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ภาคผนวก ฉ 
แนวทางการใช�ตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร" 

ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
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ตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร" ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
 

ส�วนประกอบของแนวทางการใช� 
มีดังน้ี 
 1. ความเป�นมาและแนวคิดของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$  
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 2. นิยาม องค$ประกอบหลัก องค$ประกอบย0อย และตัวบ0งช้ี แหล0งข2อมูล 
ในการวัดตัวบ0งช้ี 
 3. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$  
ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

1. ความเป/นมาและแนวคิดของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร" 

 คณิตศาสตร$เป�นวิชาหลักซึ่งนําไปสู0ความก2าวหน2าด2านต0างๆ ไม0ว0าจะเป�นด2าน
วิชาการ ด2านเศรษฐกิจ ด2านการบริหาร ทั้งนี้วิชาคณิตศาสตร$ยังเป�นวิชาที่ช0วยให2ผู2เรียน
รู2จักใช2ความคิดมีเหตุผลแสดงความคิดอย0างเป�นระเบียบ ง0าย ชัดเจน รู2จักแก2ป;ญหาต0างๆ 
ที่เรียนในโรงเรียนได2นําไปประยุกต$ใช2แก2ป;ญหาอื่นที่พบในชีวิตประจําวันการเรียนการสอน
คณิตศาสตร$จําเป�นต2องคํานึงถึงมาตรฐานด2านทักษะหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร$ 
เพื่อส0งเสริมให2เกิดทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร$ต0างๆ อันได2แก0 ความสามารถ 
ในการแก2ป;ญหา การให2เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร$และ 
การนําเสนอการเช่ือมโยงความรู2 และความคิดริเริ่มสร2างสรรค$ ซึ่งกิจกรรมเหล0านี้ ได2รับ
การสอดแทรก หรือตั้งโจทย$ป;ญหาเพื่อส0งเสริมให2นักเรียนตระหนักในคุณค0าและมีเจตคติที่
ดีต0อคณิตศาสตร$ เป�นการฝ@กให2นักเรียนทํางานอย0างเป�นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือม่ันในตนเอง (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน2า 159) น่ันคือ การเตรียมนักเรียนเข2าสู0การเป�นผู2ที่มี 
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ความพร2อม มีความคิดวิจารณญาณ และมีเหตุผล สามารถเช่ือมโยงกระบวนการคิดเพื่อ
ใช2หลักคณิตศาสตร$ในการแก2ไขป;ญหาต0างๆ มีความคิดที่เป�นระบบระเบียบและเป�นพื้นฐาน
ที่ดใีนการทํางานต0อไปในอนาคต 
 จากการศึกษาของนักวิชาการและนักการศึกษา พบว0าการเรียนการสอน
คณิตศาสตร$ของไทย มีป;ญหามากมาย เช0นการศึกษาของ ฉวีวรรณ กีรติกร (2557, หน2า 
261-262) ได2สรุปป;ญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร$ ในด2านครูสอน
คณิตศาสตร$ว0ามีสาเหตุจากครูไม0ทําความเข2าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู0มือครู การวัดผลและ
การประเมินผล ครูใช2วิธีสอนไม0ถูกต2องและใช2วิธีอธิบายความรู2มากที่สุด รองลงไปก็ คือ 
การฟ;งผู2เรียนพูด นอกจากนั้นมีการถามนักเรียน ตอบคําถาม เขียนกระดานดํา ตรวจงาน
นักเรียนและชมเชยมีครูเพียงส0วนน2อยที่มีกิจกรรมร0วมกับนักเรียน การปกครองช้ันเรียน 
ไม0ถูกต2อง บรรยากาศการเรียนการสอน หรือความสัมพันธ$ระหว0างครูกับนักเรียนที่มี
ลักษณะที่ครูเป�นจุดศูนย$กลางใช2วิธีปกครองแบบควบคุม และดูแลการทํางานหรือการทํา
แบบฝ@กหัด และมีการลงโทษเมื่อนักเรียนทําแบบฝ@กหัดผิด ครูไม0มีความรู2เกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร$และไม0เคยได2รับการนิเทศ แต0ถึงกระนั้นก็ตามยังมีครูหลายโรงเรียนที่ไม0เคย
ประชุมทําความเข2าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู0มือครู และหนังสือเรียนคณิตศาสตร$ ครูมักไม0
วัดผลการเรียนคณิตศาสตร$ ที่เป�นเช0นนี้เพราะครูไม0เคยใช2คู0มือครูไม0ดําเนินการสอนตาม
ขั้นตอนที่ควรทํา และไม0เคยนําผลการประเมินมาใช2เป�นเครื่องมือปรับปรุง 
การเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการและวิธีการดังกล0าวเป�นบทบาทหน2าที่ที่มีความสําคัญ
ของความเป�นครูและบ0งบอกถึงระดับความสามารถ หรือประสิทธิภาพของครูถ2าผู2สอนไม0มี
ประสิทธิภาพในการสอนก็จะส0งผลต0อคุณภาพของนักเรียน ดังเช0น การรายงานผล 
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปLที่ 6 ระดับประเทศ 
ปLการศึกษา 2557-2559 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏว0า
กลุ0มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร$มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ต่ํากว0าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกปL (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน2า 3) 
 ด2านการบริหารจัดการนั้นมีสาเหตุมาจากครูขาดความเข2าใจระบบบริหารจัดการ
การประสานไม0มีส0วนร0วมในการวางแผน ขาดการนิเทศ ติดตามอย0างต0อเนื่องและ 
การมอบหมายงานที่ชัดเจน ด2านนักเรียนมีสาเหตุมาจากขาดการตื่นตัวในการเรียน  
การใช2เวลาว0างไม0เป�นประโยชน$ ด2านครูผู2สอนมีสาเหตุมาจากไม0สนใจระบบการปฏิบัติงาน
ที่ได2รับมอบหมาย ขาดการวางแผน ไม0มีการจัดทําปฏิทินการทํางาน และไม0ปฏิบัติตามแผน
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โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไว2 ครูบางคนขาดการใช2สื่อการสอนที่หลากหลาย และ
ไม0ได2ใช2แหล0งเรียนรู2ให2คุ2มค0า กิจกรรมการเรียนการสอนไม0หลากหลาย การวัดผล
ประเมินผลไม0หลากหลาย และการเตรียมเนื้อหาในหลักสูตร และการกําหนดการสอน 
ในแต0ละภาคเรียนไม0ชัดเจน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน2า 3)  
จากผลการศึกษาวิจัยและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเห็นได2ว0า การเรียนการสอน
คณิตศาสตร$ประสบป;ญหามากมาย ซึ่งไม0สอดคล2องกับความคาดหวังและความต2องการ
ของประเทศที่ต2องการเตรียมนักเรียน โดยเฉพาะอย0างยิ่งในช0วงช้ันที่ 4 ซึ่งเป�นช0วงช้ันที่
สําคัญยิ่งในการเตรียมผู2เรียนให2มีคุณภาพ โดยความมีคุณภาพของผู2เรียนเมื่อจบช0วงช้ันที่ 
