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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 
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เรียน ครูผูสอนคณิตศาสตร�
 เนื่องดวยดิฉัน นางสาวภัคประภา 
มหาบัณฑิต สาขาการบริการและพัฒนาการศึกษา คณะครุ
ทําวิทยานิพนธ�เร่ือง “การพัฒนา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1) ผูช4วยศาสตราจารย� ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
ดังกล4าวมีความจําเป9นอย4างย่ิ
ขอความอนุเคราะห�ท4านในการตอบแบบสอบถามเพื่อการ
 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบ4งออกเป9น 

  ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

  ตอนที่ 2 ระดับการรับรูประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร�
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
 2. โปรดอ4านคําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต4ละตอน 
ความเป9นจริง และตรวจสอบความเรียบรอยก4อนจัดส4งคืนแบบสอบถาม ไม4ตองระบุชื่อของผูตอบ 
โดยผูวิจัยขอรับรองว4าคําตอบของท4านจะถูกเก็บเป9นความลับ ซึ่งไม4มผีลใดๆ
ตัวท4านเอง 

ขอขอบพระคุณอย4างย่ิงท่ีใหความอนุเคราะห�ใน

 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริห

เรื่อง การพัฒนาตัวบ"งชี้
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

 
 

 
 

คณิตศาสตร�ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท� นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร

การบริการและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การพัฒนาตัวบ4งช้ีประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� คือ 
วันเพ็ญ นันทะศรี และ 2) ดร.อภิสิทธ์ิ สมศรีสุข ซึ่งการทําวิทยานิพนธ�

ดังกล4าวมีความจําเป9นอย4างย่ิงท่ีตองไดรับความกรุณาขอมูลจากท4าน ดังน้ันดิฉันใคร4
นในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี 

ถามเพื่อการวิจัย แบ4งออกเป9น 2 ตอน ดังน้ี 

ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของครูผูสอนคณิตศาสตร� ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
21 

ระดับการรับรูประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร� ในสังกัดสํานักงานเขต
มัธยมศึกษา เขต 21 

โปรดอ4านคําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต4ละตอน กรุณาอ4านแบบสอบถามทุกขอตาม
ความเป9นจริง และตรวจสอบความเรียบรอยก4อนจัดส4งคืนแบบสอบถาม ไม4ตองระบุชื่อของผูตอบ 
โดยผูวิจัยขอรับรองว4าคําตอบของท4านจะถูกเก็บเป9นความลับ ซึ่งไม4มผีลใดๆ ท้ังสิ้นต4อสถานศึกษาและ

ขอขอบพระคุณอย4างย่ิงท่ีใหความอนุเคราะห�ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท� 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
ตัวบ"งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
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ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
หลักสูตรครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กําลัง
ระดับมัธยมศึกษา 

โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� คือ 
อภิสิทธ์ิ สมศรีสุข ซึ่งการทําวิทยานิพนธ�

ท4าน ดังน้ันดิฉันใคร4 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

ในสังกัดสํานักงานเขต

กรุณาอ4านแบบสอบถามทุกขอตาม
ความเป9นจริง และตรวจสอบความเรียบรอยก4อนจัดส4งคืนแบบสอบถาม ไม4ตองระบุชื่อของผูตอบ  

ท้ังสิ้นต4อสถานศึกษาและ

การตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

ระดับมัธยมศึกษา 
21 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลสถานภาพท่ัวไปของครูคณิตศาสตร/ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน � ที่ตรงกับความจริงของท4าน 

1. เพศ 
 � 1. ชาย 
 � 2. หญิง 
2. ตําแหน4ง 
 � ครู 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 � 1. ปริญญาตรี 
 � 2. ปริญญาโท  
 � 3. ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ�ในการทํางาน 
 � 1. ไม4เกิน 10 ปF 
 � 2. 11-20 ปF 
 � 3. 21-30 ปF 
 � 4. 31-40 ปF 
 � 5. 41 ปF ขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
องค/ประกอบหลักที่ 1 บุคลิกภาพของครู 

