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จำกกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำ 
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น 
                   ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
 

 

 
กองส่งเสริมวิชำกำรโรงเรียนกีฬำ 

กลุ่มมำตรฐำนกำรศึกษำ



สำรบัญ 

เรื่อง หน้ำ 
  

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๓ 
 ค ำอธิบำย ๓ 

เครื่องมือเก็บข้อมูลรำยประเด็นพิจำรณำ มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น  
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๔ 

 ประเด็นพิจำรณำ   
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๕ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ๑๓ 

๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ๒๒ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ๒๖ 

๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓๗ 

คณะท ำงำน ๔๕ 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ค ำอธิบำย 

 เป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ สร้ำงโอกำสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก สร้ำง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำมำ
พัฒนำผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำผลที่ได้มำให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ทีม่ีควำมจ ำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับกำรฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
  มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 
 ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ 
 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนรู้ 
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เครื่องมือเก็บข้อมูลรำยประเด็นพิจำรณำ  
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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ประเด็นพิจารณา ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัด
กิจกรรมได้จริงมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ 
ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้  น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1. ร้อยละของครูมีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ีที ่๒. ร้อยละของครูมีผลการประเมินการจัดการเรียนรู้จากการนิเทศชั้นเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ครูมีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เป็นต้น อยู่ในระดับดีขึ้นไป ครูมีผลการประเมินการนิเทศ
การสอนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด ำเนินกำร 

ดังนี้  
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้และนิเทศ 
กำรสอน 
      - ค ำสั่ง  
๑.๒ ประชุมคณะกรรมกำรกำร
ประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และ
นิเทศกำรสอน 
      - รำยงำนกำรประชุม  
๑.๓ ก ำหนดปฏิทินกำรประเมิน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้และนิเทศ 
กำรสอน 
      - ตำรำงกำรนิเทศ 
๑.๔ ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจกับ
ครูผู้สอน  
      - วำระกำรประชุม/รำยงำน  
        ประชุม 
๑.๕ ส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      - กำรจัดกำรเรียนรู้ 
๑.๖ ผู้นิเทศประเมินแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้และส่งผลสะท้อนกลับไปยัง
ครูผู้สอนเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข 
      - ประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
๑) แบบประเมินแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
๒) ตำรำงกำรนิเทศกำร
สอนในชั้นเรียน 
๓) แบบประเมินกำรนิเทศ
กำรสอน 
๔) แบบสรุปกำรประเมิน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๕) แบบสรุปกำรประเมิน
กำรนิเทศกำรสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุม่
สาระการเรียนรู้ 

ครู และ
บุคลากร

ทางการศึกษา 
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ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 ๑.๗ นิเทศกำรสอน และสะท้อนผล

กำรนิเทศ 
      - นิเทศกำรสอน  
๑.๘ สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ 
      - รำยงำนกำรนิเทศ  

 ภำคเรียนที่ 
๒ 

หัวหน้ากลุม่
สาระการเรียนรู้ 
ครผูู้สอน และ

บุคลากร
ทางการศึกษา 

๒ ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้   
การนิเทศการสอน สรุปการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ และรำยงำน
ให้รองฯ ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด....................................................................................... 

ภาคเรียนที่...................... ปีการศึกษา............................... 

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

รายวิชา.......................................................รหัสวิชา......................................ระดับชั้น...................................... 

ชื่อ – นามสกุลครูผู้สอน.......................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................... 

ประเมินโดย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับการประเมิน     5    หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อย 
   1 หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1 จุดประสงค์การเรียนรู้ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้/สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 

     

2 เนื้อหามีความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้  

     

3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้      
4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม      
5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) และมีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน (C) 

     

6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง      
7 สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับเวลาและการ

น าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง 
     

8 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/กิจกรรมการเรียนรู้และครอบคลุมทั้งด้านความรู้(K)ทักษะกระบวนการ
(P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

     

9 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      
10 เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้      

รวม      
คะแนนรวม  

 



8 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สรุปผลการประเมิน มีความเหมาะสมในระดับ  

  คะแนน ๑๐ – 1๗ ปรับปรุงเร่งด่วน  
  คะแนน 1๘ – 25 ปรับปรุง 
  คะแนน 26 – 33 พอใช้ 
  คะแนน 34 – 41 ดี    
  คะแนน 42 – 50 ดีมาก 

 
                                                            ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ประเมิน 

                                                          (…………………….……………………………) 
                                                        ต าแหน่ง............................................................... 
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ตารางการนิเทศการสอนในชั้นเรียน  

โรงเรียนกีฬาจังหวัด..................................................................................................... 

ประจ าภาคเรียน..................................ปีการศกึษา................................. 

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

วัน/เดือน/ปี คาบ/เวลา ครูผู้รับการนิเทศ รายวิชา ระดับชั้น/ห้อง ผู้นิเทศ 
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แบบประเมินการนิเทศการสอน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด............................................................................ 

ภาคเรียนที่.................... ปีการศึกษา............................. 