4 ควรจะมีความคิดรวบยอด มีความรู2 มีความเข2าใจตามสาระการเรียนที่กําหนดในช0วงช้ัน
นั้นๆ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร$ที่จําเป�นสามารถแก2ป;ญหาด2วยวิธีการที่
หลากหลายและใช2เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถเช่ือมโยงความรู2ต0างๆ ทางคณิตศาสตร$
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร$กับศาสตร$อื่นๆ ได2 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, 
หน2า 5-6)  
 จากการศึกษาระดับความรู2ความสามารถของ IMD (Institute of Management 
Development) และการประเมินของ PISA (Program for International Student 
Assessment) พบว0า เด็กไทยอายุ 15 ปL มีความสามารถด2านคณิตศาสตร$ตํ่ากว0า 
ในกลุ0มประเทศ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 
นอกจากนั้นการจัดระดับด2านการศึกษาของไทยในปL 2559 อยู0ในอันดับที่ 80 จาก 144 
ประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน2า 53) ซึ่งแสดงว0ากลุ0มสาระ
คณิตศาสตร$จัดเป�นกลุ0มสาระการเรียนรู2ที่มีป;ญหามากที่สุด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได2วิเคราะห$สาเหตุที่ทําให2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร$ตํ่า  
ว0ามีสาเหตุมาจากการใช2สื่อการเรียนการสอนยังน2อย การวัดผลประเมินผลยังไม0
หลากหลาย ครูมีภาระงานมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด2านวิทยาศาสตร$ คณิตศาสตร$ 
โดยภาพรวมยังอยู0ในระดับพอใช2 ป;ญหาที่เกิดขึ้นมี 3 ด2าน คือ ด2านการบริหารจัดการ  
ด2านครูผู2สอนและด2านนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 ข, หน2า 25) เพื่อให2นักเรียนมี
ความรู2ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร$เพิ่มขึ้นและจากกการเปรียบเทียบสภาพ 
การเรียนการสอนกับประเทศอื่นๆ ปริมาณนักเรียนที่เรียนจบระดับช้ันมัธยมศึกษา  
เกือบร2อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ไม0สามารถสมัครเข2าทํางานในหน0วยงานต0างๆ  
ได2เท0าที่ควรโดยเฉพาะหน0วยงานที่รับเฉพาะผู2มีความสามรถพิเศษทางด2านการคิดคํานวณ 
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คณิตศาสตร$ จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต0อในระดับอุดมศึกษามีจํานวนน2อย จํานวนนักเรียนที่
ทําช่ือเสียงให2กับโรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็มีน2อย เมื่อเทียบจํานวน 
ร2อยละของนักเรียนที่เรียนจบช0วงช้ันที่ 4 ทั้งหมด (ภัทรกุล จริยวิทยานนท$, 2557,  
หน2า 17-19) กระทรวงศึกษาธิการจึงได2พยายามพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
คณิตศาสตร$ ระดับมัธยมศึกษาอย0างต0อเนื่อง และยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได2มีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป�นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551 กลุ0มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร$ได2มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิม 
เป�นอันมาก ทั้งในด2านโครงสร2าง จุดมุ0งหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนการสอนและ 
การประเมินผล แต0จากผลการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาและนักวิชาการต0างๆ  
พบว0า การแก2ไขป;ญหาให2นักเรียนมีความรู2ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร$และ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจะต2องพัฒนาประสิทธิภาพของครู (พลสัณห$ โพธิ์ศรีทอง, 
2557, หน2า 22) 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ของ  
(เอื้อจิตร พัฒนจักร, 2555, หน2า 44) ได2กล0าวว0า การสอนคณิตศาสตร$จะ 
ประสบผลสัมฤทธิ์มากหรือน2อยส0วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพของครูผู2สอน ทั้งนี้
ประสิทธิภาพของครูคณิตศาสตร$จะครอบคลุมถึงความสามารถต0างๆ ที่จะนําเอาความรู2 
ประสบการณ$ทั้งในด2านทฤษฎีและปฏิบัติมาใช2ให2บังเกิดผลที่จะช0วยพัฒนาผู2เรียนในด2าน
ร0างกาย สติป;ญญา อารมณ$และสังคม การพัฒนาครูให2มีคุณภาพมีความรู2ความสามารถ
ในการสอนคณิตศาสตร$จําเป�นต2องพัฒนาประสิทธิภาพของครูคณิตศาสตร$ต2องให2ครูมี
ประสิทธิภาพด2านการสอน การปฏิบัติหน2าที่ของความเป�นครู โดยเริ่มตั้งแต0การคัดกรอง
การพัฒนาครูในระหว0างขณะปฏิบัติหน2าที่อย0างต0อเนื่องทั้งในด2านความรู2 ทักษะและ
บุคลิกลักษณะอันจะทําให2ได2ครูสอนคณิตศาสตร$ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดไป 
(อมเรศ ศิลาอ0อน, 2556, หน2า 23) 
 จากสภาพป;ญหาดังกล0าวและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร$ให2มี
ความรู2ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ให2แก0นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร$สูงขึ้น จําเป�นต2องพัฒนาประสิทธิภาพการสอนครูผู2สอน
คณิตศาสตร$ อันจะเป�นแนวทางให2ได2ครูคณิตศาสตร$ที่ดีมีคุณภาพสอดคล2องกับ 
สภาพป;ญหาและความต2องการในการพัฒนาครูให2เหมาะสมกับมาตรฐานของครูผู2สอน
คณิตศาสตร$ โดยพัฒนาให2มีความรู2 ทักษะและบุคลิกลักษณะที่ดี ผู2วิจัยในฐานะผู2เกี่ยวข2อง
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กับการจัดการเรียนการสอนกลุ0มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร$ ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
โดยตรงได2ตระหนักในป;ญหาและเห็นความสําคัญของประสิทธิภาพของครูผู2สอน
คณิตศาสตร$ จึงสนใจที่จะศึกษาและทําวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวบ0งช้ีประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร$ ระดับช้ันมัธยมศึกษา ผลที่ได2จากการศึกษาวิจัยจะเป�นประโยชน$ต0อ
การพัฒนาครูคณิตศาสตร$ให2มีความรู2 ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการพัฒนา
นักเรียนให2มีความรู2 ความสามารถในด2านคณิตศาสตร$ให2มีคุณภาพต0อไป 
 ด2วยเหตุผลดังกล0าวผู2วิจัยจึงได2สร2างคู0มือเพื่อเป�นแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ขึ้นดังรายละเอียดต0อไปนี้ 

