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สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย
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แนวทางในการเตรี ยมความพร้ อ มด้า นบุ ค ลากรครู ใ ห้ มี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด
จากการติดตามผลการใช้มาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ พบว่ายังมีบางส่ วน
ของมาตรฐานซึ่ งเข้าใจไม่ตรงกัน ดังนั้น สาขาประเมินมาตรฐานจึงได้ดาํ เนินการจัดทํา
มาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ (ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2553) โดยการปรับ ปรุ ง ครั้ งนี้ ไ ด้รับ
ความร่ วมมื อ อย่ า งดี ยิ่ ง จากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ครู ผู้ส อนทั้ง ระดั บ
ประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เ ทศก์ และนัก วิช าการของ สสวท. ที่ ไ ด้ใ ห้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
สสวท. หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2553) จะเป็ นประโยชน์แก่ครู สถานศึกษา และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่จะช่วยพัฒนา
การจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หากท่านมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดแจ้งมาที่สาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. เพื่อจะได้นาํ มาพิจารณาปรับปรุ งต่อไป
และ สสวท. ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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ตอนที่ 1 บทนํา
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดและศักยภาพของบุคคล
โดยเฉพาะในด้านความมีเหตุผล ความมีระบบและเป็ นระเบียบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ ปัญหาและสถานการณ์ ได้อย่า งถี่ ถ้วน รอบคอบ ทํา ให้ส ามารถคาดการณ์
วางแผน ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็ นเครื่ องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการที่ จาํ เป็ นประการหนึ่ ง ในการพัฒนาผูเ้ รี ย นให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ด้า น
คณิ ตศาสตร์ ตามเป้ าหมายที่วางไว้ คือ การพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนด้านความรู้และ
ความสามารถในการจัด การเรี ย นรู ้ ให้ไ ด้ม าตรฐานตามนโยบายการจัด การศึ ก ษา
คณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ให้ มี ก ารพัฒ นาได้ ท ัด เที ย มกับ นานาประเทศและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล

เป้ าหมายในการจัดทํามาตรฐานครู คณิตศาสตร์
การจัดทํามาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ มีเป้ าหมายเพื่อให้
(1) ครู ค ณิ ต ศาสตร์ ไ ด้มี แ นวทางในการพัฒ นาตนเองและพัฒ นาผลงาน
ให้ไปสู่ มาตรฐานสากล
(2) สถานศึกษาได้ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินและพัฒนาครู คณิ ตศาสตร์
ให้มีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานที่กาํ หนด
(3) ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ยนรู้ ค ณิ ตศาสตร์ ได้ มี แ นวทางใน
การประเมินและพัฒนาครู คณิ ตศาสตร์ ให้มีคุณภาพอย่างเพียงพอในการจัดการเรี ยนรู้
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สาระสํ าคัญของมาตรฐานครู คณิตศาสตร์
มาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ฉบับนี้พฒั นามาจากมาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ที่ใช้อยู่
ในประเทศต่ า ง ๆ ด้ว ยการวิ เ คราะห์ ร ายการที่ จ าํ เป็ นต้อ งประเมิ น ซึ่ งได้ก ํา หนด
คุณลักษณะและตัวชี้ บ่ง โดยการเทียบเคียงกับกรอบการประเมินสมรรถภาพของครู ที่
เป็ นพื้นฐานสําคัญและจําเป็ นสําหรับสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ครู คณิ ตศาสตร์ มี
ความรู ้ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานครู ค ณิ ตศาสตร์ ม่ ุ งเน้ นให้ ค รู ได้ มีแนวทางและมีค วามสามารถใน
การจั ดการเรี ยนรู้ ที่พัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการเรี ยนรู้
เจตคติ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค่ านิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ตามมาตรฐานได้
อย่างสอดคล้ องกับสั งคมไทยและทัดเทียมกับนานาชาติ
ผลการประเมินตามมาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ จะแสดงให้เห็ นถึงคุณภาพของ
การจัดการศึ กษาของสถานศึ กษา ทั้ง ด้านผลผลิ ต ด้านกระบวนการ และด้านปั จจัย
นําเข้า ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อช่วยให้สถานศึกษาได้ทราบจุดเด่น
จุดด้อยและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการพัฒนาบุคลากร
ผูป้ ระเมินจําเป็ นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของมาตรฐาน
ครู คณิ ตศาสตร์ ดงั ต่อไปนี้
(1) มาตรฐานทีใ่ ช้ ประเมินครู ประกอบด้วย 10 มาตรฐาน ซึ่ งแต่ละมาตรฐาน
มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านความรู ้ ด้านการแสดงออก และด้านความสามารถ รวม
37 คุ ณลักษณะ แต่ละคุ ณลักษณะจะมี ตวั ชี้ บ่งที่ใช้แสดงคุณภาพตามคุณลักษณะนั้น
การประเมินผลตามมาตรฐานครู ตอ้ งใช้คุณลักษณะเป็ นตัวกําหนดเกณฑ์การประเมิน
และใช้ตวั ชี้ บ่ ง กํา หนดคุ ณภาพของคุ ณลัก ษณะเพื่อช่ วยให้ป ระเมิ นได้ตรงกัน และ
ใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อพัฒนาตามคุณลักษณะแต่ละด้าน
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คุณลักษณะของมาตรฐานครู มาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ท้ งั 10 มาตรฐาน
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ
ด้ านความรู้ เป็ นคุณลักษณะที่ครอบคลุมด้านความรู้ ความเข้าใจและ
เจตคติต่อการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการได้เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และ
ศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่ งจะมีผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่ ส ะท้อนถึ งความรู ้
ความเข้าใจต่อเรื่ องที่เกี่ยวข้องนั้น
ด้ านการแสดงออก เป็ นคุณลักษณะที่ครอบคลุมด้านการลงมือปฏิบตั ิ
หรื อการแสดงออกในขณะที่ปฏิ บตั ิงานหรื อจัดกิ จกรรม ซึ่ งผลจากการลงมือปฏิ บตั ิ
จะแสดงได้ดว้ ยผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่ปรากฏอยูอ่ ย่างชัดเจน
ด้ า นความสามารถ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ค รอบคลุ ม สมรรถภาพของ
การปฏิบตั ิงานและผลงานหรื อความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้
โดยทัว่ ไปแล้วผลของความสามารถของครู ผสู ้ อนจะปรากฏที่ตวั ผูเ้ รี ยนในลักษณะของ
ผลงานและผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
(2) ผลงาน หลั ก ฐาน หรื อ ร่ อ งรอยที่ใ ช้ ในการประเมิ น ในตอนที่ 2 ของ
มาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ฉบับนี้ ได้แนะนําผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชี้บ่งของคุณลักษณะทุกข้อของทั้ง 10 มาตรฐาน ดังตัวอย่างเช่น
• แผนการจัดการเรี ยนรู ้ กําหนดการสอน หรื อโครงการสอน
• ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
• รายงานการปฏิบตั ิงานหรื อบันทึกการปฏิบตั ิงาน
• แฟ้ มสะสมงาน
• แผนปฏิบตั ิงานหรื อคู่มือการปฏิบตั ิงานของครู
• ผลงานของผูเ้ รี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
• งานวิจยั ในชั้นเรี ยนหรื องานที่ทาํ อย่างเป็ นระบบเพื่อให้ผเู้ รี ยน
ได้พฒั นาการเรี ยนรู ้
ฯลฯ
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นอกจากนี้ผลงานในลักษณะอื่น ๆ ของครู ที่ปรากฏขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานและ
มี ผ ลต่อการพัฒนาการเรี ย นรู ้ ของผูเ้ รี ย นก็ส ามารถใช้เป็ นหลัก ฐานหรื อร่ องรอยใน
การประเมินได้เช่ นกัน ทั้งนี้ ตอ้ งคํานึ งด้วยว่าสาระในผลงานที่เลื อกมาประเมินนั้น
จะต้องสะท้อนถึงตัวชี้บ่งของคุณลักษณะที่อยูใ่ นมาตรฐานครู อย่างชัดเจน
ทั้ง นี้ หลั ก ฐานหรื อร่ องรอยจากผลงานของครู ในแต่ ล ะชิ้ น ไม่ จ ํา เป็ น
ต้องครอบคลุมทั้ง 10 มาตรฐานก็ได้ ผูป้ ระเมินจึงต้องพิจารณาก่อนว่าผลงานแต่ละชิ้น
สอดคล้องกับมาตรฐานใดบ้าง และประเมินผลงานเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ในกรณี ที่ ผ ลงานส่ ว นใหญ่ ข าดมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ งไป ผูป้ ระเมิ น ควรให้
คําแนะนําไว้ดว้ ย
(3) เกณฑ์ ก ารประเมิ น การประเมิ น ผลตามมาตรฐานครู ต ามคุ ณลัก ษณะ
ทั้ง 3 ด้านดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมิน 2 ระดับ คือ ผ่านเกณฑ์และไม่ผา่ นเกณฑ์ โดย
ผลการประเมิ นที่ผ่านเกณฑ์แยกเป็ นระดับย่อย 2 ระดับ คือ ผ่านในระดับดี มาก และ
ผ่านในระดับดี ส่ วนผลการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์แยกเป็ นระดับย่อย 2 ระดับ คื อ
พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง และต้องปรับปรุ ง
มาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ฉบับนี้ ได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมิน เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินคุ ณลักษณะในแต่ละด้านเพื่ อสะท้อนระดับ คุ ณภาพของครู
ดังต่อไปนี้
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะด้ านความรู้
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(สามารถใช้เป็ นแบบอย่างให้แก่ผอู ้ ื่นได้)