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

รายวิชา.......................................................รหัสวิชา......................................ระดับชั้น...................................... 
ชื่อ - นามสกุลผู้รับการนิเทศ...................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
ชื่อ - นามสกุลผู้นิเทศ......................................................................................................ครั้งที่........................... 
วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ........................................................................................................... เวลา........................... 

ระดับการประเมิน        มี   ระดับการประเมินเท่ากับ  1 คะแนน 
   ไม่มี  ระดับการประเมินเท่ากับ  0 คะแนน 

ที ่ รายการประเมิน 
การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ มี ไม่มี 
สภาพทั่วไป คุณลักษณะ 
1 การรักษาความสะอาดในชั้นเรียน และบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
   

พฤติกรรมการแสดงออกของครู 
2 การตรงต่อเวลาของครู     
3 การควบคุมความเป็นระเบียบในชั้นเรียน    
4 การแต่งกายมีความสุภาพ เหมาะสม    
5 มีความเชื่อมั่นในตนเอง ใช้น้ าเสียง มีความชัดเจน    
6 มีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสม    
7 มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม    
พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน 
8 นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ของครู    
9 นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็น อภิปรายร่วมกัน    
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
10 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้    

รวม    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สรุปผลการประเมิน  มีความเหมาะสมในระดับ  
  คะแนน 0 – 1 ปรับปรุงเร่งด่วน  
  คะแนน 2 – 3 ปรับปรุง 
  คะแนน 4 – 5 พอใช้ 
  คะแนน 6 – 7 ดี    
  คะแนน 8 – 10 ดีมาก 

     ลงชื่อ………………………………………… ผู้ประเมิน 
         (………………………………………………) 
ต าแหน่ง................................................................. 
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 แบบสรุปการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด..................................................................................... 

ภาคเรียนที่...................... ปีการศึกษา............................. 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ผลการประเมิน 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุงเร่งด่วน 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม      
คิดเป็นร้อยละ      

 
สรุปผลการประเมิน 

 ครูมีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ  ดีมาก     คิดเป็นร้อยละ .......... 
 ครูมีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ  ดี      คิดเป็นร้อยละ .......... 
 ครูมีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ  พอใช้     คิดเป็นร้อยละ .......... 
 ครูมีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ  ปรับปรุง    คิดเป็นร้อยละ .......... 
 ครูมีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ  ปรับปรุงเร่งด่วน  คิดเป็นร้อยละ .......... 
 
 

                                        ลงช่ือ…………………………………………… ผู้บันทึก 
                                      (……………………………………………) 

                                  ต าแหน่ง....................................................... 
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 แบบสรุปการประเมินการนิเทศการสอน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด.................................................................................. 

ภาคเรียนที่.............. ปีการศกึษา....................... 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุงเร่งด่วน 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม      
คิดเป็นร้อยละ      

 
สรุปผลการประเมิน 

 ครูมีผลการประเมินการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ  ดีมาก     คิดเป็นร้อยละ .......... 
 ครูมีผลการประเมินการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ  ดี       คิดเป็นร้อยละ .......... 
 ครูมีผลการประเมินการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ  พอใช้     คิดเป็นร้อยละ .......... 
 ครูมีผลการประเมินการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ  ปรับปรุง     คิดเป็นร้อยละ .......... 
 ครูมีผลการประเมินการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ  ปรับปรุงเร่งด่วน    คิดเป็นร้อยละ .......... 
 
 

                                        ลงช่ือ…………………………………………… ผู้บันทึก 
                                      (……………………………………………) 

                                  ต าแหน่ง....................................................... 
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ประเด็นพิจารณา ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑. ร้อยละของครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ภาคเรียน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ 
เครื่องมือที่ใช้ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ครูผู้สอนรายงานการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ ส่งให้ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3 

- แบบรายงานการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ ส าหรับครูผู้สอน 

- ตุลาคม 
- มีนาคม 

ครูผู้สอน 
 

2 ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3               
สรุปรายงานการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
ของครูผู้สอนภาพรวมต่อ
สถานศึกษา 

- แบบสรุปรายงานการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
ส าหรับผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3                

- ตุลาคม 
- มีนาคม 

ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3                
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ส าหรับครูผู้สอน 

แบบรายงานการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  

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

ครูผู้สอน…………………..……………….…………………………………………………………………………………………………….… 

ภาคเรียนที…่……..……..ปีการศึกษา..........................โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………….……………………………. 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
การใช้สื่อ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนรู ้
เอกสารหลักฐาน 

ใช้ ไม่ใช้ 
1     สื่อสิ่งพิมพ์ 

 โปรแกรม Microsoft Office 
 Application เช่น Line, Facebook, 
Instagram 
 สื่อสิ่งประดิษฐ์ 
 อินเตอร์เน็ต 
 หุ่นจ าลอง/โมเดล 
 สื่อวิดีโอ 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทีวี, 
โปรเจคเตอร์, กระดานอัจฉริยะ  
 การเรียนการสอนโดยผ่านแพตฟอร์ม 
เช่น Google meet, ZOOM, Microsoft 
teams, Youtube, Google Classroom.  
 อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)............................................................. 