2. นิยาม องค"ประกอบหลัก องค"ประกอบย�อย และตัวบ�งชี้ แหล�งข�อมูลในการวัด 
ตัวบ�งชี้ 

 2.1 องค"ประกอบหลักบุคลิกภาพของครู 
 บุคลิกภาพของครู หมายถึง ลักษณะการแสดงออกที่เหมาะสมของครูคณิตศาสตร$  
ได2แก0 มีความประพฤติเป�นแบบอย0างที่ดี ความม่ันคงในอารมณ$ กระตือรือร2นในการทํางาน 
เสียสละ มีความสามารถในการถ0ายทอดความรู2 และมีความมุ0งม่ันที่จะพัฒนา 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร$เพื่อให2บรรลุตามเปmาหมาย ซึ่งประกอบด2วย  
4 องค$ประกอบย0อย ดังนี้ 

  2.1.1 องค"ประกอบย�อยประพฤติตนเป/นแบบอย�างท่ีดี 
  นิยาม มีความสุภาพ เรียบร2อย ประพฤติดีสมํ่าเสมอ เป�นตัวอย0างที่ดีแก0ศิษย$  

มีความรับผิดชอบต0อหน2าที่ มีความยุติธรรมและควบคุมอารมณ$ตนเองได2 

ตัวบ�งชี้ แหล�งข�อมูล 
1. มีความสุภาพเรียบร2อยและเป�นตัวอย0างที่
ดีแก0นักเรียน 

- หลักฐานร0อรอย การทํากิจกรรมร0วมกัน 
เช0น เข2าค0ายพุทธธรรม 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งข�อมูล 
2. มีความอดทน รู2จักผ0อนปรนต0อป;ญหา - บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 

- หลักฐานร0องรอยการทํากิจกรรมร0วมกัน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

3. ความรับชอบต0อหน2าที่ และตรงต0อเวลา - คําสั่งของโรงเรียน 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- หลักฐานร0องรอยการทํากิจกรรมร0วมกัน 

เช0น กิจกรรมต0างๆ ในโรงเรียน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- รายงานการปฏิบัติตน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

4. มีความยุติธรรมและทําให2ศิษย$เกิดความ
อบอุ0นใจ 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงานร0วมกัน 

5. มีการดํารงตนอย0างเรียบร2อย ประหยัด 
อดออม 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- หลักฐานร0องรอยการเข2าร0วมโครงการ

ต0างๆ ของโรงเรียน สถานศึกษาพอเพียง 
ธนาคารโรงเรียน 
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  2.1.2 องค"ประกอบย�อยมคีวามเสียสละ 
  นิยาม มีความเอื้อเฟnoอเผ่ือแผ0และเสียสละต0อสังคม เสียสละเวลาส0วนตัวเพื่อให2

นักเรียนและการทํางาน มีจิตอาสาร0วมกิจกรรมต0างๆ ที่เป�นประโยชน$ต0อสังคม 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
6. มีน้ําใจช0วยเหลือนักเรียนโดยไม0หวัง
ผลตอบแทน 

- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงาน เช0น การ
สํารวจโครงการป;จจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน มรการป;กหมุดและเยี่ยมบ2าน
นักเรียนเป�นรายบุคคล 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- รายงานการปฏิบัติงาน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 

7. เสียสละเวลาเพื่อให2นักเรียนและ 
การทํางาน 

- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงานร0วมกัน 
- คําสั่งโรงเรียน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- บันทึกภาพถ0าย 
- ผลงาน 

