
ภาคผนวก  ค 
แบบประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 
1. แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพานพิทยาคม 
2. แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้  
3. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
    เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพานพิทยาคม 
4. แบบประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 211 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบประเมินสื่อการสอน 

ประเภทสื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เร่ือง   ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ระดับผู้เรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โปรแกรมที่ใช้สร้าง Macromedia Authorware  
ผู้ออกแบบบทเรียน นางนรมน   ดีหล้า 

ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพานพิทยาคม 
**************************************** 

ค าชี้แจง ให้ผู้ประเมินพิจารณาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  
โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ก าหนดให้ ตามที่ผู้ประเมินเห็นว่ามีความเหมาะสม  
และโปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงบทเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

ระดับ  5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
ระดับ  4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
ระดับ  3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
ระดับ  1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน       
1. ความน่าสนใจของบทเรียนที่ปรากฏ

บนจอคอมพิวเตอร์ 
      

2. ความน่าสนใจในการบอก
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      

3. ความชัดเจนในการแนะน าเกี่ยวกับ
การใช้บทเรียน 

      

4. ความน่าสนใจในการใช้บทเรียน       
5. ความสวยงามของบทเรียน       
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

6. ความสะดวกในการใช้บทเรียน       
7. ความง่ายในการใช้บทเรียน       
8. ความน่าสนใจของบทเรียนโดยรวม       

 การน าเสนอเน้ือหา       
1. ความชัดเจนถูกต้องของเนื้อหา       
2. ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
      

3. ความเหมาะสมด้านเวลาส าหรับการ
เรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน 

      

4. การล าดับความยากง่ายของเนื้อหาใน
บทเรียน 

      

 รูปแบบการน าเสนอเน้ือหา       
1. ความเหมาะสมในการใช้ภาพ สี 

กราฟิก ประกอบบทเรียน 
      

2. ความเหมาะสมของขนาด รูปแบบ 
และสีของตัวอักษรที่ใช้ประกอบ 

      

3. ความเร็วของภาพกราฟิกที่ปรากฏบน
จอคอมพิวเตอร์ 

      

4. เทคนิคในการน าเสนอบทเรียน ซึ่งท า
ให้เห็นความต่อเน่ืองของเนื้อหา 

      

5. เทคนิคการกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

      

6. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจ 

      

7. การสรุปแนวคิดท้ายบทเรียน       
8. ภาษาที่ใช้สั้น กระชับ ถูกต้อง 

เหมาะสมกับบทเรียน 
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       (                                             ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

9. ความสม่ าเสมอของรูปแบบการ
น าเสนอเน้ือหา 

      

10 ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงภาพ 
และข้อความ 

      

 การออกแบบปฏิสัมพันธ์       
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

บทเรียนตลอดการเรียน 
      

2. โปรแกรมใช้ง่าย สะดวก       
3. ความเหมาะสมในการเสริมแรง       
4. สามารถย้อนกลับไปจุดต่างๆได้ง่าย       
5. ความชัดเจนของค าสั่ง       
6. ค าแนะน าในการปฎิบัติกิจกรรม       
7. ความเหมาะสมของการให้ผล

ป้อนกลับ 
      

 กิจกรรมและการประเมินผล       
1. มีการประเมินผลเป็นระยะๆ       
2. การออกข้อสอบถูกต้องตามหลักการ       
3. ผู้เรียนสามารถทดสอบความสามารถ

ของตนเองได้ทุกขั้นตอน 
      

4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดสอบก่อน
เรียน หรือหลังเรียน เพื่อวัดระดับ
ความรู้ได้ทุกเร่ือง 

      

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
      ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน  
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วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างแบบทดสอบโดยก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดไว้ 4 ระดับตามแนวคิด
ของ  Wilson (พร้อมพรรณ  อุดมสิน.2544: 60) คือความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  
และการวิเคราะห์ 

 
เร่ืองท่ี/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรม รวม
ข้อสอบ ความรู้

