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คำนำ 

การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติ งานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัด

ประสบการณ์นี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวในการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ของ

โรงเรียน เพ่ือเอ้ืออำนวยในการปฏิบัติงานให้ไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ ทำให้

มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงาน และงานบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี ้งานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ได้อธิบายขั้นตอนการ

ดำเนินงานในทุกงานที่ส่วนงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ได้รับรับผิดชอบ

โดยมีการวิเคราะห์กระบวนการที่สําคัญซึ่งเป็นกระบวนการหลักที่ช่วยให้บุคลากร สามารถนําไปใช้ประโยชน์

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน   การนิเทศ

ภายใน แนวการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียนเพ่ือใช้ใน

สถานศึกษา เป็นต้น สามารถบอกทิศทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบายความที่จําเป็น 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ในการอ้างอิง มิให้เกิดการผิดพลาดในการทํางาน 

งานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ หวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็น

ประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติอย่าง

เดียวกันของบุคลากร หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการดำเนินงานต่างๆ ต่อไป 

 

 

 

 

งานวิชาการ 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

 

 

 

 



การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
และแผนการจัดประสบการณ์ 

 

งานวิชาการนี้ได้อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานในทุกงานที่ส่วนงานการจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ได้รับรับผิดชอบโดยมีการวิเคราะห์กระบวนการที่สํ าคัญซึ่งเป็น

กระบวนการหลักที่ช่วยให้บุคลากร สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน   การนิเทศภายใน แนวการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ การคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา เป็นต้น สามารถบอกทิศทางการทํางานที่มี

จดุเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบายความที่จําเป็น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ในการอ้างอิง มิให้เกิดการผิดพลาด

ในการทํางาน 

 1.  ครูจะต้องวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาในสาระการเรียนรู้ ชั้นที่ตนเองสอน เพ่ือประโยชน์ในการ

กำหนดหน่วยการเรียนรู้ และรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนกการจัดเรียนรู้ 

 2.  ครูจะต้องวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพื่อนำมาเขียนเป็นจุดประสงค์ การ

เรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและค่านิยม 

 3.  ครูจะต้องวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 

ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

 4.  ครูจะต้องวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 5.  ครูจะต้องวิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 6.  เมื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องตรวจสอบ

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนทุกครั้ง (ตามแบบที่โรงเรียนได้กำหนด) และนำส่งให้ผู้ประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์ ตรวจแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

7.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้าที่  เก็บรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้  / แผนการจัด

ประสบการณ์  ส่งผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และอนุ มัติใช้แผนแผนการ

จัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์  ก่อนเปิดภาคเรียน  1 สัปดาห์ 

8. เมื่อผ่านการอนุมัติใช้แผนแล้วจึงนำแผนแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์  ไปจัด

กระบวนการเรียนการสอน  และบันทึกหลังสอนทุกครั้งที่สอน  (ตามแบบท่ีโรงเรียนได้กำหนด)   

9.  ทุกๆสิ้นเดือน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนจะเป็นผู้รวบรวมส่งผู้อำนวยการ 



 
องค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยต้องมีสิ่งต่อไปนี้ 
 1.  สาระสำคัญ 
 2.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.  สาระการเรียนรู้ 

5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 9.  สื่อ / อุปกรณ ์/ แหล่งการเรียนรู้ 
 10.  การวัดและประเมินผล 
 
ส่วนประกอบของการจัดทำเล่มแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดประสบการณ์ 
4. เครื่องมือวัดผลประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดประสบการณ์ 
5. ผลการตรวจสอบองค์ประกอบของแผน 
6. บันทึกหลังสอน 
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ผลการตรวจสอบองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้นี้  มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย   ชื่อหน่วยฯ  

 เวลาของหน่วยฯ   เรือ่งที่สอน   เวลาของแผนฯ  มาตรฐานการเรียนรู้ฯ   ตัวชี้วัดฯ             

 จุดประสงค์ของแผนฯ   สาระสำคัญ   สาระการเรียนรู้   สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   กิจกรรม/

กระบวนการเรียนรู้   การวัดและประเมินในแผนฯ   

ความสอดคล้อง  จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด   สาระสำคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด    

 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

กิจกรรมการเรียนรู้    ส่งเสริมให้เกิดความรู้  ทักษะ  กระบวนการ/คุณลักษณะ   เป็นกิจกรรม

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีความเป็นไปได้ในการนำไปสอนจริง  ทั้งด้านเวลาและการนำไปใช้ 

 การวัดผลความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้   ครบทุกข้อ  

 นำเสนอสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการประกอบการเรียนรู้   นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลในแผนฯ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลมีคุณภาพเบื้องต้น  รวมระดับความถี่ในแต่ละระดับคุณภาพ 
 

                 ลงชื่อ........................................................ 

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

                                        ผู้ตรวจสอบ 

ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

                        ลงชื่อ....................................................... 

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

                                        ผู้ประเมิน 

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 

  อนุมัติ  สามารถใช้สอนได้ 

  ควรปรับปรุง.............................................................................................................................................................. 
 

               ลงชื่อ........................................................ 

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

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 
 
 

ตวัอย่าง 



 

สัปดาห์ท่ี .........วันที่ ..............................................รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา....................... 

บันทึกหลงัสอน 

ผลการใช้แผนการสอน 

 1.  เนื้อหาที่สอน  
............................................................................................................................. .......................... 
สอนได้    สมบูรณ์ครบถ้วน        ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  เนื่องจาก 
............................................................................................................................................................... .................. 
 2.  กิจกรรมที่ใช้สอน    ตามแผน        ไม่ตามแผน  เนื่องจาก 
................................................................................................................................................................ ................. 
 3.  ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................................................................  
ผลการเรียนของนักเรียน 

 1.  จำนวนนักเรียน  ชั้น  ....................................................  เข้าเรียน ..............คน  ขาด ..............คน 

 2.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน ผ่านเกณฑ์  .............................. คน    คิดเป็นร้อยละ .....................................  
            ไม่ผ่านเกณฑ์  .......................... คน    คิดเป็นร้อยละ .................................. .. 
 3.  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ (ภาระงาน/ชิ้นงาน)  คือ................................................. 