8. เสียสละทรัพย$ส0วนตัวเพื่อการสอน - บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
9. เข2าร0วมกิจกรรมต0างๆ ที่เป�นประโยชน$ต0อ
ส0วนรวม 

- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

10. มีความเอื้อเฟnoอเผ่ือแผ0 และเสียสละต0อ
สังคม 

- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- รานงานการปฏิบัติงาน 
- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงานร0วมกัน 

เช0น ร0วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่มให2
ผู2ประสบภัยน้ําท0วม ร0วมบริจาคกับ
นักเรียนที่ผู2ปกครองเสียชีวิต 
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  2.1.3 องค"ประกอบย�อยมคีวามมั่นคงในอารมณ" 
  นิยาม การใช2เหตุผลในการแก2ป;ญหาไม0ตอบโต2หรือโต2แย2งทุกสถานการณ$ 

ควบคุมอารมณ$ของตนและบุคคลอื่นจนสามารถผ0านอุปสรรคยากลําบากได2  
 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
11. สามารถควยคุมตน มีสติยั้งคิด - สัมภาษณ$ผู2บริการ ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- หลักฐานร0องรอยหารปฏิบัติงานร0วมกัน 

12. สามารถอดทนในสถานการณ$ที่กดดันได2 - รายงานการปฏิบัติตน 
- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงานร0วมกัน 

13. ใช2เหตุผลในการแก2ไขป;ญหาแทนการใช2
อารมณ$ 

- รายงานการปฏิบัติตน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 

14. สามรถควบคุมอารมณ$จนสามารถผ0าน
อุปสรรคได2 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

 

  2.1.4 องค"ประกอบย�อยมคีวามกระตือรือร�น 
  นิยาม มีความรับผิดชอบในหน2าที่ ทํางานที่ได2รับมอบหมายเสร็จตาม

กําหนดเวลา มีความฝ;กใฝp เร0งรีบและคล0องตัวในการทํางาน มีพลังและมีการเรียนรู2 
สิ่งใหม0ๆ  ตลอดเวลา 

 

ตัวบ�งขี้ แหล�งท่ีมา 
15. มีความรับผิดชอบ ทํางานได2เสร็จทัน
ตามเวลาที่กําหนด 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- เอกสาร หลักฐาน ร0องรอยการทํางาน 
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ตัวบ�งขี้ แหล�งท่ีมา 
16. มีความฝ;กใฝp เร0งรีบในการทํางาน - หลักฐานการปฏิบัติงาน 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

17. มีความพยายามที่จะเรียนรู2สิ่งใหม0ๆ  
ที่เป�นประโยชน$ต0อการทํางาน 

- ร0องรอยหลักฐาน การแลกเปลี่ยน เรียนรู2 
- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- หลักฐานร0องรอย การอบรมที่ได2รับความรู2

ต0างๆ 

18. มีพลัง (Active) ในการทํางานตาม
ความคิดและแนวทางที่กําหนด 

- หลักฐานร0อรอย การนิเทศภายใน 
- คําสั่งโรงเรียน 
- รายงานการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 

 

3. องค"ประกอบหลักความสัมพันธ"ระหว�างครูและนักเรียน 

 ความสัมพันธ$ระหว0างครูและนักเรียน หมายถึง การมีมนุษยสัมพันธ$ให2 
ความเป�นกันเอง ยอมรับฟ;งความคิดเห็น เข2าใจจิตใจและเอาใจใส0นักเรียนให2คําปรึกษากับ
นักเรียนที่มีป;ญหา คอยแนะนําตักเตือนให2นักเรียนปฏิบัติอยู0ในระเบียบวินัย  
สร2างปฏิสัมพันธ$ระหว0างเพื่อนนักเรียนและสภาพแวดล2อม ซึ่งประกอบด2วย  
3 องค$ประกอบย0อย ดังนี้ 
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 3.1 องค"ประกอบย�อยการให�คําปรึกษา 
 นิยาม การให2คําแนะนําในการแก2ป;ญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ที่พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสมและพร2อมช0วยเหลือนักเรียนด2วย 
ความจริงใจ 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
19. รับฟ;งป;ญหาและช0วยคิดวิธีการแก2ไข
ป;ญหาร0วมกับนักเรียน 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

- สมุดบันทึกการเข2าร0วมกิจกรรมพบที่
ปรึกษา, แนะแนว 

20. ช0วยนักเรียนติดสินใจแก2ป;ญหาในทาง
สร2างสรรค$ 

- หลักฐานร0องรอยการเข2าร0วมกิจกรรมแนะ
แนว,Homeroom 

21. มีความจริงใจในการช0วยเหลือนักเรียน
แก2ไขป;ญหา 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

22. ให2คําปรึกษาในเรื่องส0วนตัวและสังคม - สมุดบันทึกการเข2าร0วมกิจกรรม 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

 
 3.2 องค"ประกอบย�อยดูแลความประพฤติของนักเรียน 
 นิยาม การแนะนําพรํ่าสอนนักเรียนให2ปฏิบัติตนอยู0ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
23. อบรมความประพฤติของนักเรียนด2าน
การเข2าเรียนและการมาเรียนแต0ละวัน 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- หลักฐานร0องรอยการอบรม เช0น อบรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 
- บันทึกร0องรอยการแนะแนวนักเรียน 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
24. ดูแลเครื่องแต0งกายของนักเรียนให2แต0ง
ตามระเบียบของโรงเรียน 

- แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต0งกาย 
- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

25. อบรมความประพฤติของนักเรียนให2
เหมาะกับสภาพและวัย 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และ 
ผู2ส0วนเกี่ยวข2อง 