 

รวม     
 

          ลงช่ือ......................................................    
                        ครูผู้สอน 

                (.....................................................) 
                                                                                          ............../................/............... 
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แบบสรุปรำยงำนกำรใช้ สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน 

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

ภาคเรียนที…่……..……..ปีการศึกษา..........................โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………….……………………………. 

 
 

ลงช่ือ......................................................     
      (.....................................................) 
                     ผู้ประเมิน 

               ............./................/............... 
 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
จ ำนวนกำรใช้ส่ือ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ครั้ง) 

ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม   
ร้อยละ   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2. ร้อยละของครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ภาคเรียน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เช่น เชิญวิทยากรหรือปราชญ์
ชาวบ้านมาให้ความรู้ในสถานศึกษาหรือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ 
เครื่องมือที่ใช้ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ครูผู้สอนรายงานการน า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ส่งให้
ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3                

แบบรายงานการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

- ตุลาคม 
- มีนาคม 

ครูผู้สอน 
 

2 ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3               
สรุปรายงานการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
ต่อสถานศึกษา 

แบบสรุปรายงานการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน (ส าหรับผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3)               

- ตุลาคม 
- มีนาคม 

ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3                
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ส ำหรับครูผู้สอน 

แบบรำยงำนกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

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

ครูผู้สอน…………………..……………….…………………………………………………………………………………………………….… 

ภาคเรียนที…่……..……..ปีการศึกษา..........................โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………….……………………………. 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี รายการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกสารหลักฐาน 

1 21/03/65 1. ลักษณะ  สถานที่       บุคคล         อ่ืนๆ 
2. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ...................................................... 
3. หน่วยการเรียนรู้ ............................................................ 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ................................................ 
    เรื่อง ................................................. 

1. ภาพถ่าย 
2. หนังสือเชิญ
วิทยากร 
๓. ชื่องาน/
กิจกรรม/
โครงงานที่มีการ
น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนการสอน 

2  1. ลักษณะ  สถานที่       บุคคล         อ่ืนๆ 
2. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ..................................................... 
3. หน่วยการเรียนรู้ ........................................................... 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ............................................... 
   เรื่อง ................................................ 

3  1. ลักษณะ  สถานที่       บุคคล         อ่ืนๆ 
2. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ..................................................... 
3. หน่วยการเรียนรู้ ........................................................... 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ............................................... 
    เรื่อง ................................................. 

4  1. ลักษณะ  สถานที่       บุคคล         อ่ืนๆ 
2. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ..................................................... 
3. หน่วยการเรียนรู้ ............................................................ 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ................................................ 
    เรื่อง ................................................. 

                                                                       

                                                                   ลงช่ือ........................................................ 
   (.........................................................) 
                      ครูผู้สอน 
         ............../................/............... 
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แบบสรุปกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

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

ภาคเรียนที…่……..……..ปีการศึกษา..........................โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………….……………………………. 

 
ลงช่ือ......................................................     
      (.....................................................) 
                    ผู้ประเมิน 

                 ............./................/............... 
 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
จ ำนวนกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นมำ
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

(ครั้ง) 

ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม   
ร้อยละ   



19 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3. ร้อยละของครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ภาคเรียน  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายในโรงเรียน เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ภายนอกโรงเรียน เช่น ศูนย์
วัฒนธรรม หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ เป็นต้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ 
เครื่องมือที่ใช้ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ครูผู้สอนรายงานการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนส่งให้
ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3                

แบบรายงานการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนส าหรับครูผู้สอน 

- ตุลาคม 
- มีนาคม 

ครูผู้สอน 
 

2 ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3               
สรุปรายงานการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของครูผู้สอน   
ต่อสถานศึกษา                

แบบสรุปรายงาน 
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของ
ครูผู้สอน ส าหรับผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3                              

- ตุลาคม 
- มีนาคม 

ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
ส ำหรับครูผู้สอน 

แบบรำยงำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

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

ครูผู้สอน…………………..……………….…………………………………………………………………………………………………….… 

ภาคเรียนที…่……..……..ปีการศึกษา..........................โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………….……………………………. 

ครั้ง
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

ลักษณะของแหล่ง
เรียนรู้ รายการใช้แหล่งการเรียนรู้ เอกสารหลักฐาน 

ภายใน
โรงเรียน       

ภายนอก
โรงเรียน       

1    1. ชื่อแหล่งเรียนรู้ ...................................... 
2. หน่วยการเรียนรู้ .................................... 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......................... 
    เรื่อง........................................................ 

1. ภาพถ่าย 
2. หนังสือเชิญ
วิทยากร 
๓. ชื่องาน/
กิจกรรม/ 
โครงงานที่ให้
ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียนภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 

2    1. ชื่อแหล่งเรียนรู้ ...................................... 
2. หน่วยการเรียนรู้ .................................... 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......................... 
    เรื่อง ....................................................... 

3    1. ชื่อแหล่งเรียนรู้ ...................................... 
2. หน่วยการเรียนรู้...................................... 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......................... 
    เรื่อง ....................................................... 