 ทำสำเร็จ.................................. คน  คิดเป็นร้อยละ ....................................... 
           ทำไม่สำเร็จ.............................. คน  คิดเป็นร้อยละ ....................................... 
 4.  บรรยากาศในการเรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
 5.  ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................. 
ผลการสอนของครู 
 1.  ผู้สอน    สอนตามแผน        ไม่สอนตามแผน  เนื่องจาก 
................................................................................................................................................................. .............. 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
.................................................................................................... ............................................................................ 
 

        ลงชื่อ                                                                                          ลงชื่อ         

               (............................................)                                                          (……………………………………..) 
           
                ครูผู้สอน                                         ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 

ตวัอย่าง  



 

การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  

1. ครูนำปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพการจัดการเรียนการสอน  หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็น
ปัญหา  จากบันทึกหลังการสอน   เพ่ือศึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

2. กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีเหตุ  มีผล 
3. ดำเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอน  และเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มวิจัย  5  บท  จำนวน  2  เล่ม  

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย   
4.1  บทนำ 
4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.3  วิธีการดำเนินงานวิจัย 
4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
4.6 บรรณานุกรม 

 5.  รายงานวิจัยที่จัดทำ  2 เล่มนั้นจะต้องส่งครูผู้รับผิดชอบงานวิจัย 1 เล่ม  และตนเองเก็บไว้   
1  เล่ม 
  
หมายเหตุ  ดำเนินการจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  1  เรื่อง  และจะต้องส่งวิจัยในชั้นเรียน 

    5 บท 1  เล่ม  ภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหป์ญัหาการเรยีนการสอน พิจารณาจากบันทึกหลังสอน 

ก าหนดวิธีการที่จะแกป้ญัหาหรอื

พฒันาในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีเหตผุล 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนำ
ปัญหามาเชื่อมโยงกับทฤษฎีและ
หลักการต่าง ๆ 

 สร้าง/พัฒนานวัตกรรม 

 วางแผนการวิจัย 

 กลุ่มผู้เรียนที่ต้องได้รับการแก้ปัญหา 

 วิธีการและเครื่องมือ  

 การรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ด าเนินการตามวธิีการ ขัน้ตอนที่

ก าหนด และรวบรวมขอ้มูล 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล และสรุปผล 

เขียนรายงานการวิจยั 

 ชื่อเรื่อง/ประเด็นที่ทำการวิจัย 

 ที่มาของปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา 

 เป้าหมายของการวิจัย 

 วิธีการหรือข้ันตอนสำคัญของการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนา 

 ผลของการแก้ไขหรือพัฒนา 

 ข้อเสนอแนะ 



 

การจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม  
 

1. เมือ่ได้รับคำสั่ง หรือหนังสือราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ  ให้ไปอบรม  ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือ

ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน  จะต้องเขียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเสนอต่อผู้อำนวยการ

โรงเรียน 

2. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนรับทราบ  ซึ่งประกอบด้วย 

 2.1 บันทึกข้อความ 

 2.2 แบบรายงานผล 

 2.3 ภาพถ่าย / เกียรติบัตร 

3. รายงานผลการจัดกิจกรรมจะต้องจัดทำ  จำนวน  2  เล่ม  ส่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ      

1  เล่ม  และเก็บไว้ที่ตนเอง  1  เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
ที่ ………………………………    วันที่……………… เดือน..........................พ.ศ. ................. 
เรื่อง  ............................................................................................. .................................................................. 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
 

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

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

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

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

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

บัดนี้  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   จึงขอรายงานผลการอบรมมาพร้อมกับหนังสือนี้   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ลงชื่อ………………………………………… 
                          (……………………………………..) 
                                                                        ครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................. ............................. 
 
 

              ลงชื่อ.............................................................. ....
           (.........................................) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)

ตวัอย่าง 



รายงานผลการจัดกิจกรรม................................................................... 
วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

 

วันเดือนปี 

ที่ดำเนินการ 
กิจกรรมดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

     

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

   ครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วดัตึก)
  

ตวัอย่าง 



 

การนิเทศภายใน  

1. ครูผู้สอนจะได้รับการนิเทศภายในจากผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูนิเทศ   

และครูใหญ่ของแต่ละระดับชั้น  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ตามปฏิทินการนิเทศภายในที่กำหนด  โดยครูผู้สอน

จะตอ้งเตรียมเอกสาร  หลักฐานตามหัวข้อการนิเทศดังต่อไปนี้ 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์  ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 

 1.2 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ / จัดประสบการณ์ 

 1.3 สื่อการเรียนการสอน 

 1.4 แบบวัดผลประเมินผล 

2. ครูผู้รับการนิเทศจะต้องเตรียมแบบบันทึกเยี่ยมชั้นเรียน  และแบบบันทึกการนิเทศภายในแนะนำ  

เพ่ือรองรับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูนิเทศ   และครูใหญ่ของแต่ละ

ระดับชั้น 

3. หลังจากที่รับการนิเทศแล้ว  ครูผู้สอนจะต้องบันทึกว่าจะดำเนินการปรับปรุงอย่างไร  เพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบการเยี่ยมชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) 
ภาคเรียนที่...................ปีการศึกษา........................... 

   โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
----------------------------------------------------------- 

คำชี้แจง  ผู้บริหารหรือผู้เยี่ยมชั้นเรียน  บันทึกข้อมูลจากการเยี่ยมชั้นเรียน โดยทำเครื่องหมายถูก ( ✓ )    
    ในแบบประเมินทุกข้อตามระดับการปฏิบัติ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ผู้รับผิดชอบชั้นเรียน (ชื่อ-นามสกุล)....................................................................................................  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา .................................................................................................................. . 
   เรื่องท่ีสอน.................................................................................... ชั้น/ห้องท่ีสอน ............./.............. 
   วันที่............เดือน...................................พ.ศ. ................... คาบท่ี................เวลา................................ 
3. ผู้เยี่ยมชั้นเรียน / ผู้นิเทศ (ชื่อ- นามสกุล).................................................................. .......................... 
 