ความจ า 
ความ
เข้าใจ 

การ
น าไปใช้ 

การ
วิเคราะห์ 

1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
1. เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวของด้านทั้งสาม
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
2. หาความยาวของด้านใดด้านหน่ึง
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อ
ก าหนดความยาวของด้านสองด้าน
ให้ โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

 
ข้อที่ 3,5 

 
 
- 

 
ข้อที่ 
1,2,4 

 
ข้อที่ 

6,7,8,9 

 
- 
 
 

ข้อที่ 10 

 
- 

 
5 ข้อ 

 
 

5 ข้อ 

2. บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
3. บอกได้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปใด
เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ 
เมื่อก าหนดความยาวของด้านทั้ง
สามของรูปสามเหลี่ยมมาให้ 

 

 
ข้อที่ 

11,12,13,14,15 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 ข้อ 
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เร่ืองท่ี/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรม รวม
ข้อสอบ ความรู้

ความจ า 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 

3. การน าไปใช้  
4. น าทฤษฎีบทและบท
กลับของทฤษฎีบทพีทา
โกรัสไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

 

 
-  

 
ข้อที่ 
18 

 
ข้อที่ 

16,17,19 
20,21,25 
31,36,37 

38,39 

 
ข้อที่ 

22,23,24 
26,27,28 
29,30,32 
33,34,35 

40 

 
25 ข้อ 
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เร่ือง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ)  

............................................................... 
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบหลังเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ  

             บทเรียนคอมพิเตอรช์่วยสอนเร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เร่ืองท่ี 1-3  
เร่ืองที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 
 ทษฎีบทพีทาโกรัส 

1. เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก 
2. หาความยาวของด้านใดด้านหน่ึงของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนด
ความยาวของด้านสองด้านให้ โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

2 
บทกลับของทฤษฎี
บทพีทาโกรัส 

3. บอกได้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ เมื่อ
ก าหนดความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมาให้ 
 

3 
 การน าไปใช้ 

4. น าทฤษฎีบทและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ 
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ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อมอบแต่ละข้อว่าวัดได้ตรงจุดประสงค์หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ท า
เครื่องหมาย (/)ลงในช่องการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดังนี้  
 +1   ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามจุดประสงค์  
 0  ถ้าไม่แน่ใจหรือตัดสอนใจไม่ได้ว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามจุดประสงค์  
 -1  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไม่ตรงตามจุดประสงค์  

เร่ืองท่ี 
ข้อสอบ
ข้อท่ี 

จุดประสงค์ 
การพิจารณา 

ข้อวิจารณ์ 
+1 0 -1 

1 
ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส 

1 ข้อที่ 1     
2 ข้อที่ 1     
3 ข้อที่ 1     
4 ข้อที่ 1     
5 ข้อที่ 1     
6 ข้อที่ 2     
7 ข้อที่ 2     
8 ข้อที่ 2     
9 ข้อที่ 2     

10 ข้อที่ 2     
2 

บทกลับของ
ทฤษฎีบทพีทา

โกรัส 

11 ข้อที่ 3     
12 ข้อที่ 3     
13 ข้อที่ 3     
14 ข้อที่ 3     
15 ข้อที่ 3     

3 
การน าไปใช้ 

16 ข้อที่ 4     
17 ข้อที่ 4     
18 ข้อที่ 4     
19 ข้อที่ 4     
20 ข้อที่ 4     
21 ข้อที่ 4     
22 ข้อที่ 4     
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เร่ืองท่ี 
ข้อสอบ
ข้อท่ี 

จุดประสงค์ 
การพิจารณา 

ข้อวิจารณ์ 
+1 0 -1 

3 
การน าไปใช้ 

23 ข้อที่ 4     
24 ข้อที่ 4     
25 ข้อที่ 4     
26 ข้อที่ 4     
27 ข้อที่ 4     
28 ข้อที่ 4     
29 ข้อที่ 4     
30 ข้อที่ 4     
31 ข้อที่ 4     
32 ข้อที่ 4     
33 ข้อที่ 4     
34 ข้อที่ 4     
35 ข้อที่ 4     
36 ข้อที่ 4     
37 ข้อที่ 4     
38 ข้อที่ 4     
39 ข้อที่ 4     
40 ข้อที่ 4     
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