องค/ประกอบย"อยที่ 1 ประพฤติตนเป8นแบบอย"างที่ด ี

1 มีความสุภาพเรียบรอยและเป9นตัวอย4างท่ีดีแก4นักเรียน      

2 มีความอดทน รูจักผ4อนปรนต4อปLญหา      

3 มีความรับผิดชอบต4อหนาท่ีและต4อตนเอง      

4 มีความยุติธรรมและทําใหศิษย�เกิดความอบอุ4นใจ      

5 มีการดํารงตนอย4างเรียบง4าย ประหยัด อดออม      

องค/ประกอบย"อยที่ 2 มีความเสียสละ 

6 มีนํ้าใจช4วยเหลือนักเรียนโดยไม4หวังผลตอบแทน      

7 เสียสละเวลาเพื่อใหนักเรียนและการทํางาน      

8 เสียสละทรัพย�ส4วนตัวเพื่อการสอน      

9 เขาร4วมกิจกรรมอาสาต4างๆ ท่ีเป9นประโยชน�ต4อส4วนรวม      

10 มีความเอื้อเฟQRอเผื่อแผ4และเสียสละต4อสังคม      

องค/ประกอบย"อยที่ 3 มีความม่ันคงในอารมณ/ 
11 สามารถควบคุมตนเอง มีสติย้ังคิด      

12 สามารถอดทนในสถานการณ�ท่ีกดดันได      

13 ใชเหตุผลในการแกไขปLญหาแทนการใชอารมณ�      

14 สามารถควบคุมอารมณ�จนสามารถผ4านอุปสรรคได      

องค/ประกอบย"อยที่ 4 มีความกระตือรือร�น 

15 มีความรับผิดชอบ ทํางานไดเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด      

16 มีความฝLกใฝT เร4งรีบในการทํางาน      
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 

17 
มีความพยายามท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม4ๆ  อันเป9นประโยชน�ต4อ 
การทํางาน 

     

18 
มีพลัง (Active) ในการทํางาน ตามความคิดและแนวทางท่ี
กําหนด 

     

องค/ประกอบหลักที่ 2 ความสมัพันธ/ระหว"างครูและนักเรียน 

องค/ประกอบย"อยที่ 1 การให�คําปรึกษา 
19 รับฟLงปLญหาและช4วยคิดวิธีแกไขปLญหาร4วมกับนักเรียน      

20 ช4วยนักเรียนตัดสินใจแกปLญหาในทางสรางสรรค�      

21 มีความจริงใจในการช4วยเหลือนักเรียนแกไขปLญหา      

22 ใหคําปรึกษาในเร่ืองส4วนตัวและสังคม      

องค/ประกอบย"อยที่ 2 ดูแลความประพฤติของนักเรียน 

23 
อบรมความประพฤติของนักเรียนดานการเขาเรียนและ 
การมาเรียนแต4ละวัน 

     

24 ดูแลเคร่ืองแต4งกายนักเรียนใหแต4งตามระเบียบของโรงเรียน      

25 อบรมความประพฤติของนักเรียนใหเหมะกับสภาพและวัย      

26 
อบรมนักเรียนไม4ใหก4อการทะเลาะวิวาทหรือชักนําคนอื่นไปในทาง
เสื่อมเสีย 

     

องค/ประกอบย"อยที่ 3 มีมนุษยสัมพันธ/ 
27 เอาใจใส4ดวยการสังเกต หม่ันไถ4ถามทุกข�สุขของนักเรียนเป9นระยะ      

28 ใส4ใจในความคิดเห็นและความตองการของนักเรียน      

29 มีความไวต4ออารมณ�ของนักเรียน รูจักและเขาใจนักเรียนแต4ละคน      

30 
ใหคําชม ใหรางวัลกับพฤติกรรมท่ีดีของนักเรียนมากกว4า 
การลงโทษ 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
31 สรางบรรยากาศเป9นกันเอง ทํากิจกรรมนอกหองเรียนร4วมกัน      