เกณฑ์ ด้านความรู้
มีผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่
สะท้อนถึงการมีความรู ้ความเข้าใจ
ต่อเรื่ องที่เกี่ยวข้องครบตามที่กาํ หนด
และผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลงาน
มีคุณภาพสู งมาก

ดี
(ยังต้องมีการพัฒนาในบางด้านและ
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มีผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่
สะท้อนถึงการมีความรู ้ความเข้าใจ
ต่อเรื่ องที่เกี่ยวข้องครบตามที่กาํ หนด
และผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลงาน
มีคุณภาพสู ง แต่ยงั สามารถพัฒนา
ต่อไปให้มีคุณภาพสู งยิง่ ขึ้นได้

พอใช้ แต่ ต้องปรับปรุง
(จําเป็ นต้องพัฒนาให้อยูใ่ นระดับคุณภาพ
ที่สูงขึ้น แต่มีศกั ยภาพเพียงพอที่สามารถ
พัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มีผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่
สะท้อนถึงการมีความรู ้ความเข้าใจ
ต่อเรื่ องที่เกี่ยวข้องครบตามที่กาํ หนด
และผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลงาน
ส่ วนใหญ่มีคุณภาพตํ่า

ต้ องปรับปรุ ง
(จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หรื อในขณะที่
พัฒนาผลงานจะต้องอยูภ่ ายใต้การนิ เทศ
อย่างใกล้ชิด)

มีผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่
สะท้อนถึงการมีความรู ้ความเข้าใจ
ต่อเรื่ องที่เกี่ยวข้องตามทีก่ าํ หนดได้
เพียงบางส่ วนหรือเป็ นเพียงส่ วนน้ อย
และผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลงาน
มีคุณภาพตํ่า

มาตรฐาน
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะด้ านการแสดงออก
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(สามารถใช้เป็ นแบบอย่างให้แก่ผอู ้ ื่นได้)

เกณฑ์ ด้านการแสดงออก
มีการปฏิบตั ิงานและจัดกิจกรรมครบตาม
ทีก่ าํ หนดและผลงานมีคุณภาพสู งมาก

ดี
(ยังต้องมีการพัฒนาในบางด้านและ
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มีการปฏิบตั ิงานและจัดกิจกรรมครบตาม
ทีก่ าํ หนดและผลงานมีคุณภาพสู ง แต่
ยังสามารถพัฒนาต่อไปให้มีคุณภาพสู ง
ยิง่ ขึ้นได้

พอใช้ แต่ ต้องปรับปรุง
(จําเป็ นต้องพัฒนาให้อยูใ่ นระดับคุณภาพ
ที่สูงขึ้น แต่มีศกั ยภาพเพียงพอที่สามารถ
พัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)
ต้ องปรับปรุ ง
(จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หรื อในขณะที่
พัฒนาผลงานจะต้องอยูภ่ ายใต้การนิ เทศ
อย่างใกล้ชิด)

มีการปฏิบตั ิงานและจัดกิจกรรมครบ
ตามทีก่ าํ หนด และผลงานส่ วนใหญ่
มีคุณภาพตํ่า
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มีการปฏิบตั ิงานและจัดกิจกรรม
เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดเพียงส่ วนน้ อย
หรือยังไม่ มีและผลงานมีคุณภาพตํ่า

เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะด้ านความสามารถ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(สามารถใช้เป็ นแบบอย่างให้แก่ผอู ้ ื่นได้)

เกณฑ์ ด้านความสามารถ
มีการปฏิบตั ิงานและผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการพัฒนาการจัด
การเรี ยนรู้ได้ครบตามทีก่ าํ หนดและ
ผลงานมีคุณภาพสู งมาก

ดี
(ยังต้องมีการพัฒนาในบางด้านและ
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มีการปฏิบตั ิงานและผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการพัฒนาการจัด
การเรี ยนรู้ได้ครบตามทีก่ าํ หนดและ
ผลงานมีคุณภาพสู ง แต่ยงั สามารถ
พัฒนาต่อไปให้มีคุณภาพสู งยิง่ ขึ้นได้

พอใช้ แต่ ต้องปรับปรุง
(จําเป็ นต้องพัฒนาให้อยูใ่ นระดับคุณภาพ
ที่สูงขึ้น แต่มีศกั ยภาพเพียงพอที่สามารถ
พัฒนาได้ดว้ ยตนเอง)