- หลักฐานร0องรอยการอบรม เช0น อบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 

26. อบรมนักเรียนไม0ให2ก0อการทะเลาะ
วิวาทหรือชักนําคนอื่นไปในทางที่เสื่อมเสีย 

- หลักฐานร0องรอยการทํางาน เช0น การทํา 
MOU ร0วมกับผู2ปกครองนักเรียน 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- หลักฐานร0องรอยการอบรม เช0น อบรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 3.3 องค"ประกอบย�อยมีมนุษยสัมพันธ" 
 นิยาม ความสัมพันธ$ที่ครูเอาใจใส0นักเรียนสร2างบรรยากาศเป�นกันเอง ทํากิจกรรม
ต0างๆ ร0วมกันใส0ใจในความคิดเห็นและความต2องการของนักเรียน 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
27. เอาใจใส0ด2วยการสังเกต หม่ันไถ0ถาม
ทุกข$สุขของนักเรียนเป�นระยะ 

- แบบบันทึกกิจกรรมพบที่ปรกึษา/ 
Homeroom 

- แบบบันทึกนักเรียนเป�นรายบุคคล 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

28. ใส0ใจในความคิดเห็นและความต2องการ
ของนักเรียน 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- บันทึกหลังสอน 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
29. มีความไวต0ออารมณ$ของนักเรียน รู2จัก
และเข2าใจนักเรียนแต0ละคน 

- แบบบันทึกนักเรียนเป�นรายบุคคล 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

30, ให2คําชม ให2รางวัลกับนักพฤติกรรมที่ดี
ของนักเรียนมากกว0าการลงโทษ 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

31. สร2างบรรยากาศเป�นกันเอง ทํากิจกรรม
นอกห2องเรียนร0วมกัน 

- สัมภาษณ$นักเรียน และผู2มีส0วนเกี่ยวข2อง 
- หลักฐานร0องรอยการทํากิจกรรม 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

 

4. องค"ประกอบหลักเจตคติต�อวิชาคณิตศาสตร" 
 เจตคติต0อวาชาคณิตศาสตร$ หมายถึง ความรู2สึกรักและศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร$ 
เห็นความสําคัญและคุณค0าของคณิตศาสตร$ ให2ความสนใจแสวงหาความรู2สิ่งใหม0ๆ  และ 
มีส0วนร0วมในกิจกรรมทางด2านคณิตศาสตร$อยู0เสมอ ซึ่งประกอบด2วย 4 องค$ประกอบย0อย 
ดังนี้ 

 4.1 องค"ประกอบย�อยตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร" 
 นิยาม คํานึงถึงวิชาคณิตศาสตร$ว0าเป�นวิชาที่มีบทบาทสําคัญอย0างยิ่งต0อ 
การพัฒนาความคิดมนุษย$ ช0วยให2คาดการณ$วางแผนตัดสินแก2ป;ญหาได2อย0างถูกต2องและ
เหมาะสม 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
32. วิชาคณิตศาสตร$เป�นวิชาที่สําคัญยิ่งต0อ
การพัฒนามนุษย$ 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 

33. วิชาคณิตศาสตร$ช0วยฝ@กให2คนมี
ความคิดรอบคอบ มีเหตุผล รู2จักความจริง 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 

34. วิชาคณิตศาสตร$ทําให2คาดการณ$ 
วางแผน ตัดสินใจแก2ป;ญหาได2อย0างถูกต2อง
เหมาะสม 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
35. วิชาคณิตศาสตร$เป�นแบบแผน 
การวิเคราะห$ป;ญหาและสถานการณ$ได2 
อย0างถี่ถ2วน 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 

36. วิชาคณิตศาสตร$ใช2สัญลักษณ$ที่กําหนด
ขึ้นมาสื่อความหมายที่กระชับรัดกุมและ 
สื่อความหมายได2 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนคณิตศาสตร$ 

 
 4.2 องค"ประกอบย�อยแสวงหาความรู�ด�านคณิตศาสตร" 
 นิยาม การเรียนรู2หลักการสอนวิชาคณิตศาสตร$แบบใหม0 เรียนรู2แบบแบบแผนการ
สอนการวิจัยทางคณิตศาสตร$ที่พัฒนาขึ้นในป;จจุบัน 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
37. เรียนรู2หลักการสอนแบบใหม0เพื่อให2
นักเรียนมีความสุขกับการเรียน 

- หลักฐานร0องรอยการเข2าอบรมหรือการ
พัฒนาตนเองที่เกี่ยวข2องกับการสอน เช0น 
การอบรมโครงการคูปองครูที่เนื้อหา
หลักสูตรเกี่ยวข2องกับการสอนในรูปแบบ
ต0างๆ 

- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$นักเรียน 

38. เรียนรู2รูปแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร$
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก2ไขป;ญหานักเรียน 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- สัมภาษณ$ ผู2บริหาร ครู และผู2มีส0วน

เกี่ยวข2อง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
39. เรียนรู2รูปแบบแผนการสอน
คณิตศาสตร$แบบใหม0ที่บูรณาการสอนกับ
วิชาอื่นๆ 

- แผนการสอน 
- หลักฐานร0องรอยการส0งแผนการสอนกับ

ฝpายวิชาการ 
- ร0องรอยการเข2าอบรมที่เกี่ยวข2องกับ 
- การจัดทําแผนการสอน 

40. เรียนรู2การดึงศักยภาพของนักเรียนใน
การนํามาใช2ในกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร$ในชีวิตประจําวันอย0างเต็มที่ 

- สัมภาษณ$นักเรียน และผู2มีส0วนเกี่ยวข2อง 
- ร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ผลงานนักเรียน 