องค/ประกอบหลักที่ 3 เจตคติต"อวิชาคณิตศาสตร/ 
องค/ประกอยย"อยที่ 1 ตระหนกัถึงความสาํคัญของวิชาคณติศาสตร/ 
32 วิชาคณิตศาสตร�เป9นวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงต4อการพัฒนา

ความคิดของมนุษย� 
     

33 วิชาคณิตศาสตร�ช4วยฝ\กใหคนมคีวามคิดรอบคอบ มีเหตุผล รูจกั
ความจริง 

     

34 วิชาคณิตศาสตร�ทําใหคาดการณ� วางแผนตัดสินใจแกปLญหาได
อย4างถูกตองเหมาะสม 

     

35 วิชาคณิตศาสตร�เป9นแบบแผนการวิเคราะห�ปLญหาและ
สถานการณ�ไดอย4างถี่ถวน 

     

36 วิชาคณิตศาสตร�ใชสัญลักษณ�ท่ีกําหนดขึ้นมาสื่อความหมายท่ี
กระชับรัดกุมและสื่อความหมายได 

     

องค/ประกอบย"อยที่ 2 แสวงหาความรู�ด�านคณิตศาสตร/      

37 
เรียนรูหลักการสอนแบบใหม4เพื่อใหนักเรียนมีความสุขกับ 
การเรียน 

     

38 
เรียนรูรูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร�ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อแกไข
ปLญหานักเรียน 

     

39 เรียนรูรูปแบบแผนการสอนคณิตศาสตร�แบบใหม4ท่ี 
บูรณาการสอนกับวิชาอื่นๆ 

     

40 เรียนรูการดึงศักยภาพของนักเรียนในการนํามาใชใน
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร�ในชีวิตประจําวันอย4างเต็มท่ี 

     

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



268 

ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
องค/ประกอบย"อยที่ 3 ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร/ 
41 ช่ืนชมในเกียรติและรางวัลดานคณิตศาสตร�ท่ีไดรับและรักษาไว

อย4างเสมอตนเสมอปลาย 
     

42 ยกย4องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร�      

43 รักและเอาใจใส4 สนใจในวิชาคณิตศาสตร�      

องค/ประกอบย"อย 4 ร"วมสร�างสรรค/กิจกรรมทางคณิตศาสตร/ 
44 เตรียมความพรอม จัดระเบียบหองเรียนใหพรอมสําหรับจัด

กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร� 
     

45 วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร�อยู4ตลอดเวลา 

     

46 จัดกิจกรรมท่ีน4าสนใจประกอบการจัดกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร�อยู4เสมอ 

     

47 คํานึงถึงความแตกต4างระหว4างบุคคลมีการกระตุนและเสริมแรง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมระหว4างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางคณิตศาสตร� 

     

องค/ประกอบหลักที่ 4 การวัดและประเมินผล 

องค/ประกอบย"อยที่ 1 วดัและประเมินผลหลังเรียนจบหน"วย 

48 มีการวัดผลความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน 
โดยการเปรียบเทียบก4อนเรียนระหว4างเรียน และหลังเรียน 
ในบทเรียนน้ันๆ 

     

49 มีการบันทึกแบบประเมินถูกตอง เรียบรอย และทันตามเวลาท่ี
กําหนด 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
50 มีการตรวจผลงานนักเรียนอย4างถูกตองและเก็บขอมูลอย4างเป9น

ระเบียบ 
     

51 มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเป9นระเบียบ
เรียบรอยและเป9นปLจจุบัน 

     

52 มีการแจงผลการวัดและประเมินผลแก4ผูเรียน      

องค/ประกอบย"อยที่ 2 รู�หลักการวัดและประเมินผล 

53 รูหลักการกําหนดวัตถุประสงค�ของการวัด      

54 สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว      

55 สามารถเลือกเคร่ืองมือวัดผลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค�      