ตอนที ่2 การเยี่ยมชั้นเรียน 
 5 = ปฏิบัติได้ระดับดีมาก   4 = ปฏิบัติได้ระดับดี  3 = ปฏิบัติได้ระดับปานกลาง  
 2 = ปฏิบัติได้ระดับพอใช้   1 = ควรปรับปรุงแก้ไข 

ก. สภาพห้องเรียน 

ที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 ห้องเรียนสะอาด  เรียบร้อย       
2 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศทางวิชาการ       
3 มีป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนเพ่ือเสนอข่าวสารความรู้ต่างๆ       
4 มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนที่เป็นปัจจุบัน       
5 มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์       
6 มีการจัดมุมวิชาการ  หรือมุมประสบการณ์ทางการเรียนรู้       

รวม       
ค่าเฉลี่ย   

 
 
 
 
 



ข. พฤติกรรมของครู 

ที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 มีการเตรียมการสอน  และบันทึกการสอน       
2 มีสื่อ  อุปกรณ์การสอน  และมีร่องรอยการใช้       
3 ควบคุมดแูลการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้       
4 พูดด้วยน้ำเสียงน่าฟังและเร้าความสนใจของนักเรียน       
5 แต่งกายเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู       

รวม       
ค่าเฉลี่ย   

 
ค. พฤติกรรมของนักเรียน 

ที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 กล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้าและกล้าซักถามครูผู้สอน         
2 กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้       
3 มีความสนุกสนาน  ร่าเริง  แจ่มใส       
4 สนใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย       
5 แต่งกายสะอาด  เรียบร้อย       
6 มีระเบียบวินัยดี  และมีมารยาทเรียบร้อย       

รวม       
ค่าเฉลี่ย   

รวมเฉลี่ยทุกด้าน   
 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 



 
               ลงชื่อ..........................................................ผู้เยี่ยม/นิเทศ
                      (......................................................)  
                          ตำแหน่ง............................................................... 
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบ 
   รับทราบ  

  กำหนดการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งต่อไป ........................................................................................... .. 
 

     ลงชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบชัน้เรียน
              (........................................................)  
             ตำแหน่ง ............................................................... 
  
  
เกณฑ์การแปลความหมาย 
                ระดับคะแนน       4.51 – 5.00                 หมายถึง                 ปฏิบตัิได้ระดับดีมาก 
                ระดับคะแนน       3.51 – 4.50                 หมายถึง                 ปฏิบตัิได้ระดับดี 
                ระดับคะแนน       2.51 – 2.50                 หมายถึง                 ปฏิบตัิได้ระดับปานกลาง 
                ระดับคะแนน       1.51– 2.50                  หมายถึง                 ปฏิบตัิได้ระดับพอใช้ 
                ระดับคะแนน       1.00– 1.50                  หมายถึง                 ควรปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำ 
โรงเรียนวัดชัยชนสงคราม(วัดตึก) 

ชื่อ – สกุล (ผู้ขอคำปรึกษา) ........................................................................ 
 

วัน เดือน ปี เรื่องท่ีขอคำปรึกษาแนะนำ รายละเอียดการให้คำปรึกษาแนะนำ ลงช่ือผู้ให้ปรึกษา 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ตวัอย่าง 



 

แนวปฏิบติัการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม  โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินผลใน
ลักษณะต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  การประเมินผลก่อนเรียน 

การประเมินผลก่อนเรียน  ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องประเมินผลก่อน
เรียน  เพ่ือหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้น  สำหรับนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้ องกับพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน  ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่จะไม่นำผลการประเมินนี้ไปใช้
ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน  การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมินดังต่อไปนี้ 
  1.1  การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน 
  เป็นการตรวจสอบความรู้  ทักษะ  และความพร้อมต่างๆ  ของผู้เรียนที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่อง
ใหม่ๆ  ที่ผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพ้ืนฐานที่จะ
เรียนทุกคนหรือไม่  แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผู้เรียนให้ มีความพร้อมและ
พ้ืนฐานพอเพียงทุกคนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี  การประเมินพ้ืนฐาน
และความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียน  จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ผู้สอนทุกคนจะต้องดำเนินการ  เพื่อเตรียม
ผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถ
คาดหวังความสำเร็จได้อย่างแน่นอน 
  การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1)  วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานก่อนเรียน 
  2)  เลือกวิธีการและจัดทำเครื่องมือสำหรับประเมินความรู้  และทักษะพ้ืนฐานอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3)  ดำเนินการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  4)  นำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุงผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานอย่าง
พอเพียงก่อนดำเนินการสอน 
  5)  จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว้ 
 
  1.2  การประเมินความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะเรียนก่อนการเรียน 
  เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะทำการสอน  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร  เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่า  เริ่มต้นเรียนเรื่อง
นั้นๆ  โดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าไรเพ่ือจะได้นำไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง  การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนตามแผนการเรียนรู้แล้ว  ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นหรือไม่เพียงไร  ซึ่งจะทำให้ทราบถึง
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน  ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการ

 



สนองตอบการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป  แต่ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการ
ประเมินผลก่อนเรียน  ก็คือผู้สอนสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียม  วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เรียนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร  จึงจะทำ
ให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ  ตามตัวชี้วัดด้วยกัน
ทุกคน  ในขณะที่ไม่ทำให้ผู้เรียนมีพ้ืนความรู้เดิมอยู่แล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย  และเสียเวลาเรียนในสิ่งที่ตนรู้
แล้ว  การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียนมีข้ันตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนต่างกันเฉพาะความรู้  ทักษะที่จะประเมินเท่านั้น 
  

2.  การประเมินระหว่างเรียน 
 การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่  เพื่อนำสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน  และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพ 
 การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  2.1  วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน   ผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้  
กำหนดแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  ซึ่งในแผนการเรียนรู้จะระบุภาระงานที่จะทำให้ผู้เรียน
บรรลุตามตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม 
  2.2  เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่กำหนดให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ  ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประเมินระหว่างเรียน  ได้แก่  การประเมินจากสิ่งที่
ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้  ทักษะ  และความสามารถ  ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผล
จากการเรียนรู้  ตามที่ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้วิธีการประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมิน
ระหว่างเรียน  มีดังนี้ 
  1)  การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล  ได้แก่ 
       (1)  การถามตอบระหว่างทำกิจกรรมการเรียน 
       (2)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียน 
       (3)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
       (4)  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้  ความเข้าใจ  และทัศนคติ 
       (5)  การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ของผู้เรียน 
       (6)  การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน  พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ 
  2)  การประเมินจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
       เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศว่า  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
  การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งสำคัญ  2  ประการ  คือ 