 
 4.3 องค"ประกอบย�อยศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร" 
 นิยาม การแสดงออกด2วยความช่ืนชมและช่ืนชอบในวิชาคณิตศาสตร$ ตระหนักว0า
วิชาคณิตศาสตร$มีความสําคัญและจําเป�นต0อสังคม 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
41. ช่ืนชมในเกียรติและรางวัลด2าน
คณิตศาสตร$ที่ได2รับและรักษาไว2เสมอต2น
เสมอปลาย 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนวิชาคณิตศาสตร$ 
- ร0องรอยรางวัลที่ได2รับ เช0น โล0รางวัล 

เกียรติบัตร 

42. ยกย0องชมเชยผลสําเร็จเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร$ 

- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ครูผู2สอนวิชาคณิตศาสตร$ 

43. รักและเอาใจใส0 สนใจในวิชา
คณิตศาสตร$ 

- สัมภาษณ$ครูผู2สอนวิชาคณิตศาสตร$ 
- หลักฐานร0องรอยการปฏิบัติงาน 
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 4.4 องค"ประกอบย�อยร�วมสร�างสรรค"กิจกรรมทางคณิตศาสตร" 
 นิยาม การให2ความสนใจกับการกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร$  

เตรียมความพร2อมเตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอยู0เสมอ 
 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
44. เตรียมความพร2อม จัดระเบียบห2องเรียน
ให2พร2อมสําหรับกิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร$ 

- บันทึกภาพถ0าย 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู และผู2มีส0วน

เกี่ยวข2อง 
- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 

45. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมี 
หลักการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร$อยู0
ตลอดเวลา 

- แผนการจัดการเรียนรู2 

46. จัดกิจกรรมที่น0าสนใจประกอบการจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร$อยู0เสมอ 

- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี
ส0วนเกี่ยวข2อง 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 

47. คํานึงถึงความแตกต0างระหว0างบุคคล มี
การกระตุ2น และเสริมแรงพฤติกรรมที่
เหมาะสมระหว0างการตัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร$ 

- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 
- หลักฐานร0องรอยการทํางานร0วมกัน 
- สัมภาษณ$ผู2มีส0วนเกี่ยวข2อง 

 
5. องค"ประกอบหลักการวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผล หมายถึง การมีความรู2ความเข2าใจใน เรื่องระเบียบ 
การวัดผลประเมินผล รู2หลักการสร2างเครื่องมือ ให2นักเรียนมีส0วนร0วมในการสร2างเกณฑ$  
ใช2วิธีการวัดผลที่หลากหลายรูปแบบ รายงานผลการประเมิน เพื่อให2นักเรียนทราบ
ความก2าวหน2าของตนเอง ซึ่งประกอบด2วย 3 องค$ประกอบย0อย ดังนี้ 
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 5.1 องค"ประกอบย�อยวัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน�วย 
 นิยาม การวัดและประเมินผลความก2าวหน2าในการเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบ

ระหว0างก0อนเรียน และหลังเรียน  
 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
48. มีการวัดผลความก2าวหน2าในการเรียนรู2
ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบ ก0อนเรียน 
ระหว0าเรียน และหลังเรียนในบทเรียนนั้นๆ 

เอกสารหลักฐานร0องรอยต0างๆ เช0น 
- แผนการจัดการเรียนการสอน 
- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกคะแนน 

49. มีการบันทึกแบบประเมินถูกต2อง 
เรียบร2อย และทันตามเวลาที่กําหนด 

- แบบประเมิน 

50. มีการตรวจผลงานนักเรียนอย0างถูกต2อง
และเก็บข2อมูลอย0างเป�นระเบียบ 

- ผลงานนักเรียน 
- แบบบันทึกคะแนนนักเรียน 

51. มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผลเป�นระเบียบเรียบร2อย และเป�น
ป;จจุบัน 

- คู0มือการวัดและประเมินผล 
- แบบบันทึกผลการเรียนของนักเรียน 

52. มีการแจ2งผลการวัดและประเมินผลแก0
ผู2เรียน 

- แบบแจ2งผลการเรียนของนักเรียน 
- ประกาศคะแนนผลการเรียนของนักเรียน 

 

 5.2 องค"ประกอบย�อยรู�หลักการวัดและประเมินผล 
 นิยาม รู2หลักการกําหนดวัตถุประสงค$สามารถวัดได2ตรงตามวัตถุประสงค$  
มีการเลือกใช2เครื่องมีที่มีคุณภาพและสอดคล2องกับวัตถุประสงค$ที่ตั้งไว2 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
53. รู2หลักการกําหนดวัตถุประสงค$ของการ
วัด 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- ร0องรอยการปฏิบัติงาน เช0น ข2อสอบ

สอดคล2องกับมาตรฐานการเรียนรู2และ
ตัวช้ีวัด 

54. สามารถวัดผลตรงตามวัตถุประสงค$
ที่ตั้งไว2 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

55. สามารถเลือกเครื่องมือวัดผลที่
สอดคล2องกับวัตถุประสงค$ 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

56. ใช2เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ - เครื่องมือวัด เช0น แบบสอบถาม, 
แบบทดสอบ, แบบวัดเจตคติ, แบบสังเกต
พฤติกรรม 

57. แปลผลการวัดอย0างถูกต2อง - เกณฑ$การวัดผล 

58. สามารถนําผลการวัดไปใช2ให2เกิด
ประโยชน$ 

- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู2เรียน 

 
 5.3 องค"ประกอบย�อยปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 นิยาม การนําผลการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห$ และนํามาปรับปรุง 
การเรียนการสอนสร2างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2ประสบผลสําเร็จ 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
59. มีการวิเคราะห$ป;ญหานักเรียนที่ไม0ผ0าน
ผลการเรียนรู2 