4    1. ชื่อแหล่งเรียนรู้........................................ 
2. หน่วยการเรียนรู้ .................................... 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่.......................... 
    เรื่อง ...................................................... 

 
5 

   1. ชื่อแหล่งเรียนรู้ ...................................... 
2. หน่วยการเรียนรู้ .................................... 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......................... 
    เรื่อง........................................................  

รวม     
 

  ลงช่ือ.......................................................... 
               (.....................................................) 
                               ครูผู้สอน 
                  ............../................/.......... 
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แบบสรุปกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

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

ภาคเรียนที…่……..……..ปีการศึกษา..........................โรงเรียนกีฬาจังหวัด………………….……………………………. 

 
ลงช่ือ......................................................     
      (.....................................................) 
                     ผู้ประเมิน 

                 ............./................/............... 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

จ ำนวนกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
(ภำยในโรงเรียน) 

(ครั้ง) 

จ ำนวนกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน
(ภำยนอกโรงเรียน) 

(ครั้ง) 

 
 

รวม 

ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม     
ร้อยละ     
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ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
ตัวบ่งชี ้ร้อยละของครูมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ครูผู้สอนให้นักเรียนท าประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของครู 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

กันยายน นักเรียน 

2 ครูผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการ
ประเมินของนักเรียน 

- แบบสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
รายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

กันยายน ครูผู้สอน/หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

3 สรุปรายงานความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระฯ  

- แบบรายงานความพึง
พอใจ 

ตุลาคม ฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ครูผู้สอน/หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
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                                     ส าหรับนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  

โรงเรียนกีฬาจังหวัด ..................................................................................   
************************************************** 

ชื่อครูผู้สอน ...................................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................ 
รายวิชา ................................................... รหัสวิชา .......................ชั้น ............... ปีการศกึษา .......................... 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้   
5 : มากที่สุด   4 : มาก  3 : ปานกลาง  2 : น้อย   1 : น้อยที่สุด 

กิจกรรม ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านครูผู้สอน  
1. ครูมีการเตรียมการสอน       
2. เนื้อหาที่สอนทันสมัยน าไปใช้ได้จริง       
3. ครูมีบคุลิกภาพ การแต่งกายและการพดูจาเหมาะสม      
4. ครูเข้าสอนและออกตรงเวลา      
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน      
6. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนการสอน      
7. ครสู่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุม่ และรายบุคคล      
8. ครสู่งเสริมให้นักเรียนมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมกันอภิปราย      
9. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ      
10. การจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน      
11.ครูให้โอกาสนักเรยีนซักถามปญัหา      
12. ครูใช้วิธีการสอนและใช้สื่ออยา่งหลากหลาย       
13. ครูยอมรับความคดิเห็นของนกัเรียน      
14. ครูให้ความสนใจแก่นักเรยีนอย่างทั่วถึงขณะสอน      
15. ครูส่งเสรมิให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมดุ อินเทอร์เน็ตหรือ 
      แหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

     

16. ครูตั้งใจสอน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่นกัเรียนในการท ากิจกรรม      
ด้านการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  
17. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า      
18. นักเรียนมสี่วนร่วมในการประเมินผลการเรยีน      
19. ครูประเมินผลอยา่งยุติธรรม      
20. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข      

รวม      

หมายเหตุ  : ให้นักท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่มีคะแนนรวมมากที่สดุ 

เกณฑ์การประเมิน 
5  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4  ระดับความพึงพอใจมาก 
3  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2  ระดับความพึงพอใจน้อย 
1  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
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ส าหรับครูผู้สอน 

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครูเป็นรายบุคคล 

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

ชื่อครูผู้สอน ..................................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................ 

ค าชี้แจง ให้ครูน าผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทุกคน มาสรุปลงในช่องตามระดับ 
            ความพึงพอใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชั้นที่สอน 
ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

รวม       



25 
ฝ่ายวิชาการ 

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

รวม       
ร้อยละ      

  



26 

ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ครูรายงานเครื่องมือที่ใช้

การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้และผลการ
สะท้อนกลับสู่ผู้เรียนแก่
หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ 

- แบบรายงานการใช้เครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบรายงานผลการสะท้อน
กลับแก่ผู้เรียน 

ตุลาคม (จบภาค
เรียนที่ 1) 
กุมภาพันธ์ (จบภาค
เรียนที่ 2) 

ครูผู้สอนแต่
ละรายวิชา 

2 หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายงานผลการใช้
เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้และผลการสะท้อน
กลับสู่ผู้เรียนแก่รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

- แบบสรุปผลการประเมินการใช้
เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- แบบรายงานผลการสะท้อน
กลบัแก่ผู้เรียน 

ตุลาคม (จบภาค
เรียนที่ 1) 
กุมภาพันธ์ (จบภาค
เรียนที่ 2) 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

3 รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการจัดประชุมเพ่ือ
ทวนสอบการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 

- แบบสรุปผลการประเมินการใช้
เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุม 