  (1)  ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ  (Tasks) 
  (2)  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics) 
  วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน  ดังนี้ 
  ก.  ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนกำหนดให้ผู้เรียนทำเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  จะประเมิน
วิธีการทำงานตามข้ันตอนและผลงานของผู้เรียน 
  ข.  ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจำวันจะประเมินด้วยวิธีการ
สังเกต  จดบันทึกเหตุการณ์เก่ียวกับผู้เรียน 
  ค.  การสาธิต  ได้แก่  การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนด  เช่น  การใช้
เครื่องมือปฏิบัติงาน  การทำกายบริหาร  การเล่นดนตรี  จะประเมินวิธีการและข้ันตอนในการสาธิตของผู้เรียน
ด้วยวิธีการสังเกต 
  ง.  การทำโครงงาน  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดให้ผู้สอน
ต้องมอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย  1  โครงงานในทุกช่วงชั้น  ดังนั้นผู้สอนจึงต้องกำหนด
ภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง  ใน  4  รูปแบบต่อไปนี้ 
   (1)  โครงงานสำรวจ 
   (2)  โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
   (3)  โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค้นคว้า 
   (4)  โครงงานอาชีพ 
  วิธีการประเมินผลโครงงาน  ใช้การประเมิน  3  ระยะ คือ 
  1)  ระยะก่อนทำโครงงาน  โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรียมการ  และความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติงาน 
  2)  ระยะทำโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน  วิธีการและขั้นตอนกำหนดไว้  
และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติงาน 
  3)  ระยะสิ้นสุดการทำโครงงาน  โดยประเมินผลงานและวิธีการนำเสนอผลการดำเนิน
โครงงาน 
  การกำหนดให้ผู้เรียนทำโครงงาน  สามารถทำได้  3  แบบ  คือ 
  1)  โครงงานรายบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ  ความ
ถนัด  และความสนใจ 
  2)  โครงงานกลุ่ม  เป็นการทำโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ต่างกันหลายด้านช่วยกันทำ  การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมินกระบวนการกลุ่ม 
  3)  โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม  เป็นโครงงานที่ผู้เรียนทำร่วมกัน  แต่เมื่อเสร็จ
งานแล้วให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม 
  ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้น  ผู้สอนจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินการปฏิบัติ  เช่น 



  -  แบบวัดภาคปฏิบัติ 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  -  แบบตรวจสอบรายการ 
  -  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics) เป็นต้น 
  3)  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 
  การประเมินสภาพจริง  เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติจะเป็นงาน  หรือสถานการณ์ที่เป็นจริง  (Real  life)  หรือ
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง  จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน (Complexity)  และเป็นองค์รวม (Holistic)  
มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 
 วิธีการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า  เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง  หรือต้องจัดสถานการณ์ให้
ใกล้จริง  แต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก  เพราะจะทำให้ทราบความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนว่า  มี
จุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด  อันจะนำไปสู่การแก้ไขท่ีตรงประเด็นที่สุด 
  4)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio  Assessment) 
  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพ
จริงมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนมากขึ้น  โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม (Collect)  
ผลงานจากการปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ  มา
จัดแสดงอย่างเป็นระบบ  (Organized)  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็น  (Reflect)  ความพยายาม  เจต
คติ  แรงจูงใจ  พัฒนาการ  และความสัมฤทธิ์ผล  (Achievement)  ของการเรียนรู้ของผู้เรียน  การวางแผน
ดำเนินงาน  การประเมินด้วยแฟ้มผลงานที่สมบูรณ์จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทน
การประเมินจากการปฏิบัติจริง 
  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1)  กำหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่า  ต้องการ
สะท้อนสิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน  ทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัดตามสาระการ
เรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมงาน 
  2)  กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทำแฟ้มสะสมงาน 
  3)  กำหนดให้วิธีการประเมินงานเพ่ือพัฒนาชิ้นงาน  ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถสูงสุด  ทั้งนี้ครูควรจัดทำเกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics)  สำหรับให้ผู้เรียนนำไปใช้เป็นข้อชี้นำ
ในการพัฒนางาน 
  4)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน  โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุกฝ่าย  
แล้วนำข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก  ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback)  สำหรับให้ผู้เรียน
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 



  5)  จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้  โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  ซึ่ งผู้สอนและผู้เรียน
ควรวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด  ทั้งนี้การนำเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐานการพัฒนา
งานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง  เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไว้ด้วย  ในการใช้วิธีการประเมิน
โดยแฟ้มสะสมงาน  ผู้สอนควรคำนึงด้วยว่าแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท  การเลือกใช้แฟ้มสะสมงาน
ประเภทใด  ควรคำนึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให้เหมาะสม  เพ่ือให้แฟ้มสะสมงาน
ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วย 
  

2.3  กำหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียนหรือ
ปลายปี  

 การประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์สำคัญ  เพ่ือมุ่งนำสารสนเทศ  มาพัฒนาผู้เรียนและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนของผู้เรียน  การประเมินระหว่างเรียนที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง  เข้มงวด  
และจริงจัง  จะให้ผลการประเมินที่สะท้อนภาพความสำเร็จ  และศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง   สมบูรณ์  
และน่าเชื่อถือ  ดังนั้น  ควรให้น้ำหนักความสำคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนที่มากกว่าการ
ประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ทั้งนี้โดยคำนึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวชี้วัดเป็นสำคัญ  แต่
อย่างไรก็ตามในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ต้องนำผลการประเมิน
ระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวดำเนินการในระเบียบที่
สถานศึกษาผู้กำหนด 
  2.4  จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ผู้สอนต้องจัดทำเอกสารบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน  เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐานสำหรับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมิน  ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างที่พึงแสดง  ได้แก่ 
  1)  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  2)  ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน  เช่น  บันทึกการสังเกต
พฤติกรรม  บันทึกคะแนนจากผลการประเมินชิ้นงาน  บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน  บันทึกเกี่ยวกับ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น 
 3.   การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน 

การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน  เพ่ือมุ่งตรวจสอบความสำเร็จของผู้เรียนเมื่อผ่าน
การเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง  หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาคประกอบด้วย 
  3.1  การประเมินหลังเรียน 
         เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดที่คาดหวังหรือไม่  เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนว่าผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้น