- แผนการเรียนรู2 
- แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู2 

60. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผล
มาปรับปรุงการเรียนการสอนและ 
พัฒนาผู2เรียน 

- การวิจัยในช้ันเรียน 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
61. มีการบันทึกป;ญหาด2านการเรียนของ
นักเรียนเป�นรายบุคคล เพื่อประกอบ 
การแก2ไขป;ญหา 

- แบบวิเคราะห$ผู2เรียนรายบุคคล 

62. มีการสร2างและผลิตนวัตกรรมเพื่อ 
การแก2ไขป;ญหานักเรียนที่มีป;ญหา 
ในการเรียนรู2ให2ประสบผลสําเร็จ 

- นวัตกรรมในการแก2ป;ญหานักเรียน 
- ทะเบียนผลิตสื่อและนวัตกรรม 

63. มีระบบกระบวนการนิเทศภายในเพื่อ
ปรับปรุงแก2ไขข2อบกพร0องของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย0างสมํ่าเสมอ 

- แบบบันทึกการนิเทศภายในช้ันเรียน 

 
6. องค"ประกอบหลักการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของครูผู2สอนวิชาคณิตศาสตร$ใน
การสอน รู2หลักการสอนและใช2เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนที่
สอดคล2องกับเนื้อหา จัดกิจกรรมที่เน2นให2นักเรียนคิดวิเคราะห$ ทําวิจัยในช้ันเรียนควบคู0ไป
กับการสอน ซึ่งประกอบด2วย 4 องค$ประกอบย0อย ดังนี้ 

  6.1 องค"ประกอบย�อยจัดการเรียนการสอนสอดคล�องกับเน้ือหา 
  นิยาม การให2คําแนะนําในการแก2ป;ญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม และพร2อมช0วยเหลือนักเรียน
ด2วยความจริงใจ 
 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
64. มีวิธีการสอนที่เหมากับสภาพผู2เรียน - สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู นักเรียน และผู2มี

ส0วนเกี่ยวข2อง 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
- แผนการจัดการเรียนรู2 
- แบบรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
65. มีการใช2เทคนิคการสอนและตั้งคําถาม
ให2นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียนตลอดเวลา 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกการนิเทศภายใน 

66. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ2วน
ตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการเรียน
การสอน 

-  แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

67. ใช2วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให2
ผู2เรียนแสวงหาความรู2 แก2ป;ญหา และ
ตัดสินใจได2อย0างเหมาะสม 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

68. ลําดับก0อนหลังของเนื้อหาที่นําเสนอต0อ
นักเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- บันทึกการนิเทศภายใน 

69. ถอดเนื้อหาจากบทเรียนนํามาจัดการ
เรียนการสอนให2สอดคล2องกับยุคสมัย
ป;จจุบัน 

- บันทึกการนิเทศภายใน 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

 
  6.2 องค"ประกอบย�อยสอนให�นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห" 
  นิยาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝ@กให2นักเรียนรู2จักคิดอย0างละเอียด
รอบคอบแบบมีเหตุผล ใช2แผนที่ความคิด ตั้งสมมตฐิานเพื่อหาคําตอบ 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
70. ตั้งคําถามเพื่อกระตุ2นความคิดของ
นักเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู2 
- สัมภาษณ$ยักเรียน 

71. ให2นักเรียนตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเน
คําตอบในป;ญหาที่สงสัย 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- ร0องรอยการปฏิบัติงาน เช0น การเขียน

รายงานการทดลอง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
72. สอนให2นักเรียนบันทึกการเรียนรู2 
บันทึกข2อสงสัย ความรู2สึกส0วนตัว ความคิด
ที่เปลี่ยนไป 

- แบบบันทึกการเรียนรู2 

73. ฝ@กให2นักเรียนประเมินตนเองเพื่อ
ประเมินความคิดและความรู2สึก 

- แบบประเมินตนเองของนักเรียน 

74. สอนให2นักเรียนเช่ือมโยงความรู2และ
ประสบการณ$การเรียนรู2ที่ผ0านมา 

- สัมภาษณ$นักเรียน 
- แบบทดสอบ 

 
  6.3 องค"ประกอบย�อยจัดหาแหล�งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 
  นิยาม จัดแหล0งเรียนรู2ที่สร2างเสริม ความรู2 ความคิด สร2างเสริมประสบการณ$ 
จัดแหล0งเรียนรู2ปลูกฝ;งการแสวงหาความรู2ด2วยตนเอง 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
75. จัดแหล0งเรียนรู2ปลูกฝ;งนิสัยรักการอ0าน 
การศึกษาค2นคว2า แสวงหาความรู2ด2วย
ตนเอง 

- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2เกี่ยวข2อง 
- ร0องรอยการจัดแหล0งเรียนรู2 
- ทะเบียนแหล0งเรียนรู2 

76. จัดหาแหล0งเรียนรู2เสริมสร2าง
ประสบการณ$ภาคปฏิบัติ 

- บันทึกร0องรอยการปฏิบัติงาน 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2บริหาร ครู และผู2มีส0วน

เกี่ยวข2อง 

77. จัดแหล0งเรียนรู2เสริมสร2างความรู2 
ความคิด วิทยาการและประสบการณ$ 

- ร0องรอยการจัดแหล0งเรียนรู2 
- บันทึกภาพถ0ายวิดโีอ 
- สัมภาษณ$ผู2เกี่ยวข2อง 
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ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
78. จัดแหล0งศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถหา
ความรู2ต0างๆ ได2ตลอดเวลา 