ตุลาคม (จบภาค
เรียนที่ 1) 
กุมภาพันธ์ (จบภาค
เรียนที่ 2) 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

4 รองฝ่ายวิชาการเสนอผล
การประชุมเพ่ือทวนสอบ
การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้แก่
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- รายงานการประชุม ตุลาคม (จบภาค
เรียนที่ 1) 
กุมภาพันธ์ (จบภาค
เรียนที่ 2) 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรใช้เคร่ืองมือในกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ใช้เครื่องมือการประเมินผล 3 ชนิดขึ้นไป และเหมาะสม 
กับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม 

ใช้เครื่องมือการประเมินผล 3 ชนิด และเหมาะสมกับเป้าหมายและ 
การจัดการเรียนการสอน 

ดีเลิศ 

ใช้เครื่องมือการประเมินผล 2 ชนิด และเหมาะสมกับเป้าหมาย ดี 

ใช้เครื่องมือการประเมินผล 1 ชนิด  ปานกลาง 
ไม่ใช้เครื่องมือการประเมินผล ก าลังพัฒนา 
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                                                                                                                      ส ำหรับครูผู้สอน

แบบรำยงำนกำรประเมิน 

กำรใช้เคร่ืองมือในกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
************************************************** 

ชื่อครูผู้สอน...........................................................................ต ำแหน่ง................................................................ 
ภำคเรียนที่....................... ปีกำรศึกษำ..........................โรงเรียนกีฬำจังหวัด....................................................  

ค ำชี้แจง ผู้ประเมินท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับผลกำรประเมินโดยพิจำรณำจำกเกณฑ์กำรประเมิน 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพที่ได้ 
5 4 3 2 1 

        
        
        
        
        
        
        
                                         รวม       
                                      ร้อยละ       

 
 

ลงช่ือ...................................................... 
(.....................................................) 

                                                                                ครูผู้สอน 
.............../.................../..................... 
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แบบรำยงำนกำรประเมิน 
กำรใช้เคร่ืองมือในกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้......................................... 
************************************************** 

ภำคเรียนที่........................ ปกีำรศึกษำ............................โรงเรียนกีฬำจังหวัด..................................................  

ค ำชี้แจง ผู้ประเมินท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับผลกำรประเมินโดยพิจำรณำจำกเกณฑ์กำรประเมิน 
 

ครูผู้สอน รายวิชา 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพที่ได้ 
5 4 3 2 1 

        
        
        
        
        
        
        

รวม       
ร้อยละ       

 
 

ลงช่ือ...................................................... 
      (.....................................................) 

                                                                                หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
.............../.................../................. 
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แบบสรุปผลการประเมิน 
กำรใช้เคร่ืองมือในกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 

************************************************** 
ภำคเรียนที่....................... ปีกำรศึกษำ..........................โรงเรียนกีฬำจังหวัด...................................................  

ค ำชี้แจง ผู้ประเมินท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับผลกำรประเมินโดยพิจำรณำจำกเกณฑ์กำรประเมิน 
 

รายวิชา 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพที่ได้ 
5 4 3 2 1 

ภาษาไทย       
คณิตศาสตร์       
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
สังคมศึกษา       
ประวัติศาสตร์       
สุขศึกษาและพลศึกษา       
ศิลปะ       
การงานอาชีพ       
ภาษาอังกฤษ       
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ       
                           รวม       
                        ร้อยละ       

 
 

ลงช่ือ...................................................... 
(.....................................................) 

                                                                                   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
.............../.................../................ 
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ผลบวกของระดับผลการประเมินการใช้เครื่องมือในการวัดผลและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู ้

= 
จ านวนรายวิชา 

เกณฑ์กำรประเมิน 
วิธีกำรค ำนวณ : ค ำนวณหำระดับผลกำรประเมิน กำรใช้เครื่องมือในกำรวัดผลและประเมินผล 

                               กำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

  
 
 
 
 

วิธีกำรค ำนวณ : ค ำนวณหำร้อยละของผลกำรประเมิน กำรใช้เครื่องมือในกำรวัดผลและประเมินผล 
                     กำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพ 

คะแนนระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
4 ดีเลิศ 

3 ดี 
2 ปานกลาง 

1 ก าลังพัฒนา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนระดับผลการประเมินการใช้เครื่องมือในการวัดผล 

          และประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

=           × 100 
                               จ านวนรายวิชา 
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แบบบันทึกผลกำรฝึกซ้อมกีฬำ 

ภำคเรียนที่ ................... ปีกำรศึกษำ .................... 

 

 

ช่ือ…………………………..…………….……ระดับช้ัน……../………. เลขที่…….…….… 

ชนิดกีฬำ………………………....….. ประเภท/ต ำแหน่งที่เล่น……………. 