มีการปฏิบตั ิงานและผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการพัฒนาการจัด
การเรี ยนรู้ได้ครบตามทีก่ าํ หนด และ
ผลงานส่ วนใหญ่มีคุณภาพตํ่า

ต้ องปรับปรุ ง
(จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หรื อในขณะที่
พัฒนาผลงานจะต้องอยูภ่ ายใต้การนิ เทศ
อย่างใกล้ชิด)

มีการปฏิบตั ิงานและผลงานที่แสดงว่า
ไม่ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดและผลงาน
มีคุณภาพตํ่า

มาตรฐาน
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การกํา หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ดัง กล่ า วจะช่ ว ยให้ผูป้ ระเมิ น สามารถ
นําไปใช้แปลความหมายของแต่ละระดับคุณภาพ เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินไป
ใช้พฒั นาคุ ณภาพให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ การประเมินผลตามมาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ให้
ความสําคัญต่อเกณฑ์การประเมิ นทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพที่สรุ ปเป็ นแนวทางได้
ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ไม่ผา่ น

ดีมาก
ดี
พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ ง

เกณฑ์ การปฏิบัตงิ านและผลงาน
(ด้ านความรู้ ด้ านการแสดงออก และด้ านความสามารถ)
ด้ านปริมาณ
ด้ านคุณภาพ
มีครบ
สูงมาก
มีครบ
สูง
มีครบ
ตํ่า
มีไม่ครบ

ตํ่า

เกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง และ
ต้อ งปรั บ ปรุ ง อาจกํา หนดด้วยช่ วงคะแนน ค่ า เฉลี่ ย หรื อค่ า ร้ อ ยละก็ไ ด้ ขึ้ น อยู่ก ับ
ความสะดวกต่อการนําไปใช้และความเหมาะสมกับประเภทของการปฏิบตั ิงานหรื อ
ผลงาน ทั้งนี้ ครู และสถานศึกษาสามารถกําหนดเกณฑ์การประเมินด้านปริ มาณและ
คุ ณ ภาพของคุ ณ ลัก ษณะแต่ ล ะข้อ ขึ้ นเองได้ ต ามความพร้ อ มและศัก ยภาพ แต่
ต้องคํานึ งถึ งความเป็ นสากลของเนื้ อหาด้านวิชาการและลักษณะเฉพาะของผลงาน
แต่ละประเภทไว้ด้วย โดยมีขอ้ แนะนําเกี่ ยวกับแนวทางการสร้ างเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
เกณฑ์ ด้ า นปริ ม าณ ครู ห รื อ สถานศึ ก ษาสามารถกํา หนดจํา นวนผลงาน
ชิ้ นงาน กิ จกรรม งาน หรื อโครงการที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนขึ้นได้เองตาม
ความเหมาะสม ความพร้อม ศักยภาพ หรื อบริ บทในการจัดการเรี ยนรู้
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เกณฑ์ ด้านคุณภาพ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนรู้มีอยูห่ ลากหลาย
ประเภท การกําหนดเกณฑ์เชิ งคุณภาพสําหรับผลงานแต่ละประเภทจะแตกต่างกันใน
รายละเอี ย ด จึ ง จํา เป็ นต้อ งวิ เ คราะห์ ผ ลงานตามมาตรฐานครู และใช้ต ัว ชี้ บ่ ง ของ
คุ ณลักษณะในมาตรฐานมาเป็ นแนวทางในการกําหนดรายการสําหรับการประเมิ น
เพื่อให้ผปู ้ ระเมินได้พิจารณาอย่างตรงกัน ส่ วนการสร้างเกณฑ์การประเมินตามรายการ
สําหรั บการประเมินผลงานต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุ ณลักษณะ
ด้านต่าง ๆ ที่ได้เสนอไว้ขา้ งต้น การสร้างเกณฑ์ดา้ นคุณภาพมีรูปแบบดังนี้
เกณฑ์ การประเมินแบบภาพรวม เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ประเมิ นคุ ณภาพ
โดยรวมจากผลงานทุกชิ้ นโดยไม่ตอ้ งเน้นในรายละเอียดของผลงานแต่ละชิ้น โดยมี
เป้ าหมายเพื่อให้ได้ผลสรุ ปของการประเมินผลตามมาตรฐานในแต่ละด้าน
เกณฑ์ การประเมินแบบแยกตามประเภทของผลงาน เป็ นเกณฑ์ที่ใช้
เพื่อประเมินผลงานแต่ละชิ้ นหรื อแต่ละส่ วน ผลการประเมินจะช่ วยให้เข้าใจจุดเด่ น
หรื อข้อบกพร่ องของผลงานเหล่านั้น เพื่อการปรับปรุ ง แก้ไขหรื อให้คาํ แนะนําต่อไป
รวมทั้งยังสามารถนําผลการประเมินมาสรุ ปรวม เพื่อแสดงคุณภาพของมาตรฐานใน
แต่ละด้านได้ดว้ ย
(4) การบันทึกผลการประเมิน การบันทึกผลการประเมินทําได้หลายรู ปแบบ
ในมาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ฉบับนี้ ได้เสนอแนะตัวอย่างแบบบันทึกผลการประเมินไว้
5 แบบ ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกการวิเคราะห์และประเมินผลงาน (2) แบบบันทึก
สรุ ป ผลการประเมิ น รายชิ้ น งาน (3) แบบบัน ทึ ก สรุ ป ผลการประเมิ น ทุ ก ชิ้ น งาน
(4) แบบบัน ทึ ก สรุ ป ผลการประเมิ น เป็ นรายบุ ค คล และ (5) แบบบัน ทึ ก สรุ ป ผล
การประเมิ นทั้งสถานศึกษา ตัวอย่างแบบบันทึ กทั้ง 5 แบบได้แสดงไว้ในตอนที่ 3
ส่ วนแบบบันทึกอื่น ๆ ที่เป็ นการบันทึกรายละเอียดของการประเมินผลงานระหว่าง
การดํา เนิ น งานนั้น ผูบ้ ัน ทึ ก หรื อ ผูป้ ระเมิ น สามารถออกแบบขึ้ น ใช้ไ ด้เ อง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับประเภทของผลงานและการปฏิบตั ิได้จริ งตามบริ บทของสถานศึกษา