มากน้อยเพียงไร  ทำให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร  และกิจกรรมการเรียนที่
จัดขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร  ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการเรียน  สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้มากมาย  ได้แก่ 
   1)  ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด  หรือจุดประสงค์ของการเรียน 
   2)  ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3)  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 
   การประเมินหลังเรียนนี้  ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียนเพ่ือการ
เปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน  ควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกัน
หรือคู่ขนานกัน 
  3.2  การประเมินผลการเรียนปลายภาค 
         เป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตาม
ตัวชี้วัด  การประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงค์เพ่ือการสรุปตัดสินความสำเร็จของผู้เรียน              ในแต่
ละรายวิชา  รายภาค  เป็นสำคัญแล้ว  ยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไข  ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา  ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย 
   การประเมินผลการเรียนปลายภาค  สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินได้
อย่างหลากหลาย  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน  อย่างไรก็ดี
เพ่ือให้การประเมินผลการเรียนดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรียนการสอน  จึงให้นำผล
การประเมินผลระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค  โดยสัดส่วนการประเมินผล
ระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินผลปลายภาคเรียน 
วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
 การดำเนินการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม  โรงเรียนได้กำหนดวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกันกำหนดหลักการประเมินผล  8  กลุ่มสาระ  ดังนี้ 
 1.  ทุกกลุ่มสาระให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  
และคุณลักษณะ  โดยมีการประเมินผลดังนี้ 
  1.1  การประเมินผลก่อนเรียน 
   1.1.1  ประเมินผลก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนและ
จัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะเรียน 
   1.1.2  ประเมินก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรอบรู้ในเนื้อหา  และทักษะที่จะเริ่ม
เรียน  เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน  แสดงการพัฒนาการของผู้เรียน 
   1.1.3  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด  โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีการวัด  เครื่องมือ  
และแหล่งข้อมูล  เพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน  และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผู้เรียน
สามารถบรรลุตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้  โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  



ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึ้น  ให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง
แก้ไขผลงาน/ชิ้นงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผู้เรียนภายในเวลาที่กำหนดให้ 
   1.1.4  การประเมินรายภาค  ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการ
ปฏิบัติ  การสื่อสาร  เช่น  การสัมภาษณ์จากผลงาน / ชิ้นงาน  โครงงานหรือแบบทดสอบ  ทั้งนี้ให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 
 2.  การกำหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับการประเมินปลายภาค  ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันกำหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังนี้ 
  2.1  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของการ
ประเมินผลทั้งหมด  ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ให้มีการประเมนิผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
  2.2  การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค  ให้มีการประเมินทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  และคุณลักษณะ 
  2.3  ในรายวิชาเดียวกันให้มีการกำหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับปลายภาค  และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกัน 
  2.4  ในกรณีที่มีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  ให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการให้ผู้เรียน
ตอบแบบทดสอบอัตนัย  โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ  70  ของการทดสอบครั้งนั้น 
 3.  การจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  3.1ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทำแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอดภาคเรียน  โดย
มีหัวข้อดังนี้ 
   1)  การประเมินผลก่อนเรียน 
   2)  การประเมินระหว่างเรียน 
   3)  การประเมินปลายภาค 
   4)  อัตราส่วนน้ำหนักคะแนนระหว่างความรู้  (K)  ทักษะกระบวนการ  (P)  และ
คุณลักษณะ  (A)  และรายละเอียดน้ำหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด  พร้อมทั้งระบุวิธีการวัด  เครื่องมือวัด  
และประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด 
   5)  กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย  คุณลักษณะตามธรรมชาติ
วิชา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  ทั้งนี้ให้ใช้แบบสรุปผลการประเมินตามแบบบันทึกที่
แนบท้ายคู่มือนี้ 
  3.2  จัดทำแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินที่แสดงสารสนเทศของผู้เรียน  ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  และใช้ เป็นหลักฐานสำหรับสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง  และใช้
เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ดังนั้นข้อมูลควรแสดงถึงร่องรอยการพัฒนา  พร้อม
ระบุข้อสังเกตที่เน้นข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ทั้งระหว่างเรียนและปลาย
ภาค 



  3.3  จัดทำแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  เพ่ือ
แสดงร่องรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  และสรุปผลการ
ประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้ 
  3.4  จัดทำแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   เพ่ือแสดงร่องรอยหลักฐาน
การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  และสรุปผลการประเมิน 
  3.5  นำผลการประเมินจากข้อ  3.2, 3.3  และ  3.4  มาสรุปและบันทึกลงในแบบ  ปพ.5 
 4.  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
  4.1  การตัดสินผลการเรียนให้นำผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมินปลาย
ภาคโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ตารางแสดงคะแนน  และระดับผลการเรียน 

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย ระดับผลการเรียน 
80  -  100 ผลการเรียนดีเยี่ยม 4 
75  -  79 ผลการเรียนดีมาก 3.5 
70  -  74 ผลการเรียนดี 3 
65  -  69 ผลการเรียนค่อนข้างดี 2.5 
60  -  64 ผลการเรียนน่าพอใจ 2 
55  -  59 ผลการเรียนพอใช้ 1.5 
50  -  54 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนด 1 
0  -  49 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 0 

 
การกำหนดสดัสว่นคะแนน ระหวา่งเรียน กบั ปลายป/ีปลายภาค เปน็ดังนี้ 
กลุ่มสาระ ระหว่างเรียน ปลายปี / ปลายภาค 

1. ภาษาไทย 60 40 
2. คณิตศาสตร์ 60 40 
3. วิทยาศาสตร์ 60 40 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 40 
5. ประวัติศาสตร์ 70 40 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 20 
7. ศิลปะ 80 20 
8.การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80 20 
9. ภาษาต่างประเทศ 70 30 
 



เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ดำเนินการดังนี้ 

1. บันทึกผลลงในแบบ ปพ.5 (เล่มสีส้ม) ของโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
2. เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบความถูกต้อง และลง

นามรับทราบ  
3. ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ และลงนาม 
4. ครูผู้สอนรวบรวมแต่ละวิชาที่ตนเองสอนส่งให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ 
5. ส่งผลการเรียนให้ ครูที่ปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ  ปพ.6  และกรอกผลการเรียนลง 

Website ของโรงเรียน  
6. ครูประจำชั้น  กรอกผลการเรียนตามแบบ ปพ.1  ในระบบ SchoolMIS 

(http://a1401.obec.expert/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การคดัเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

1. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำรวจความต้องการหนังสือเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย
ครูผู้สอนทุกท่านจะต้องเขียนบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

2.   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ จัดทำบัญชีรายการหนังสือของแต่ละระดับชั้น  เพื่อตรวจสอบรายชื่อหนังสือ 
และสำนักพิมพ์ตรงตามบัญชีที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต จากเว็บไซต ์
http://academic.obec.go.th/textbook.web/ 

3.   แตง่ตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง กรรมการนักเรียน และผู้แทน
ชุมชน  เพ่ือดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนของสถานศึกษา 

4.  ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามที่ได้คัดเลือกไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบสำรวจความต้องการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  ปีการศึกษา  …………….. 
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

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

ชื่อผู้สอน  ............................................................... ตำแหน่ง..............................................  
 

หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 
 วิทยาศาสตร์    ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 

     ภาษาต่างประเทศ   ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 
 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 

     สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 
 ภาษาไทย    ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 

     ศิลปะ    ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 
 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 

     อ่ืนๆ (ระบุ)............................... ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 
   
แบบฝึกหัด    คณิตศาสตร์    ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 
     ภาษาต่างประเทศ   ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 

 ภาษาไทย    ชั้น......................จำนวน.............เล่ม 
     
สำนักพิมพ์   กระทรวงศึกษาธิการ     อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) 
    สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)   วัฒนาพานิช  (วพ.) 
    สสวท.      อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 
 
หมายเหตุ : ระบุชื่อหนังสือ หากรายช่ือหนังสือไม่ตรงกับสาระการเรียนรู้  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ตวัอย่าง 



การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

๑. ผู้รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 
๓. จัดทำบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ของครู 
๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคณะครู  สถานศึกษาอื่น บุคคล 

องค์กร หน่วยงานต่างๆ 
๕. ครผูู้สอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  และนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

จะต้องบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ทุกครั้งที่สอน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้.....................................  ภาคเรียนที่ .............  ปีการศกึษา  ....................... 
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

ที ่ ว / ด / ป เวลา ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ / กิจกรรม 
จำนวน 
ผู้เข้าใช ้

ชื่อ – สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ตวัอย่าง 



งานแนะแนว 

1. ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือรู้จักและเข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง 
2. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาที่สอน  เพ่ือการวางแผนในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  

และบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ 
3. สอดส่องดูแลผู้เรียน  และประสานข้อมูลกับครูประจำชั้น 
4. ครูผู้สอนวิชาแนะแนว จะต้องบันทึกหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกชั่วโมงที่สอนตามแบบฟอร์มที่

โรงเรียนกำหนด  และส่งให้ผู้อำนวยการลงนามรับทราบ และเมื่อสิ้นภาคเรียนครูผู้สอนจะต้องประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงในแบบประเมินเล่มสีเขียว 

5. ครูประจำชั้น และครูผู้สอนเริ่มกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 
(ของทุกปีการศึกษา)  และบันทึกลงในแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน  พร้อมทั้งทำเล่มรายงานกิจกรรมการเยี่ยม
บ้านนักเรียน ส่งหัวหน้างานแนะแนว     

6. ครูประจำชั้นดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวนักเรียน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครอง  และจัดความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

7. ในเดือนสิงหาคม ครูประจำชั้นดำเนินการประเมินการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เมื่อ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จัดส่งให้กับหัวหน้างานแนะแนว  เพ่ือนำไปสรุปรายงานในระดับโรงเรียนต่อไป 

8. ในภาคเรียนที่ 2 ครูประจำชั้นดำเนินการความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)เมื่อดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จัดส่งให้กับหัวหน้างานแนะแนว  เพ่ือนำไปสรุปรายงานในระดับโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

ชื่อ-สกุล (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.).............................................................ชั้น... .....................เลขที่.......... 
 
  เยี่ยมบ้านแล้ว    ยังไม่ได้เยี่ยมบ้าน 
 

คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย   ถูกในช่องสี่เหลี่ยม 
1.  บ้านที่อาศัย 
   บ้านของตนเอง   บ้านเช่า   อาศัยอยู่กับผู้อ่ืน 
 

2.  ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
   1-5  กิโลเมตร   6-10  กิโลเมตร   11-15  กิโลเมตร 
   16-20  กิโลเมตร   20  กิโลเมตรขึ้นไป 
 

3.  การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน 
   เดิน    รถจักรยาน    รถจักรยานยนต์ 
   รถยนต์ส่วนตัว   รถรับส่ง/รถโดยสาร    อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 

4.  สภาพแวดล้อมของบ้าน 
   ดี    พอใช้    ไม่ด ี   ควรปรับปรุง 
 

5.  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
   อบอุ่น   เฉยๆ    ห่างเหิน 
 

6.  วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียน 
   เข้มงวดกวดขัน    ตามใจ   ใช้เหตุผล   ปล่อยปละละเลย 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 

7.  สมาชิกในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด 
   พ่อ    แม่    พ่ีสาว  น้องสาว 
   พ่ีชาย   น้องชาย   อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 
 
                                                                      ลงชื่อ...........................................ผู้กรอกข้อมูล 
                                                                        (.....................................................)                    
                                                                                     ครูประจำชั้น 

ตวัอย่าง 



 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรมแนะแนว 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมแนะแนว   สัปดาห์ที่........................................... 
                     
การแนะแนว  ด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  ด้านส่วนตัวและสังคม 
หมวดที ่  1  2 3 หน่วยที่..................................ชื่อกิจกรรม................................................................  
สาระสำคัญ 
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
กิจกรรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................... ................................................... 
ผลการจัดกิจกรรม 

1. จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม...............คน  ขาด.....................คน 
2. จำนวนนักเรียนที่ผ่านกิจกรรม     มีจำนวน    ................คน  คดิเป็นร้อยละ .................... 
3. จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรม             มีจำนวน    ................คน  คิดเป็นร้อยละ .................... 
4. บรรยากาศในการจัดกิจกรรม

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

....................................................................................... ......................................................................... 
5. ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... ...........  
6.  แนวทางแก้ไข.................................................................................................................. ...................... 