 

 

 

ชื่อ ……………………..….…….………………………..……..…………… ผู้ฝึกสอน 

 

โรงเรียนกีฬำจังหวัด………………………………..…………… 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
แบบบันทึกผลกำรฝึกซ้อมกีฬำ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
นักเรียนน าข้อเสนอแนะจากผู้ฝึกสอนไปพัฒนาตนเองได้ทุกครั้ง ยอดเยี่ยม 
นักเรียนน าข้อเสนอแนะจากผู้ฝึกสอนไปพัฒนาตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ ดีเลิศ 
นักเรียนน าข้อเสนอแนะจากผู้ฝึกสอนไปพัฒนาตนเองได้เป็นบางครั้ง ดี 
นักเรียนน าข้อเสนอแนะจากผู้ฝึกสอนไปพัฒนาตนเองได้เป็นส่วนน้อย ปานกลาง 
นักเรียนไมน่ าข้อเสนอแนะจากผู้ฝึกสอนไปพัฒนาตนเอง ก าลังพัฒนา 
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บันทึกผลกำรฝึกซ้อมกีฬำ ภำคเรียนที่ ................... ปกีำรศึกษำ .................. 

โรงเรียนกีฬำจังหวัด................................................  

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

ชื่อ-สกุล (นักเรียน)………………………………………………….…………....………………….…ระดับชั้น…….…../…………… 

ชนิดกีฬำ………………………….………….…… ประเภท/ต ำแหน่งที่เล่น…………………………………………………………… 

ว/ด/ป กิจกรรม 
กำรฝึกซ้อม 

ผลกำรฝึกซ้อม ปัญหำ/อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนำ
และแนวทำง 
กำรพัฒนำ 

หมำยเหตุ 

      

     

     

     

     

      

     

     

     

     

      

     

     

     

     

 
 

ลงช่ือ...................................................... 
     (.....................................................) 

                                                                                       ครูผู้สอน 
      .............../.................../................ 
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แบบประเมินผลงาน  

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

ชื่อ……………………………………………………ระดับชั้น……../………. เลขที่……..…ชนิดกีฬา………………….…..…...…..  

ค าชี้แจง ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ (คะแนน) 

หน่วยการเรียนรู้ ประเด็นที่ประเมิน ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม  

 
ดีเลิศ  

 
ดี  
 

ปานกลาง  ก าลังพัฒนา  

 1. ตรงจุดประสงค์ที่ 
    ก าหนด 

     

2. มีความถูกต้องสมบูรณ์      
3. มีความคิดสร้างสรรค์      
4. มีความเป็นระเบียบ      
5. เสร็จตามเวลาที่ก าหนด      

รวม      
 
 

ลงช่ือ...................................................... 
     (.....................................................) 

                                                                                       ครูผู้สอน 
      .............../.................../................ 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนผลงำน 

ประเด็นที่
ประเมิน 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. ตรง
จุดประสงค์ที่
ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ 
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ 
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

2. มีความ 
ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง 

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง 
บางประเด็น 

เนื้อหาสาระ 
ของผลงานไม่
ถูกต้อง 

3. มีความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานแสดงออก 
ถึงความคิด
สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่และ 
เป็นระบบ 

ผลงานแสดงออก 
ถึงความคิด
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่แต่ยังไม่เป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิด
น่าสนใจ 

ผลงานมีความ
น่าสนใจแต่ยัง 
ไม่มีแนวคิด 
แปลกใหม่ 

ผลงานไม่มี
ความคิดท่ี 
แปลกใหม่ 

4. มีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความ 
เป็นระเบียบ
แสดงออกถึง 
ความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่ 
มีความเป็น 
ระเบียบ 

ผลงานมีความ 
เป็นระเบียบ 
แต่ยังมี 
ข้อบกพร่อง 
เล็กน้อย 

ผลงานมีความ 
เป็นระเบียบแต่ 
มีความบกพร่อง
บางส่วน 

ผลงานไม่มี 
ความเป็น 
ระเบียบและ 
มีข้อบกพร่อง 

5. เสร็จตาม 
เวลาที่ก าหนด 

ส่งผลงานตาม 
เวลาที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ 
ก าหนด ๑ วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ 
ก าหนด ๒ วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด  
๓ – ๔ วัน 

ส่งผลงานช้า 
กว่าเวลาที่ 
ก าหนด ๕  
วันขึ้นไป 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
๒๑ – ๒๕ ยอดเยี่ยม 
๑๖ – ๒๐ ดีเลิศ 
๑๑ – ๑๕ ดี 
๖ – ๑๐ ปำนกลำง 
ต่ ำกว่ำ ๕ ก ำลังพัฒนำ 
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ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมทั้งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนรู้  
ตัวบ่งชีท้ี ่๑. ครูมีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพครูจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ อบรม สัมมนำกับ
เพ่ือนคร ูปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี ครูร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) น ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพครูจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ อบรม สัมมนำกับเพ่ือน
ครู สรุป และบันทึกองค์ควำมรู้ที่น ำเสนอ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ครูน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

วิชำชีพครูจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ 
อบรม สัมมนำกับเพ่ือนครู  

- แบบบันทึกองค์ควำมรู้ 
- ภำพถ่ำย 

ปีกำรศึกษำ
ละ ๑ ครั้ง 
 

งำนหลักสูตรและ
กำรสอน 

๒ สรุป และบันทึกองค์ควำมรู้ที่น ำเสนอ 

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำงำนหลักสูตรและกำรสอน 
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งำนหลักสูตรและกำรสอน 

แบบบันทึกกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ 

โรงเรียนกีฬำจังหวัด............................................................... 