มาตรฐาน
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แนวปฏิบัติในการประเมินผลตามมาตรฐานครู คณิตศาสตร์
การประเมิ น ผลตามมาตรฐานครู เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการควบคุ ม
ตรวจสอบ ติ ด ตามผลและประเมิ น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา การจั ด ระบบ
การประเมินผลตามมาตรฐานครู ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
จะช่วยให้เกิ ดการปฏิ บตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพและได้ประโยชน์สูงสุ ด สิ่ งสําคัญที่จะช่วย
ให้การประเมินผลตามมาตรฐานครู ประสบความสําเร็ จประกอบด้วย
(1) ผู้ มี ส่ วนร่ วมในการประเมิ น สถานศึ ก ษาต้อ งจัด ให้ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การศึกษาได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนปฏิบตั ิงาน เตรี ยมการ ดําเนิ นการ สรุ ปผล
และรายงานผล และทุกฝ่ ายต้องประสานงานกันโดยมีระบบงานตามบทบาทหน้าที่
หรื อภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยทั่ ว ไปผู้ ที่ มี ส่ วนร่ วมรั บ ผิ ด ชอบในระบบ
การประเมินผลตามมาตรฐานครู ประกอบด้วย
1.1) ครู ครู จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานอยูใ่ นระดับ
ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินของทุกมาตรฐาน ทั้งด้านความรู้ ด้านการแสดงออก และด้าน
ความสามารถ โดยการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ ดังนี้
ก. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ มาตรฐานการจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา มาตรฐานการจัด การเรี ย นรู้ มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู แ ละมาตรฐานครู
คณิ ตศาสตร์ และกําหนดเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานให้มีความเชื่อมโยงกันได้
ข. จัดการเรี ย นรู ้ ตามสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ ของหลัก สู ตร
บันทึ กและรายงานการปฏิ บตั ิงานในรู ปแบบที่เหมาะสมกับผลงานหรื อจัดรวบรวม
หลัก ฐานหรื อ ร่ องรอยที่ ป รากฏจากการลงมื อ ปฏิ บ ัติใ ห้ส อดคล้องและครอบคลุ ม
ทุกมาตรฐาน
ค. ทํา หน้ า ที่ ป ระเมิ น การปฏิ บ ั ติ ง านและผลงานของตนเอง
ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้ผอู ้ ื่นมีส่วนร่ วมในการประเมินการปฏิบตั ิงาน
และผลงานของครู รวมทั้งการทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระเมินภายในสถานศึกษาด้วย
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ง. วิเคราะห์ แปลผล แปลความหมายผลที่ได้จากการประเมินของ
ทุกฝ่ ายและจัดทําสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เช่ น การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู้ หรื อ
การจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งเรี ยนรู ้
1.2) ผู้ บ ริ หาร ผูบ้ ริ ห ารมี บ ทบาทสํา คัญอย่า งยิ่ง ต่อ การส่ ง เสริ ม ให้ค รู
ทุกคนมี คุณภาพตามมาตรฐาน ภาระงานของผูบ้ ริ หารที่ช่วยให้การประเมินผลตาม
มาตรฐานครู ประสบความสําเร็ จประกอบด้วย
ก. จัดสรรและใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การผลิต
หรื อการจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งเรี ยนรู้
ข. จัด โครงการพัฒ นาบุ ค ลากรโดยเน้ น การพัฒ นาที่ ต รงตาม
ผลการประเมิ น และติ ด ตามผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู้
การจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้หรื อการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ค. ให้คาํ แนะนํา นิ เทศ และอํานวยความสะดวกในการดําเนิ นการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอ
ง. ส่ งเสริ มให้มีระบบการประเมินผลตามมาตรฐานครู ในรู ปของ
งานประจําที่ครู ทุกคนต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้นโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาต้องมีโครงการและแผนปฏิบตั ิงานด้านนี้ อยูด่ ว้ ย และจัดเป็ น