แผนการเรียนรู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

แผนการเรียนรู้ท่ี 1   เร่ือง ทดสอบก่อนเรียน แนะน าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
ผู้สอน      นางนรมน  ดีหล้า  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
 

ค าอธิบาย แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินแผน 

 การจัดการเรียนรู้ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

    โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  5   หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
  4   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
  1   หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เบื้องต้น 
1. มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

     

2. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
3. ระบุพฤติกรรมที่สามารถวัดได้และประเมินได้ 

     

4. ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้      
เนื้อหาสาระ 
5. ถูกต้องตามหลักวิชาการและทันสมัย 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
6. ครบถ้วนเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ใหม่หรือเกิดพฤติกรรมหรือเกิดทักษะที่
ต้องการ 

     

กิจกรรมการเรียนรู้      
7. สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      
8. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระน าไป
ปฏิบัติได ้

     

9. สร้างเสริมทักษะ ข้อความรู้และพฤติกรรมที่
ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

     

สื่อการเรียนรู้      
10. เหมาะสม สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ      
11. มีรูปแบบการน าเสนอ น่าสนใจ       
12. มีความยึดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

     

13. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด      
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
7.  อ่ืนๆ 

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

 

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

        (.......................................................) 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

แผนการเรียนรู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

แผนการเรียนรู้ท่ี 2   เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  เวลาเรียน 3 ชั่วโมง  
ผู้สอน      นางนรมน  ดีหล้า  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
 

ค าอธิบาย แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินแผน 

 การจัดการเรียนรู้ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

    โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  5   หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
  4   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
  1   หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เบื้องต้น 
1. มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

     

2. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
3. ระบุพฤติกรรมที่สามารถวัดได้และประเมินได้ 

     

4. ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้      
เนื้อหาสาระ 
5. ถูกต้องตามหลักวิชาการและทันสมัย 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
6. ครบถ้วนเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ใหม่หรือเกิดพฤติกรรมหรือเกิดทักษะที่
ต้องการ 

     

กิจกรรมการเรียนรู้      
7. สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      
8. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระน าไป
ปฏิบัติได ้

     

9. สร้างเสริมทักษะ ข้อความรู้และพฤติกรรมที่
ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

     

สื่อการเรียนรู้      
10. เหมาะสม สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ      
11. มีรูปแบบการน าเสนอ น่าสนใจ       
12. มีความยึดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

     

13. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด      
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
7.  อ่ืนๆ 

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

 

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

        (.......................................................) 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

แผนการเรียนรู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

แผนการเรียนรู้ท่ี 3   เร่ือง  บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง  
ผู้สอน      นางนรมน  ดีหล้า  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 
 

ค าอธิบาย แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินแผน 

 การจัดการเรียนรู้ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

    โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  5   หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
  4   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
  1   หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เบื้องต้น 
1. มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

     

2. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
3. ระบุพฤติกรรมที่สามารถวัดได้และประเมินได้ 

     

4. ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้      
เนื้อหาสาระ 
5. ถูกต้องตามหลักวิชาการและทันสมัย 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
6. ครบถ้วนเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ใหม่หรือเกิดพฤติกรรมหรือเกิดทักษะที่
ต้องการ 

     

กิจกรรมการเรียนรู้      
7. สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      
8. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระน าไป
ปฏิบัติได ้

     

9. สร้างเสริมทักษะ ข้อความรู้และพฤติกรรมที่
ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

     

สื่อการเรียนรู้      
10. เหมาะสม สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ      
11. มีรูปแบบการน าเสนอ น่าสนใจ       
12. มีความยึดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

