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้ มีความเชื่อมโยง กัน
เล็กน้อย สะท้อน สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ผู้เรียนพึงได้รับหลังการเรียนรู้ ไม่
ค่อยเด่นชัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั ผล
การเรียนรู้ /จุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้ ไม่เชื่อมโยงกัน ไม่สะท้อน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้เรียน
พึงได้รับหลังการเรียนรู้

 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
 3 ระดับคุณภาพ ดี
 2 ระดับคุณภาพ พอใช้
 1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะ
/ กระบวนการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ไม่ค่อยเด่นชัด

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่
เด่นชัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดที่กาหนดไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่มีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนรู้ที่
ผู้สอนได้ออกแบบไว้ แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ

 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
 3 ระดับคุณภาพ ดี
 2 ระดับคุณภาพ พอใช้
 1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

วิธีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ไม่มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ ไม่สามารถวัดได้จริง
และไม่ครบตามกระบวนการ

 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
 3 ระดับคุณภาพ ดี
 2 ระดับคุณภาพ พอใช้
 1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
ครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะ /
กระบวนการ สมรรถนะของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
4. สื่อ/แหล่งเรียนรู้มีความ
เหมาะสมและใช้ได้จริง

5. วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่าง
เด่นชัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดที่กาหนดไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนรู้ที่
ผู้สอนได้ออกแบบไว้
อย่างเด่นชัด และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วิธีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกข้อมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับจุดประสงค์ สามารถวัด
ได้จริง ครบตามกระบวนการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่อนข้าง
เด่นชัด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดที่กาหนดไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้
ออกแบบไว้ ค่อนข้างเด่นชัด และ
ใช้ได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
วิธีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับจุดประสงค์ สามารถ
วัดได้จริง ครบตามกระบวนการ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ มีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนรู้ที่
ผู้สอนได้ออกแบบไว้
ไม่ค่อยเด่นชัด และใช้ได้ไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
บางข้อไม่มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ สามารถวัดได้จริง แต่
ไม่ครบตามกระบวนการ

 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
 3 ระดับคุณภาพ ดี
 2 ระดับคุณภาพ พอใช้
 1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ครูบูรณาการ สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ผนวกกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม
ข้อ / รายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
6. ครูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยบูรณาการ สภาพ
ปัญหา หรือความต้องการของ
ท้องถิ่น สอดแทรกในการ
จัดการเรียนรู้
7. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ในการจัดการเรียนรู้
และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

1 = ปรับปรุง

ผลการประเมิน
 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
 3 ระดับคุณภาพ ดี
 2 ระดับคุณภาพ พอใช้
 1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

มีการบูรณาการ สภาพปัญหา หรือ
ความต้องการของท้องถิ่น สอดแทรก
ในแผนการจัดการเรียนรู้ อย่าง
เด่นชัด

มีการบูรณาการ สภาพปัญหา หรือ
ความต้องการของท้องถิ่น
สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้
ค่อนข้างเด่นชัด

มีการบูรณาการ สภาพปัญหา หรือ
ความต้องการของท้องถิ่น สอดแทรก
ในแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ค่อย
เด่นชัด

ไม่มีมีการบูรณาการ สภาพปัญหา
หรือความต้องการของท้องถิ่น
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใน
การจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเด่นชัด

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนค่อนข้างเด่นชัด

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนไม่ค่อยเด่นชัด

ครูไม่ใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการ  4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
 3 ระดับคุณภาพ ดี
ผู้เรียน
 2 ระดับคุณภาพ พอใช้
 1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ขอ้ มูลวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
8. ครูวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ อย่างหลากหลาย
สนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของ
ผู้เรียน

ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย สนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของผู้เรียน
อย่างเด่นชัด

ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ค่อนช้างหลากหลาย สนอง
ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญาของ
ผู้เรียน
ค่อนข้างเด่นชัด

ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่ค่อยหลากหลาย สนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของไม่ค่อย
เด่นชัด

ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ไม่หลากหลาย ไม่สนองต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของ

 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
 3 ระดับคุณภาพ ดี
 2 ระดับคุณภาพ พอใช้
 1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้ผู้เรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
9.ครูออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบตั ิกิจกรรม สารวจ
ทดลอง สร้างประเด็นคาถาม
ค้นคว้า แสวงหาคาตอบ และ
เสนอแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบตั ิกิจกรรม สารวจ ทดลอง สร้าง
ประเด็นคาถาม ค้นคว้า แสวงหา
คาตอบ และเสนอแนวคิดสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างเด่นชัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมเน้น
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบตั ิกิจกรรม สารวจ
ทดลอง สร้างประเด็นคาถาม
ค้นคว้า แสวงหาคาตอบ และเสนอ
แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ค่อนข้างเด่นชัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม สารวจ
ทดลอง สร้างประเด็นคาถาม ค้นคว้า
แสวงหาคาตอบ และเสนอแนวคิดสู่
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ไม่ค่อยเด่นชัด

ไม่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม สารวจ
ทดลอง สร้างประเด็นคาถาม
ค้นคว้า แสวงหาคาตอบ และเสนอ
แนวคิดสู่การประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจาวันได้

 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก
 3 ระดับคุณภาพ ดี
 2 ระดับคุณภาพ พอใช้
 1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน (คะแนน)
สรุปผลการประเมิน (ร้อยละ)
เกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................……
ลงชื่อ ....................................................................... ผู้ประเมิน
(......................................................................)
วันที่ .......... / ................. / ...............