โครงการต่อเนื่องหรื องานประจําของสถานศึกษา
จ. ให้กาํ ลังใจแก่ครู และผูเ้ รี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ทัว่ ถึง
1.3) ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ผู้บ ริ หารและครู จะต้ อ งประสานงาน อํา นวย
ความสะดวกและให้โอกาสผูท้ ี่เกี่ ยวข้องได้มีส่วนร่ วมในการประเมินผลงานของครู
ตามมาตรฐานครู ดว้ ย โดยจัดในรู ปของคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ รับรู้สภาพ
ของปั ญหา ร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา และภาคภูมิใจในผลสําเร็ จในรู ปของ
ความร่ วมมือจากฝ่ ายต่าง ๆในลักษณะต่อไปนี้
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ก. จัด ทํา แผนพัฒ นาการศึ ก ษาและแผนปฏิ บ ัติ ง านประจํา ปี ของ
สถานศึกษา
ข. จัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา และส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้
ค. กํากับ ติดตาม และประเมินผลงาน โครงการ และการปฏิบตั ิงาน
ของครู และผูเ้ รี ยน รวมทั้งประเมินผลระบบการบริ หารงานของสถานศึกษา
ง. สนับสนุนงบประมาณและปั จจัยอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
จากบทบาทหน้าที่ของครู ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องดังกล่าว สถานศึกษา
สามารถจัด ระบบการประเมิ น ผลตามมาตรฐานครู โ ดยกํา หนดผู้รั บ ผิ ด ชอบงาน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและตามความเหมาะสม การทํางานที่เป็ นระบบ
จะช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านอย่า งหลากหลายของทุ ก ฝ่ ายมุ่ ง สู่ เ ป้ าหมายเดี ย วกัน คื อ
การพัฒ นาครู ทุ ก คนให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานและพัฒ นามาตรฐานให้สู ง ขึ้ น ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง โดยจัดทํารายงานคุณภาพครู เป็ นรายบุคคลอย่างสมํ่าเสมอ
และต้องให้ความสําคัญต่อข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ ง
แก้ไขและพัฒนาคุ ณภาพครู เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้ นตลอดเวลา ซึ่ งผลที่ ไ ด้
จะสะท้อนไปสู่ คุณภาพของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
(2) วิธีการประเมินผลตามมาตรฐานครู
การประเมินผลตามมาตรฐานครู ทาํ ได้ 2 รู ปแบบ คือ (1) การประเมินที่
ตัวครู โดยตรงจากพฤติกรรมการแสดงออกขณะปฏิบตั ิงาน และ (2) การประเมินจาก
ผลงาน หลักฐานหรื อร่ องรอยที่ปรากฏจากการลงมือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ควรใช้วิธีการประเมิน
ทั้ง 2 รู ปแบบควบคู่กนั ไป เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เที่ยงตรงและเป็ นที่เชื่อถือได้
สํ า หรั บ การประเมิ น ผลตามมาตรฐานครู จ ากผลงาน หลัก ฐาน หรื อ
ร่ องรอยที่ปรากฏจากการลงมือปฏิบตั ิจะต้องดําเนินการอย่างโปร่ งใสและชัดเจน เพื่อ
ให้ผ ลการประเมิ นเชื่ อถื อได้ ผูป้ ระเมิ น ต้องมี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี คุณธรรม
การประเมิ น ในแต่ ล ะครั้ งอาจต้ อ งใช้ ผู ้ป ระเมิ น หลายคนจึ ง จํา เป็ นต้ อ งสร้ า ง
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ มี ค วามชัด เจนตามข้อ แนะนํา เกี่ ย วกับ แนวทางในการสร้ า ง
เกณฑ์การประเมินดังที่กล่าวมาแล้ว
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(3) การจัดระบบการประเมินของสถานศึกษา
การประเมินผลตามมาตรฐานครู ตอ้ งการความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายและ
ควรมอบหมายงานอย่างชัดเจนด้วย จึงอาจแต่งตั้งคณะทํางานหลายชุ ด ประกอบด้วย
ผู ้บ ริ หาร ครู และผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และกํา หนดภาระงานให้ แ ต่ ล ะฝ่ ายรั บ ผิ ด ชอบ
ตามข้อแนะนําในขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
การวางแผนและ
เตรี ยมการทัว่ ไป