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

วันที.่.......................เดือน.........................พ.ศ. .................... 

ชื่อ- สกุล ผู้น ำเสนอ
.....................................................................................................................................................  
เรื่อง
.............................................................................................................................................................................  
หลักกำรและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รำยละเอียดกำรน ำเสนอ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กำรน ำไปใช ้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เลิกประชุมเวลำ ................ น. 
 

        ลงช่ือ...................................................  ผู้บันทึก 
        (..............................................) 
ต ำแหน่ง............................................ 

 
 

ลงช่ือ .................................................... 
        (..............................................) 

     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ฝ่ำยวิชำกำร 
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งำนหลักสูตรและกำรสอน 

ภำพกำรปฏิบัติกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรม ............................................................................................................................. .... 

โดยด าเนินการในวันที่ .............................................เวลา .......................น. 

สถานที่.................................................... 
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(ตัวอย่ำง) 
แบบบันทึกกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ 

ภำคเรียนที่.........................ปีกำรศึกษำ........................โรงเรียนกีฬำจังหวัด....................................................... 

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

ล ำดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องน ำเสนอ ชื่อผู้เสนอ ลงช่ือ 
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งำนหลักสูตรและกำรสอน 

กำรสรุปผลกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ 

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

ครูผู้สอน 
จ ำนวนผู้น ำเสนอ 

น ำเสนอ ไม่น ำเสนอ 
ครูผู้สอนวิชำสำมัญ   

ครูผู้สอนวิชำกีฬำ   

รวม   
คิดเป็นร้อยละ   

 
กำรสรุปผล 

ครูมีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้      คิดเป็นร้อยละ............................ระดับ........................ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ครูมีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้  ร้อยละ ๙๑ - ๑๐๐         ระดับยอดเยี่ยม 
ครูมีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้  ร้อยละ ๘๑ - ๙๐                ระดับดีเลิศ 
ครูมีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้  ร้อยละ ๗๑ - ๘๐                ระดับดี 
ครูมีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้  ร้อยละ ๖๑ - ๗๐                ระดับปำนกลำง 
ครูมีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้  ร้อยละ  ๐  - ๖๐                ระดบัปรับปรุง 
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ตัวบ่งชีท้ี ่๒. ครูมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ เรื่อง 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี ครูจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน โดยกำรก ำหนดปัญหำกำรวิจัย วัตถุประสงค์งำนวิจัย ด ำเนินงำนวิจัย 
เขียนรำยงำนกำรวิจัย สรุป และอภิปรำยผล และส่งผลงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ครูผู้สอนจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน  

อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ เรื่อง 
- ก ำหนดปัญหำกำรวิจัย 
- วัตถุประสงค์งำนวิจัย 
- ด ำเนินงำนวิจัย 
- เขียนรำยงำนกำรวิจัย สรุป และ
อภิปรำยผล 

- รูปแบบกำรวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ภำคเรียนละ 
๑ เรื่อง 

งำนหลักสูตรและ 
กำรสอน 

๒ สรุปรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน - แบบบันทึกกำรส่ง
งำนวิจัยในชั้นเรียน 

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำงำนหลักสูตรและกำรสอน 
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งำนหลักสูตรและกำรสอน 

แบบบันทึกกำรส่งงำนวิจัยในชั้นเรียน 

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

ภำคเรียนที่.........................ปีกำรศึกษำ........................โรงเรียนกีฬำจังหวัด..................................... 

 
ล ำดับที่ วัน/เดือน/ปี ชื่องำนวิจัย ชื่อผู้วิจัย ลงช่ือ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 



44 
งำนหลักสูตรและกำรสอน 

กำรสรุปผลกำรจัดท ำวิจัยในช้ันเรียน 

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

กำรส่งวิจัยในชั้นเรียน 
 

ครูผู้สอน 
จ ำนวนครูส่งผลงำนวิจัยในชั้นเรียน 
ส่ง ไม่ส่ง 

ครูผู้สอนวิชำสำมัญ   

ครูผู้สอนวิชำกีฬำ   

รวม   
คิดเป็นร้อยละ   

 
กำรสรุปผล 

ครูมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ................ระดับ............. 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ครูส่งงำนวิจัยในชั้นเรียน  ร้อยละ ๙๑ - ๑๐๐        ระดับยอดเยี่ยม 
ครูส่งงำนวิจัยในชั้นเรียน  ร้อยละ ๘๑ - ๙๐               ระดับดเีลิศ 
ครูส่งงำนวิจัยในชั้นเรียน  ร้อยละ ๗๑ - ๘๐               ระดับดี 
ครูส่งงำนวิจัยในชั้นเรียน  ร้อยละ ๖๑ - ๗๐               ระดับปำนกลำง 
ครูส่งงำนวิจัยในชั้นเรียน  ร้อยละ  ๐  - ๖๐               ระดบัปรับปรุง 
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ที่ปรึกษำ 
 ๑. นำยปริวัฒน์ วรรณกลำง  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
 ๒. ผศ.มำนะ ภู่หล ำ    รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ฝ่ำยวิชำกำร 
 