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

                                                                    ลงชื่อ.......................................ผู้สอน 

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

                                                                              ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจบันทึก 

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

 

ตวัอย่าง 



ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 
1.  ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

 ชื่อ – สกุล (ด.ช./ด.ญ.).........................................................ชื่อเล่น……….......ชั้น...........หอ้ง.......
เลขที…่…. เลขประจำตัวนักเรียน.........................เลขประจำตัวประชาชน............................................ 
วัน/ เดือน /ปีเกิด  ............................................................ ศาสนา.......................... ...  หมู่โลหิต........................   
ชื่อ – สกุล บิดา.................................................. อาชีพ................................... รายได้.................. .... บาท/เดือน 
ชื่อ – สกุล มารดา................................................ อาชีพ.................................... รายได้.................... บาท/เดือน 
สถานภาพของบิดา-มารดา (ตอบเพียง 1 ข้อ)    
  อยู่ด้วยกัน          แยกกันอยู่                หยา่ร้าง    บิดาเสียชีวิต   
  มารดาเสียชีวิต    ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต    อ่ืนๆระบุ.........................................................  
 ปัจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยู่ที่   บ้านเลขที่.................... หมูท่ี่.......................หมู่บ้าน.................... 
ถนน................................................................ซอย..............................................  
แขวง/ตำบล............................................ เขต/อำเภอ....................................... จังหวัด............... ........................ 
รหัสไปรษณีย์....................................... 
นักเรียนพักอาศัยอยู่กับ(ตอบเพียง 1 ข้อ)      อยู่กับบิดาและมารดา    อยู่กับบิดา    อยู่กับมารดา  
 อยู่กับพ่ี/น้อง (ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)  อยู่กับญาติผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง(ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)  
อยู่กับเพ่ือน/คนรู้จัก   พักอยู่คนเดียว(เช่าหอพัก/บ้านเช่า)          อ่ืนๆระบุ............................. 
 ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว....................................  เกี่ยวข้องเป็น...........................
อาชีพ....................ที่อยู่ของผู้ปกครอง บ้านเลขท่ี.....................  หมู่ที่....... ......  หมู่บ้าน.............................. 
ถนน................................................ ซอย.............................................. แขวง/ตำบล.............. ...................... 
เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์........................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    1.  นักเรียน.......................................... 
2.  ผู้ปกครอง...................................  
เพ่ือนสนิทของนักเรียนในโรงเรียน  คือ .................................................ชั้น..........ห้อง.........เบอร์โทรศัพท์...................  
ข้อ รายการ ป......./........ ป......./........ ป......./........ 
1 ชื่อครูที่ปรึกษา 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 
2 วิชาที่ชอบและเรียนได้ดี    
3 วิชาที่ไม่ชอบ/ไม่ถนัด    
4 ผลการเรียนเฉลี่ย    
5 กิจกรรมชุมนุม    
6 สิ่งที่นักเรียนภาคภูมิใจในตนเอง    

 

รปู 

ตวัอย่าง 



ข้อ รายการ ป......./........ ป......./........ ป......./........ 
7 สิ่งที่นักเรียนต้องการแก้ไข

ปรับปรุง 
   

8 น้ำหนักและส่วนสูง .............../.............. .............../............. .............../............... 
9 อาชีพที่ใฝ่ฝัน      
10 กิจกรรมที่นักเรียนชอบ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (ฉบับครูประเมินนักเรียน) 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

ชื่อ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................ชั้น........ห้อง........เลขที่........... 
ทำเครื่องหมาย X ในช่องว่างเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อคำถามท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดข้ึน
ในช่วง 6  เดือนที่ผ่านมา 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง จริงบ้าง จริงแน่นอน 
1. ใส่ใจกับความรู้สึกคนอ่ืน    
2. อยู่ไม่สุข  เคลื่อนไหวมาก ไม่สามารถอยู่นิ่งได้นาน    
3. บ่นปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือคลื่นไส้บ่อยๆ    
4. เต็มใจแบ่งปันกบัเด็กอ่ืน(ขนม ของเล่น ดินสอ ฯลฯ    
5. แผลงฤทธิ์บ่อย หรืออารมณ์ร้อน    
6. ค่อนข้างอยู่โดดเดี่ยวมักเล่นตามลำพัง    
7. โดยปกติแล้วเชื่อฟัง  ทำตามที่ผู้ใหญ่บอก    
8. มีความกังวลหลายเรื่อง ดูเหมือนกังวลบ่อย    
9. ช่วยเหลือถ้ามีใครบาดเจ็บ ไม่สบายใจหรือเจ็บป่วย    
10. หยุกหยิก หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา    
11. มีเพ่ือนสนิทอย่างน้อยหนึ่งคน    
12. มีเรื่องทะเลาะหรือรังแกเด็กอ่ืนบ่อยๆ    
13. ไม่มีความสุข  เศร้าหรือร้องไห้บ่อยๆ    
14. โดยทั่วไปเป็นที่ชอบพอของเด็กอ่ืน    
15. วอกแวกง่ายไม่มีสมาธิ    
16. วิตกกังวลหรือติดแจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่  
      เสียความมั่นใจง่าย 

   

17. ใจดีกับเด็กที่อายุน้อยกว่า    
18. พูดปดหรือขี้โกงบ่อยๆ    
19. ถูกเด็กคนอ่ืนแก้งหรือรังแก    
20. มักอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน (พ่อ  แม่  ครู  เด็กอ่ืน)    
21. คิดก่อนทำ    
22. ขโมยของทีบ่้าน ที่โรงเรียน  หรือท่ีอ่ืน    
23. เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเข้ากับเด็กอื่น    

ตวัอย่าง 



24. มีความกลัวหลายเรื่อง  หวาดกลัวง่าย    
25. มีสมาธิในการติดตามทำงานจนเสร็จ    
 
ส่วนที่ 2 
โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรมหรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน ด้านใด 
ด้านหนึ่งหรือไม่ 

  ไม่มีปัญหา                มีปัญหาเล็กน้อย 
  มีปัญหาชัดเจน              มีปัญหาอย่างรุนแรง 

หมายเหตุ   ถ้าคุณตอบ "มีปัญหา..."  โปรดตอบข้อ 1-4 ต่อไปนี้ด้วย     
 
1.  ปัญหาที่มี  เกิดข้ึนมานานเท่าไหร่แล้ว 

    น้อยกว่า  1  เดือน    1 – 5 เดือน 
    6 – 12 เดือน     มากกว่า 1  ปี 

2.  เด็กรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่สบายใจกับปัญหาที่มีหรือไม่ 
    ไม่เลย      เล็กน้อย 
    ค่อนข้างมาก     มากที่สุด 

3.  ปัญหาที่มี รบกวนชีวิตประจำวันของเด็กในด้านต่างๆ  ต่อไปนี้หรือไม่ 
 การคบเพื่อน 

  ไม่เลย     เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก     มากที่สุด 

 การเรียนในห้องเรียน 

  ไม่เลย     เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก     มากที่สุด 

4.  ปัญหาที่มี ทำให้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ 
  ไม่เลย     เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก     มากที่สุด 

 
 
 
 
