
 

 

 

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศกัราช 2562 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้น  อนุบาลปีที.่..........   ประถมศึกษาปีที่...........   มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

นายอมร    นันทวิกร             ครูประเมิน 
นายพิชิตพล ก าลังประสิทธิ์      หัวหน้ากลุ่มสาระ 
นายปรพล  แก้วชาติ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
 
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 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้นและ
ความต้องการของโรงเรียน 
 

  
 
 

  
ยังขาดหลักสูตรระดับท้องถิ่นทั้งจุดเน้นและ
ความต้องการของโรงเรียน 

   1.2 วิสัยทัศน์ 
แสดงภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นครอบคลุมสภาพความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น มีความ
ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้   
 

 
 
 
 

   
 
 

   1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 
 

   

   1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
โรงเรียน 
 

 
 
 

   

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
    2.1 โครงสร้างหลักสูตร 

มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 
ระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา พร้อมท้ังระบุเวลา
เรียนและ หรือ/หน่วยกิต มีการระบุกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พร้อมท้ังระบุเวลาเรียนไว้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
ยังขาดความสอดคล้องกับวิสัยทัศ 
กับจุดเน้นของโรงเรียน 
 



รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 3 2 1 

เพิ่มเติมท่ีก าหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุดเน้น
ของโรงเรียน 
 

3.  ค าอธิบายรายวิชา 
     มีการระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา และช่ือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ช้ันปีท่ีสอน จ านวนเวลาเรียน 
และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 
     การเขียนค าอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็น
ความเรียงโดยระบุองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะหรือเจตคติท่ี
ต้องการและครอบคลุมตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 
     ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและ
จ านวนรวมของตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู้ 
ในรายวิชาเพิ่มเติมและจ านวนรวมของผลการ
เรียนรู้ถูกต้อง มีการก าหนดสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น สอดแทรกอยู่ในค าอธิบายรายวิชา
พื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
ยังขาดสาระการท้องถิ่นที่สอดแทรกใน
ค าอธิบายรายวิชาท้ังพื้นฐานและเพิ่มเติม 

4.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
    ระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต ท้ังรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์การจบ
การศึกษาของโรงเรียนชัดเจน 
    ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนไว้อย่างชัดเจน 
    ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 
    ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน 
 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู)้ 
รายการ ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

3 2 1 
1. โครงสร้างรายวิชา 
1.1  การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีมี
ความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้เหมาะสม 

 

 
 
 

   

1.2  การจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวช้ีวัดในแต่

ละหน่วยการเรียนรู้ มาจัดท าสาระส าคัญ/ความคิด
รวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

 
 
 

 
 
 

  

1.3  การต้ังชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ 

สะท้อนให้เห็นสาระส าคัญ หรือประเด็น
หลักในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ น่าสนใจเหมาะสม
กับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน 

 

 
 
 

   

1.4  การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 
ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้ เหมาะสมและรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับ
เวลาเรียนตามหลักสูตร 

 

 
 

   

1.5  การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 
ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนแต่ละหน่วย

การเรียนรู้เหมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียน
เท่ากับ 100 คะแนน 

 

 
 

   

2. หน่วยการเรียนรู้ 
2.1  การวางแผนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ 

 

 
 
 

 
 
 

  
ยังขาดการวางแผนออกแบบหน่วย
ในรายวิชาเพิ่มเติม 

2.2  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ : การก าหนด
เป้าหมาย 

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

 

  
 
 

  
ยังขาดความสอดคล้องในส่วนต่าง ๆ
ของรายวิชาเพิ่มเติม 



รายการ ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
3 2 1 

2.3  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ : การก าหนด
หลักฐานการเรียนรู้ 

ก าหนดช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการ
เรียนรู ้

  
 
 

  
ยังไม่สอดคล้องของตัวช้ีวัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

2.4  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ : ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดมาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  
 
 

  
ยังมีบางกิจกรรมท่ียังไม่สอดคล้องกับ
ผู้เรียน 

3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3.1  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครบตาม

องค์ประกอบท่ีส าคัญ 

 
 

 
 

  

3.2  สาระส าคัญของแผนมีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

    

3.3  จุดประสงค์การเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบ 
และเช่ือมโยงกับหลักสูตร (K-A-P) 

   มีจุดประสงค์ยังไม่ชัดเจนตาม
องค์ประกอบ KPA 

3.4  สาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตร     
3.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 
   ใช้กระบวนการแบบ 2W3P 

3.6  มีส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอน    ยังขาดส่ือประกอบบางแผนการสอน 
3.7  มีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้และตรงตามระเบียบการ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 

    

3.8  มีการบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน     
3.9  มีข้อเสนอแนะ     

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                     ลงช่ือ.........................................ผู้ประเมิน 
                                                                                               (นายอมร  นันทวิกร) 
                                                                                           ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
                                                                                                   ........../.........../........... 