วิทยำกร  
 ๑. นำยณภัทร ศรีละมัย   ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
      กำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
 ๒. นำงสำวชยำกำนต์ เปี่ยมถำวรพจน์ ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
๓. ดร.อังค์วรำ วงษ์รักษำ   อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม   

      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
๔. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ  คณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 
๕. นำยธัญญำ เรืองแก้ว   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำนคณะกรรมกำร

      กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

คณะท ำงำน 
๑. ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ ์   ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมวิชำกำรโรงเรียนกีฬำ 
๒. ดร.บงกชกร ทองสุข   ผู้อ ำนวยกำรกองวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๓. ผศ.ว่ำที่ ร.ต.วิสุทธิ์ ปำนะกูล  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับข้ันพ้ืนฐำน 
 ๔. นำงอรวรรณ อรุณวิภำส  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๕. นำงสำวพัชรศิฐี บุทธนำ  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๖. นำงสำวฑิฆัมพร บัวนำค  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๗. นำงสำวรัตติยำกร ประอำง  นักวิชำกำรศึกษำ  
 ๘. นำยพีพัฒน์ หงษ์ไทย   นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๙. นำงสำวสรตรำ อุตมอ่ำง  นักวิชำกำรศึกษำ 
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ประเด็นพิจำรณำที่ ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ 
                              ใช้ในชีวิตได้ 

 ๑. นำงเนำวรัตน์ สมพร   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ   
  ๒. นำงวลัยลักษณ์ สุบินดี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ  
  ๓. นำงสำวดำรุณี อัพดุลเลำะ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ 
  ๔. นำยอมรินทร์ สุยะต๊ะ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่  
  ๕. นำงสำวภัทรำ เพทำย   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง    
  ๖. นำงสำวปิ่นอุมำ ศิริวำริน  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี 
  ๗. นำงสำวเนตรนภำ กุญชะโมรินทร์ โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก  
  ๘. นำงสำวพิชชำพร สรวงศิริ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น 
   
ประเด็นพิจำรณำที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  

  ๑. นำงสำวธนพร ตั้งกุลบริบูรณ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น  
  ๒.  นำงสำวศิริลักษณ์ ตำอ่ิน  โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่   
 ๓. นายดนัยภัทร เจะสา   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 

  ๔. นำยนิกรณ์ เข็มทอง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก 
  ๕. นำงสำวภณิดำ ปรำงวิรุฬห์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์   
  ๖. นำงสำวเปรมประพรรณ เจริญเปลี่ยน โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ   
  ๗. นำงสำวณัฐฎ์ชลกร จันต๊ะวงค์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง  
  ๘. นำยสุนันท์ นุ่นสังข์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ  
  ๙. นำงสำวศิริภัสสร เลิศศรี  โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๑๐. นำยภำพตะวัน คุ่ยกลิ่น  โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี   
  ๑๑. นำยวสุพล ค ำจันทรำช  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง 
  ๑๒. จ่ำเอกสุพิช จันทะสิทธิ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
  ๑๓. นำยศำศวัต กันเทพำ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี  
 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  

  ๑. นำงสำวชลธิชำ บุญกลึง  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  
  ๒. นำงสำววนิดำ พูนสุด   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง  
  ๓. นำยจันทร์มำฆะ จิตต์ภำวนำ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่  
 ๔. นางสาวพรสวรรค์ คันใจ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง   

  ๕. นำงสำวรนิดำ จ ำปี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช    
  ๖. นำยศักดำ แสงอินทร์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี   
  ๗. นำงสำวภัทรวรินทร์ มูลพันธ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี    
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ประเด็นพิจำรณำที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  
  ๑. นำงสำววัลลภำ โนนทิง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น  
  ๒. นำงสิริ์รดำ อินทร์สุววรรณ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๓. นายวันชา แผ่นลิ้นฟ้า    โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
  ๔. นำงสำวอุษณี เฉลยจิตร  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง  
  ๕. นำงสำวอำนีซำ ดือรำแม  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ 
  ๖. นำยมงคล ปะมะโน   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี  
  ๗. นำงสำวณัฐธิดำ กันยำยน  โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี  
  ๘. นำยมนูศักดิ์ บุญมี    โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง   
 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง 
                              กำรจัดกำรเรียนรู้ 

  ๑. ดร.วนิชา ศรีตะปัญญะ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  
  ๒. นางสาวพูนสิน กุลแพง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น   
 ๓.  นางสาวรัตติกาล ไวยะกา  โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่  
 ๔. นางสาวจารุณี ขจรกลิ่น  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่างทอง   
  ๕. นายสิทธิศักดิ์ ศิริพรหม  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมราช   
  ๖. นายสวิง หน่อแก้ว   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
  ๗. นายสุรเชษฐ เขียวไสว   โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี  
 