- สัมภาษณ$ผู2เกี่ยวข2อง 
- บันทึกภาพถ0ายวิดโีอ 
- ร0องรอยการจัดแหล0งเรียนรู2 

79. จัดหาแหล0งเรียนรู2ที่ส0งเสริมชุมชน และ
สังคม เรียนรู2ได2ตามอัธยาศัย 

- ทะเบียนแหล0งเรียนรู2 
- บันทึกภาพถ0าย วิดโีอ 
- หลักฐานร0องรอย 

 
  6.4 องค"ประกอบย�อยจัดทําวิจัยในเรียน 
  นิยาม การทําวิจัยในช้ันเรียนของครูเพื่อหาแนวทางการแก2ไขป;ญหาที่เกิดขึ้น 
ในการเรียนและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ตัวบ�งชี้ แหล�งท่ีมา 
80. ใช2วิจัยในช้ันเรียนศึกษาค2นคว2าหา
คําตอบของป;ญหาที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 
- วิจัยในช้ันเรียน 

81. ใช2วิจัยในช้ันเรียนพัฒนา 
การเรียนการสอน 

- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 
- วิจัยในช้ันเรียน 

82. ใช2วิจัยในช้ันเรียนในการแก2ไขป;ญหา - วิจัยในช้ันเรียน 
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู2 

83. มีการนํานวัตกรรมมาใช2ในการแก2ไข
ป;ญหาที่พบหลังจากทําวิจัยในช้ันเรียน 

- นวัตกรรมที่นํามาใช2ร0วมกับการวิจัยในช้ัน
เรียน 

84. จัดทํารายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน
ตามข2อมูลและร0องรอยหลักฐานที่ปรากฏให2
เห็นอย0างชัดเจน 

- รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 
- ร0องรอยหลักฐานการทําวิจัย เช0น 

แบบทดสอบ, แบบสํารวจความพึงพอใจ, 
นวัตกรรมที่นํามาใช2ร0วมกับการวิจัย 
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7. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

 เกณฑ$การให2คะแนนแต0ละข2อรายการ ดังนี้ 
  ปฏิบัติน2อยที่สุด   ได2คะแนน 1 คะแนน 
  ปฏิบัติน2อย    ได2คะแนน 2 คะแนน 
  ปฏิบัติปานกลาง   ได2คะแนน 3 คะแนน 
  ปฏิบัติมาก    ได2คะแนน 4 คะแนน 
  ปฏิบัติมากที่สุด   ได2คะแนน 5 คะแนน 

 

 เกณฑ$ในการแปลผลการประเมิน การนําคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณได2 
ในแต0ละองค$ประกอบหลักมาเปรียบเทียบกับเกณฑ$ในการแปลผลที่กําหนดไว2 ดังนี้ 
 

ค0าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.01-5.00 สูง 

3.01-4.00 ปานกลาง 

ตั้งแต0 3.00 ลงมา ตํ่า 
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ตัวอย0าง การประมวลผลและการแปลผลการประเมินองค$ประกอบย0อย 
            ประพฤติตนเป�นแบบอย0างที่ดี 

 

ลําดับ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับมัธยมศึกษา ระดับพฤติกรรม 

องค$ประกอบย0อย ประพฤติตนเป�นแบบอย0างที่ดี 

1 มีความสุภาพเรียบร2อยและเป�นตัวอย0างที่ดีแก0นักเรียน 5 

2 มีความอดทน รู2จักผ0อนปรนต0อป;ญหา 4 

3 มีความรับผิดชอบต0อหน2าที่และต0อตนเอง 4 

4 มีความยุติธรรมและทําให2ศิษย$เกิดความอบอุ0นใจ 5 

5 มีการดํารงตนอย0างเรียบง0าย ประหยัด อดออม 4 

คะแนนเฉลี่ย 4.40 

ระดับคุณภาพ สูง 
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ตัวอย0าง สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับมัธยมศึกษา 
 

ช่ือ .............................................................. ตําแหน0ง ............................................ 
โรงเรียน ................................................................................................................. 

 

องค$ประกอบหลักและองค$ประกอบย0อย คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค$ประกอบหลัก บุคลิกภาพของครู 

1. ประพฤติตนเป�นแบบอย0างที่ดี   

2. มีความเสียสละ   

3. มีความม่ันคงในอารมณ$   

4. มีความกระตือรือร2น   

องค$ประกอบหลักความสัมพันธ$ระหว0างครูและนักเรียน 

1. การให2คําปรึกษา   

2. ดูแลความประพฤติของนักเรียน   

3. มีมนุษยสัมพันธ$   

องค$ประกอบหลักเจตคติต0อวิชาคณิตศาสตร$ 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตร$ 

  

2. แสวงหาความรู2ด2านคณิตศาสตร$   

3. ศรัทธาในวิชาคณิตศาสตร$   

4. ร0วมสร2างสรรค$กิจกรรมทางคณิตศาสตร$   

องค$ประกอบหลักการวัดและประเมินผล 

1. วัดและประเมินผลหลังเรียนจบหน0วย   

2. รู2หลักการวัดและประเมินผล   

3. ปรับปรุงและพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล 
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300 

องค$ประกอบหลักและองค$ประกอบย0อย คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค$ประกอบหลักที่ 5 การจัดการเรียนการสอน 

1. จัดการเรียนการสอนสอดคล2องกับเนื้อหา   

2. สอนให2นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห$   

3. จัดหาแหล0งเรียนรู2ที่หลากหลาย   

4. จัดทําวิจัยในช้ันเรียน   

 
สรุปผล 
       ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับสูง           จํานวน.....องค$ประกอบ 
       ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับปานกลาง  จํานวน.....องค$ประกอบ 
       ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร$ ระดับตํ่า  จํานวน.....องค$ประกอบ 
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