แนวปฏิบัติ
– ศึกษามาตรฐานครู เพื่อให้เข้าใจแนวคิด
และสาระของมาตรฐาน
– กําหนดภาระงานของครู ให้ครอบคลุม
10 มาตรฐาน ซึ่งเป็ นการกําหนด
เกณฑ์การประเมินด้านปริ มาณ
– วิเคราะห์ผลงานตามมาตรฐานครู และ
กําหนดเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพ
สําหรับผลงานต่าง ๆ
– กําหนดระบบการประเมินผล
ตามมาตรฐานครู โดยมีผปู ้ ระสานงาน
หรื อผูร้ ับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการ
หรื อคณะทํางาน
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ผู้รับผิดชอบ
1. ผูบ้ ริ หาร
2. ครู ผสู้ อน
3. ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2
การเตรี ยมผลงาน
เพื่อการประเมิน

ขั้นตอนที่ 3
การประเมินและ
พัฒนา
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แนวปฏิบัติ
– รวบรวมผลงานและจัดหมวดหมู่
อย่างเป็ นระบบ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานครู
– จัดทําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญของผลงาน
แต่ละชิ้นหรื อแต่ละหมวดหมู่เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการตรวจสอบได้ครบ
ทุกมาตรฐาน พร้อมทั้งมีผลการประเมิน
ตนเองแสดงไว้อย่างชัดเจน
– ทดลองประเมินผลงานทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบผลงาน
ที่จะใช้ในการประเมินให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแต่ละด้าน
– ดําเนินการประเมินโดยเริ่ มจากผูป้ ระเมิน
และผูร้ ับการประเมินต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ วิธีการประเมิน
และการใช้เครื่ องมือประกอบการประเมิน
– เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการและเครื่ องมือ
ที่จดั ไว้ วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และให้
ข้อเสนอแนะ
– นําผลการประเมินไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะครู ผสู ้ อน
ต้องใช้ประโยชน์จากผลการประเมินเพื่อ
การจัดการเรี ยนรู้ให้เห็นผลอย่างชัดเจน
– จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพครู
เป็ นรายบุคคล โดยมีขอ้ มูลสารสนเทศใน
ปั จจุบนั และที่ผา่ นมาเพื่อเปรี ยบเทียบให้
เห็นการยกระดับคุณภาพให้ดียงิ่ ขึ้น
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ผู้รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อน

1. ผูบ้ ริ หาร
2. ครู ผสู้ อน
3. ผูเ้ รี ยน
4. ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