                                                                                ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
                                                                                  (....................................................)     
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ครูประจำชั้น 
 
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) (อายุ 6 – 12 ปี ) 
ชื่อ-สกุล(ด.ช./ด.ญ.) ................................................................................ชั้น..................เลขท่ี. ............. 
   ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงอารมณ์  ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง  4 เดือน ที่ผ่านมาโปรด
ใส่เครื่องหมาย X ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับเด็กมากที่สุด 

อารมณ์  ความรู้สึก  พฤติกรรม 
ไม่
เป็น
เลย 

เป็น
บางครั้ง 

เป็น
บ่อยครั้ง 

เป็น
ประจำ 

1 ไม่ใช้กำลังเวลาโกรธหรือไม่พอใจ     
2 รู้จักรอคอยเมื่อยังไม่ถึงคราวหรือเวลาของตน     
3 ยับยั้งที่จะทำอะไรตามอำเภอใจตนเอง     
4 ต้องการอะไรต้องได้ทันที     
5 เมื่อมีอารมณ์โกรธ ต้องใช้เวลานานกว่าจะหายโกรธ     
6 หมกมุ่นกับการเล่นมากเกินไป     
7 ชี้แจงเหตุผลแทนการใช้กำลัง     
8 ช่วยปกป้อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กที่เล็กกว่า     
9 เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเดือดร้อน     
10 ใส่ใจหรือรู้ว่าใครชอบอะไร ไม่ชอบอะไร     
11 เป็นที่พ่ึงได้เมื่อเพ่ือนต้องการความช่วยเหลือ     
12 ระมัดระวังที่จะไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนหรือเสียใจ     
13 ไม่ช่วยเหลือหรือไม่ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน     
14 รู้จักให้กำลังใจผู้อ่ืน     
15 รู้จักรับฟังผู้อ่ืน     
16 รู้จักแสดงความห่วงใยผู้อ่ืน     
17 มักสารภาพเมื่อทำผิด     
18 ไม่ชอบแกล้งเพ่ือน     
19 ยอมรับว่าผิดเมื่อถูกถาม     
20 เมื่อทำผิด มักแก้ตัวว่าไม่ได้ตั้งใจ     
21 ยอมรับกฎเกณฑ์ เช่น ยอมรับการลงโทษเมื่อทำผิด     
22 รู้จักขอโทษ     

ตวัอย่าง 



23 ยอมรับคำตำหนิหรือตักเตือนเมื่อทำผิด     
24 มีความตั้งใจเมื่อทำสิ่งต่างๆ ที่สนใจ     
25 มีสมาธิในการทำงาน เช่น อ่านหนังสือได้นานๆ     
26 พยายามทำงานที่ยากให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง เช่น การบ้าน 

การฝีมือ 
    

27 สนุกกับการแก้ปัญหายากๆ หรือท้าทาย เช่น ปัญหาการบ้าน
ของเล่นที่แปลกๆ ใหม่ๆ 

    
28 เฉื่อยชา ไม่สนใจที่จะทำงานให้เสร็จ     
29 บ่นหรือต่อรองว่างานต่างๆ ยากเกินกว่าที่จะทำได้ทั้งๆ ที่ยัง

ไม่ได้ลงมือทำ 
    

30 ทำงานต่อไปจนเสร็จแม้ว่าเพ่ือนๆ ไปเล่นแล้วก็ตาม     
31 ไม่ท้อใจเมื่อประสบกับความผิดหวัง     
32 หาทางตกลงกับเพ่ือนหรือเด็กคนอ่ืนเมื่อเกิดขัดแย้งกัน     
33 ไม่เอะอะโวยวายเมื่อพบปัญหาหรือความยุ่งยาก     
34 รู้จักรอจังหวะหรือรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา     
35 เมื่อมีปัญหา จะคิดหาวิธีแก้หลายๆ ทาง     
36 ร่วมกิจกรรมที่ตนไม่ชอบ หรือไม่ถนัดกับผู้อ่ืนได้     
37 ทักทายหรือทำความรู้จักกับเพ่ือนใหม่     
38 กล้าแสดงความสามารถท่ีมีอยู่ต่อหน้าคนหมู่มาก     
39 กลา้ซักถามข้อสงสัย     
40 เมื่อถูกถาม ใช้วิธีนิ่งเฉย แทนการตอบว่าไม่รู้     
41 มักจะใช้ข้ออ้างเมื่อไม่กล้าทำอะไร     
42 ไม่กล้าออกความเห็นเมื่ออยู่กับผู้อ่ืน     
43 เล่าถึงความสำเร็จของตนเองให้ผู้ใหญ่ฟัง     
44 ไม่อายในสิ่งที่ตนมีอยู่ เช่น ฐานะบ้าน อาชีพของพ่อแม่ 

รูปร่างหน้าตาความสามารถของตนเอง ฯลฯ 
    

45 ภูมิใจที่ตนเองมีจุดดีหรือความสามารถพิเศษบางอย่าง เช่น 
เรียนเก่ง  เล่นกีฬาเก่ง  เล่นดนตรีได้ 

    

46 ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ เช่น ดูแลน้อง ดูแลสัตว์
เลี้ยงช่วยเหลืองานผู้ใหญ่ 

    

47 น้อยใจงา่ย     
48 รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่สู้คนอ่ืนไม่ได้     
49 พอใจกับผลการเรียนที่ได้ แม้จะไม่ดีเด่นมากนัก     



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

ครูประจำชั้น 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็รู้จักยอมรับสิ่งทดแทนอย่างอ่ืน     
51 แม้เกมหรือกีฬาแพ้ก็ไม่เสียใจนาน     
47 น้อยใจง่าย     



แนวปฏิบติังานพฒันาส่ือ / นวตักรรม / เทคโนโลยี 

1. จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาพร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

3. ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น  โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน 
5.   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใช้และพัฒนาสื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวปฏิบติังานระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 

 
1. กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
  1.1 จัดทำประกาศแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ 
  1.2 นำมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
มากำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนร่วมตามประกาศข้อ 1.1 
  1.3 จัดทำประกาศมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน  
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  2.1 กำหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้  เพ่ือดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำ
สารสนเทศ  ทุกสิ้นปีการศึกษา 
  2.2 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพ่ือวางแผนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 
3. ดำเนินการตามแผน 
  3.1 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 
  4.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
  4.2 แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงาน 
5. การจัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  5.2 จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้น
สังกัด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน  
6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 
  6.1 นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียน 
  6.2 ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 