56 ใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ      

57 แปลผลการวัดอย4างถกูตอง      

58 สามารถนําผลการวัดไปใชใหเกดิประโยชน�      

องค/ประกอบย"อยที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 

59 มีการวิเคราะห�ปLญหานักเรียนท่ีไม4ผ4านผลการเรียนรู      

60 มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุง 
การเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

     

61 
 

มีการบันทึกปLญหาดานการเรียนของนักเรียนเป9นรายบุคคล  
เพื่อประกอบการแกไขปLญหา 

     

62 
 

มีการสรางและผลิตนวัตกรรมเพื่อการแกไขปLญหานักเรียนท่ีมี
ปLญหาในการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ 

     

63 มีระบบการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพร4องในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอย4างสมํ่าเสมอ 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�อ ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
องค/ประกอบหลักที่ 5 การจัดการเรียนการสอน 

องค/ประกอบย"อยที่ 1 จัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับเนื้อหา 

64 มีวิธีการสอนท่ีเหมาะกับสภาพผูเรียน      

65 มีการใชเทคนิคการสอนและต้ังคําถามใหนักเรียนสนใจ ต้ังใจ
เรียนตลอดเวลา 

     

66 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถวนตามลําดับขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน 

     

67 ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนแสวงหาความรู 
แกปLญหา และตัดสินใจไดอย4างเหมาะสม 

     

68 ลําดับก4อนหลังของเนื้อหาท่ีนําเสนอต4อนักเรียน      

69 ถอดเนื้อหาจากบทเรียนนํามาจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับยุคปLจจุบัน 

     

องค/ประกอบย"อยที่ 2 สอนให�นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห/ 
70 ต้ังคําถามเพื่อกระตุนความคิดของนักเรียน      

71 ใหนักเรียนต้ังสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคําตอบในปLญหาท่ีสงสัย      

72 สอนใหนักเรียนบันทึกการเรียนรู บันทึกขอสงสัย ความรูสึก
ส4วนตัว ความคิดท่ีเปลี่ยนไป 

     

73 ฝ\กใหนักเรียนประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดและความรูสกึ      

74 สอนใหนักเรียนเช่ือมโยงความรูและประสบการณ�การเรียนรูท่ี
ผ4านมา 
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ตอนท่ี 2 ระดับการรับรู�ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช4องที่ตรงกับระดับการรับรูของท4านในแต4ละขอว4า 

ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนของท4านมีคุณลักษณะ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมอยู4ในระดับใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต4อไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ข�
อ 

ประสทิธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร/ 
ระดับการรับรู� 

1 2 3 4 5 
องค/ประกอบย"อยที่ 3 จัดหาแหล"งเรียนรู�ทีห่ลากหลาย 

75 จัดแหล4งเรียนรูปลูกฝLงนิสัยรักการอ4านการศึกษาคนควา แสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

     

76 จัดหาแหล4งเรียนรูสรางเสริมประสบการณ�ภาคปฏิบัต ิ      

77 จัดแหล4งเรียนรูเสริมสรางความรู ความคิดวิทยาการและ
ประสบการณ� 

     

78 จัดแหล4งศึกษาตลอดชีวิตท่ีสามารถหาความรูต4างๆ ไดตลอดเวลา      

79 จัดแหล4งเรียนรูท่ีส4งเสริมชุมชนและสังคมเรียนรูไดตามอัธยาศัย      

องค/ประกอบย"อยที่ 4 จัดทาํวจัิยในช้ันเรียน 

80 ใชวิจัยในช้ันเรียนศึกษาคนควาหาคําตอบของปLญหาท่ีเกิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

81 ใชวิจัยในช้ันเรียนพัฒนาการเรียนการสอน      

82 ใชวิจัยในช้ันเรียนในการแกไขปLญหา      

83 มีการนํานวัตกรรมมาใชในการแกไขปLญหาท่ีพบหลังจากทําวิจัย
ในช้ันเรียน 

     

84 จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนตามขอมูลและร4องรอย
หลักฐานท่ีปรากฏใหเห็นอย4างชัดเจน 
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