     

13. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด      
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
7.  อ่ืนๆ 

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

 

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

        (.......................................................) 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

แผนการเรียนรู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

แผนการเรียนรู้ท่ี 4   เร่ือง การน าไปใช้ เวลาเรียน 4 ชั่วโมง  
ผู้สอน      นางนรมน  ดีหล้า  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 
 

ค าอธิบาย แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินแผน 

 การจัดการเรียนรู้ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

    โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  5   หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
  4   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
  1   หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เบื้องต้น 
1. มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

     

2. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
3. ระบุพฤติกรรมที่สามารถวัดได้และประเมินได้ 

     

4. ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้      
เนื้อหาสาระ 
5. ถูกต้องตามหลักวิชาการและทันสมัย 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
6. ครบถ้วนเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ใหม่หรือเกิดพฤติกรรมหรือเกิดทักษะที่
ต้องการ 

     

กิจกรรมการเรียนรู้      
7. สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      
8. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระน าไป
ปฏิบัติได ้

     

9. สร้างเสริมทักษะ ข้อความรู้และพฤติกรรมที่
ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

     

สื่อการเรียนรู้      
10. เหมาะสม สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ      
11. มีรูปแบบการน าเสนอ น่าสนใจ       
12. มีความยึดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

     

13. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด      
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
7.  อ่ืนๆ 

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

 

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

        (.......................................................) 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

แผนการเรียนรู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

แผนการเรียนรู้ท่ี 5   เร่ือง สรุปบทเรียนและทดสอบหลังเรียน เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
ผู้สอน      นางนรมน  ดีหล้า  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
 

ค าอธิบาย แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินแผน 

 การจัดการเรียนรู้ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

    โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  5   หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
  4   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
  1   หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เบื้องต้น 
1. มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

     

2. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
3. ระบุพฤติกรรมที่สามารถวัดได้และประเมินได้ 

     

4. ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้      
เนื้อหาสาระ 
5. ถูกต้องตามหลักวิชาการและทันสมัย 

     



 232 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
6. ครบถ้วนเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ใหม่หรือเกิดพฤติกรรมหรือเกิดทักษะที่
ต้องการ 

     

กิจกรรมการเรียนรู้      
7. สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      
8. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระน าไป
ปฏิบัติได ้

     

9. สร้างเสริมทักษะ ข้อความรู้และพฤติกรรมที่
ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

     

สื่อการเรียนรู้      
10. เหมาะสม สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ      
11. มีรูปแบบการน าเสนอ น่าสนใจ       
12. มีความยึดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

     

13. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด      
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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6.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
7.  อ่ืนๆ 

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

 

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

        (.......................................................) 
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แบบประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  
        ช่วยสอนเร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ  
ดังนี้ 

  +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดความรู้สึกได้  
    0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดความรู้สึกได้  
  -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดความรู้สึกไม่ได้  

ข้อ รายการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความภาคภูมิใจต่อการที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง     
2. นักเรียนมีความสนุกสนานกับการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    

3. นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นเมื่อเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

    

4. นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

    

5. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง 

    

6. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนง่ายกว่าการ
เรียนด้วยวิธีอ่ืนๆ 

    

7. นักเรียนไม่รู้สึกอายเพื่อนเมื่อตอบค าถามผิด     
8. เสียงดนตรีและเสียงประกอบท าให้บทเรียนน่าสนใจ     
9. นักเรียนทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองได้

ทันทีหลังการเรียนรู้ 
    

10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้นักเรียนสามารถ
ฝึกทักษะและทบทวนเน้ือหาได้ดี 

    

11. ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาในการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

    

12. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีการเรียนที่
สามารถแก้ปัญหารายบุคคลได้ 
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ข้อ รายการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

13. นักเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเมื่อ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

    

14. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตลอดเวลา 

    

15. นักเรียนชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน  
               (                                     )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


