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ค าช้ีแจง  
 

1. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า 3 ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะแบ่งเป็น 3 ตอน
ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
ตอนท่ี 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู ้
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

2. ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบด าเนินการประเมินแล้วกรอกขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
3. ระดับคุณภาพ ให้เขียนเครื่องหมายถูก  ()  ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม ทุกรายการ 
 ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแก้ไข 
 ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม 
4. ข้อมูลท่ีได้จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตอนที่ 1 องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

1.  ส่วนน า 
1.1 ความน า 

แสดงความเช่ือมโยงระหว่างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้นและความ
ต้องการของโรงเรียน 

   - ความน าของหลักสูตรสถานศึกษา ยังมีความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรระดับท้องถ่ิน
จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียนที่ไม่ชัดเจน 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- แก้ไขความน าให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรระดับท้องถ่ิน จุดเน้น
และความต้องการของโรงเรียนที่ชัดเจน 

1.2 วิสัยทัศน์ 
แสดงภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ี

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 

    

1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

    

1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

    

2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
    2.1 โครงสร้างหลักสูตร 

มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 
ระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา พร้อมท้ังระบุเวลาเรียน
และ หรือ/หน่วยกิต มีการระบุกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน พร้อมท้ังระบุเวลาเรียนไว้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติมท่ีก าหนด
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุดเน้นของโรงเรียน 

    

     
     



รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

3.  ค าอธิบายรายวิชา 
     มีการระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา และช่ือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ช้ันปีท่ีสอน จ านวนเวลาเรียน 
และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 
     การเขียนค าอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความ
เรียงโดยระบุองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะหรือเจตคติท่ีต้องการและครอบคลุม
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและ
จ านวนรวมของตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู้  
ในรายวิชาเพิ่มเติมและจ านวนรวมของผลการ
เรียนรู้ถูกต้อง มีการก าหนดสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น สอดแทรกอยู่ในค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
หรือรายวิชาเพิ่มเติม 

   - ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1  
ยังเขียนไม่ครอบคลุมองคค์วามรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะหรือเจตคติที่
ต้องการ ในบางส่วนยังไม่ครอบคลุมกับตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- จัดท าค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
ใหม่ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
และคุณลักษณะหรือเจตคติที่ต้องการ และ
ครอบคลุมกับตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

4.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
    ระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต ท้ังรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์การจบการศึกษา
ของโรงเรียนชัดเจน 
    ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนไว้อย่างชัดเจน 
    ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 

ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

1. โครงสร้างรายวิชา 
1.1  การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีมี
ความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้เหมาะสม 

   - ในโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
ยังจัดความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยไม่เหมาะสม 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

1.2  การจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวช้ีวัดในแต่

ละหน่วยการเรียนรู้ มาจัดท าสาระส าคัญ/ความคิด
รวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้ 

   - ในโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
ยังก าหนดสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด ไม่ค่อย
ชัดเจน เหมาะสม และยังไม่ครบในทุกหน่วยการ
เรียนรู้ 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- วิเคราะห์และหาแก่นความรู้ของตัวชี้วัด น ามา
จัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด ให้มีความ
ชัดเจนและเหมาะสม และให้ครบในทุกหน่วยการ
เรียนรู้ที่สอน 

1.3  การต้ังชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ 

สะท้อนให้เห็นสาระส าคัญ หรือประเด็น
หลักในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ น่าสนใจเหมาะสม
กับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน 

   - ในโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
ยังต้ังชื่อหน่วยการเรียนรู้ในบางหน่วยการเรียนรู้
ไมส่อดคล้องกับสาระส าคัญหรือประเด็นหลักใน
หน่วยน้ัน ไม่น่าสนใจ และไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน   
ปรับปรุง/แก้ไข 
- ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ใหม่ ในบางหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระส าคัญหรือ
ประเด็นหลักในหน่วยน้ัน ให้มีความน่าสนใจ และ
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน   

1.4  การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 
ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้ เหมาะสมและรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับ
เวลาเรียนตามหลักสูตร 

   - ในโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
ยังก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ ไม่ค่อยเหมาะสม แต่รวมทุกหน่วยแล้ว
เท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตร 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ ให้เหมาะสม และรวมทุกหน่วยแล้วเท่ากับ
เวลาเรียนตามหลักสูตร 

     

     

     



รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

1.5  การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 
ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนแต่ละหน่วย

การเรียนรู้เหมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียน
เท่ากับ 100 คะแนน 

   - ในโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
ยังก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนน ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ไม่ค่อยเหมาะสม แต่รวมตลอดปี/ภาค
เรียนเท่ากับ 100 คะแนน 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนน ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ใหม่ให้เหมาะสม และรวมตลอดปี/ภาค
เรียนเท่ากับ 100 คะแนน 

2. หน่วยการเรียนรู้ 
2.1  การวางแผนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ 

   - ในหน่วยการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ม.1 ยังขาดการวางแผนในการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ในบางหน่วยการเรียนรู้  
ปรับปรุง/แก้ไข 
- วางแผนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ให้ครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้ 

2.2  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ : การก าหนด
เป้าหมาย 

ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ถูกต้อง เหมาะสมมีความสอดคล้องกัน 

   - ในหน่วยการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ม.1 ยังก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกันในบางหน่วย
การเรียนรู้ 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ถูกต้อง เหมาะสมมีความสอดคล้องกัน 
ให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

2.3  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ : การก าหนด
หลักฐานการเรียนรู้ 

ก าหนดช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการ
เรียนรู ้

   - ในหน่วยการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ม.1 ยังก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและ
ประเมินผลที่ไมส่อดคล้องกับตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้ในบางหน่วยการเรียนรู้ 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- ก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

     

     



รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

2.4  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ : ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดมาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   - ในหน่วยการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ม.1 ยังออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ไมส่อดคล้อง
กับตัวชี้วัดมาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
บางหน่วยการเรียนรู้ 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดมาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3.1  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครบตาม

องค์ประกอบท่ีส าคัญ 

   - ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.1 ยังมีบางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยัง
ขาดองค์ประกอบที่ส าคัญของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบตาม
องค์ประกอบของแผน ให้ครบทุกแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอน 

3.2  สาระส าคัญของแผนมีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   - ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.1 ยังมสีาระส าคัญในบางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ยังไม่ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- เขียนสาระส าคัญให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ให้ครบ
ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน 

3.3  จุดประสงค์การเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบ 
และเช่ือมโยงกับหลักสูตร (K-A-P) 

   - ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.1 ยังมีบางแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ยังไมค่รบ
องค์ประกอบ และเชื่อมโยงกับหลักสูตร (K-A-P)  
ปรับปรุง/แก้ไข 
- เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีมีองค์ประกอบ
ครบ และเชื่อมโยงกับหลักสูตร (K-A-P) ให้ครบ
ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน 

3.4  สาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตร    - ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.1 ยังมีบางแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ก าหนดสาระการเรียนรู้ ยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตร  
ปรับปรุง/แก้ไข 
- ก าหนดสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ให้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน 
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3.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

   - ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.1 ยังไม่มีการน ากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- น ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ให้ครบทุกแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอน 

3.6  มีส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอน    - ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.1 ยังมีบางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่
สามารถน าสื่อการสอนมาใช้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง   
ปรับปรุง/แก้ไข 
- จัดท าสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับเน้ือหา และผู้เรียน โดยสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
แท้จริง ให้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน 

3.7  มีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และตรงตามระเบียบการ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 

   - ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.1 ยังมีบางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยัง
ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลไมส่อดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และตรงตามระเบียบการ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และตรงตามระเบียบการ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษา ให้ครบทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน 

3.8 มีการบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน    - ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.1 ยังมีบางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยัง
ขาดร่องรอยการบันทึกหลังการจัดการเรียนการ
สอน และยังมีบางแผนการจัดการเรียนรู้ที่บันทึก
ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ถูกต้อง 
ปรับปรุง/แก้ไข 
- บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอนทุกครัง้ และ
บันทึกให้ครบตามองค์ประกอบที่ถูกต้อง ในทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน 

     



รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

3.9 มีข้อเสนอแนะ    - จัดท าและปรับรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 ให้สอดคล้องกับ
รูปแบบแผนของสถานศึกษา และมีองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
      -  ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
         พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยแท้จริง   
      -  ควรมีการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ หลักสูตรรายชั้น ให้ครบทุกสาระ และครบทุกชั้น และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา       
         เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง           
                 
 

                                                                                   ลงช่ือ  นรภัทร    ผู้ประเมิน 
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