(4) การดําเนินงานของผู้ประเมิน
ผูป้ ระเมินผลงานของครู ตามมาตรฐานนี้ ประกอบด้วย ครู เจ้าของผลงาน
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูป้ ระเมิน โดยสถานศึกษาจะแต่งตั้งผูป้ ระเมิน
ในรู ป ของคณะกรรมการประเมิ น และในบางครั้ งจํา เป็ นต้อ งมี ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จ าก
ภายนอกสถานศึกษามาร่ วมประเมินด้วยก็ได้ ผูป้ ระเมินควรมีคุณสมบัติ เช่น
• มี ค วามรู ้ ใ นวิ ช าชี พ ครู แ ละสามารถนํา ความรู้ ด้า นการสอนและ
การประเมินผลไปใช้ประเมินคุณภาพครู ได้
• มี ค วามสามารถ มี ป ระสบการณ์ หรื อความเชี่ ย วชาญด้า นการสอน
การนิเทศ การบริ หารหรื อปฏิบตั ิงานอื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
• มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างดี
สามารถนําความรู ้ไปใช้ประเมินคุณภาพครู ได้
• มีคุณธรรม มีความเที่ยงตรงและยุติธรรม โดยต้องไม่มีความลําเอียง
ในการประเมิน
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหรื อแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ ระเมินควรมีส่วนร่ วมวางแผน
เตรี ย มการ และกํา หนดแนวปฏิ บ ัติ ใ ห้ส อดคล้อ งกับ บริ บ ทเพื่ อ ให้ก ารดํา เนิ น งาน
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีขอ้ แนะนําสําหรับผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ประเมิน ดังนี้
4.1) ศึกษามาตรฐานครู คณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ก. คํา ชี้ แจงเกี่ ย วกับ มาตรฐานครู ค ณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ย
เป้ าหมายในการจัดทํา มาตรฐานครู ค ณิ ตศาสตร์ และสาระสํา คัญของมาตรฐานครู
คณิ ตศาสตร์
ข. แนวปฏิบตั ิในการประเมินมาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์
ค. คุณลักษณะ ตัวชี้ บ่ง ผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอย ที่ใช้ประเมิน
ตามมาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ 10 มาตรฐาน
4.2) วางแผนและเตรี ย มการ กํา หนดภาระงานก่ อ นการประเมิ น
ดังต่อไปนี้
ก. กําหนดแผนการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งประกอบด้วย เป้ าหมาย วิธีการ
ดํา เนิ น งาน ระยะเวลา ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ง การคาดคะเนถึ ง ปั จ จัย ที่ อ าจเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
การดําเนินงานและสิ่ งที่ส่งเสริ มให้เกิดผลสําเร็ จ
มาตรฐาน
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ข. สร้างเกณฑ์การประเมินที่ชดั เจนทั้งด้านปริ มาณและด้านคุณภาพ
รวมทั้งสร้างแบบบันทึกเพื่อรวบรวมข้อมูลการประเมินที่สอดคล้องกับวิธีการประเมิน
และเกณฑ์การประเมิน
ค. ประสานงานกับ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องโดยเฉพาะผูร้ ั บ การประเมิ นเพื่ อ
ชี้ แจงเกี่ยวกับวิธีการประเมิ นและเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งแนะนําให้ครู ประเมิน
ตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.3) ประเมินและบันทึกผลการประเมิน แนวปฏิบตั ิมีดงั นี้
ก. ประเมิ น คุ ณ ภาพครู ใ ห้ครบทั้ง 10 มาตรฐาน โดยครอบคลุ ม
คุณลักษณะทุกข้อ
ข. ใช้วิ ธี ก ารประเมิ น วิธี ใ ดวิธี ห นึ่ ง หรื อ ทั้ง 2 วิธี คื อ (1) วิธี ก าร
ประเมินในลักษณะองค์รวมของผลงานทั้งหมดโดยการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบ
ภาพรวม และ (2) วิธีการประเมินผลงานแต่ละชิ้นโดยการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบ
แยกตามประเภทของผลงาน
ค. บัน ทึ ก ผลการประเมิ น ในแบบบัน ทึ ก ต่ า ง ๆ ที่ ส ร้ า งขึ้ นเอง
ให้สอดคล้องกับวิธีการประเมิน และต้องบันทึกผลการประเมินทุกครั้งที่มีการประเมิน
รวมทั้งบันทึ กผลสรุ ปของระดับคุ ณภาพตามคุณลักษณะทุกข้อของทั้ง 10 มาตรฐาน
ไว้ดว้ ย
คําชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานครู และแนวปฏิบตั ิในการประเมินที่ได้กล่าวมานี้ ให้
ความสํ า คัญ ต่ อ สาระของมาตรฐานครู คณิ ต ศาสตร์ 10 มาตรฐาน โดยเน้ น ถึ ง
คุ ณ ลัก ษณะ 3 ด้ า น คื อ ด้ า นความรู ้ ด้า นการแสดงออก และด้า นความสามารถ
ผูป้ ระเมิ นจะต้องพิจารณาผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่สอดคล้องกับตัวชี้ บ่ง เพื่อ
กําหนดระดับคุณภาพของคุณลักษณะต่าง ๆ โดยการประเมินผลตามมาตรฐานครู ที่จะ
ประสบความสํ า เร็ จ ขึ้ นอยู่ ก ับ ผู้มี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ มี
การกําหนดเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน การจัดระบบการประเมินของสถานศึกษา
และการดํา เนิ นงานของผูป้ ระเมิ นไว้อย่า งชัดเจน และมี ก ารประเมิ นอย่า งต่ อเนื่ อ ง
โดยที่ ค รู คณิ ตศาสตร์ ทุ กคนจะต้องพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้เข้า สู่ เกณฑ์ข อง
มาตรฐานนี้ และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
16
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ตอนที่ 2 มาตรฐานครูคณิตศาสตร์
มาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ที่ได้จากการรวบรวมคุณลักษณะที่สําคัญและจําเป็ น
ต่อการเป็ นครู คณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย 10 มาตรฐาน และสาระสําคัญของมาตรฐาน
มีดงั นี้
มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
เข้าใจเนื้ อหาสาระ แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างครอบคลุมหลักสู ตร และ
ใช้ทกั ษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้สาระการเรี ยนรู ้มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 2 การใฝ่ เรี ยนรู้ และพัฒ นาวิชาชี พของตนเอง และการนํ าความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
มี ค วามสนใจใฝ่ เรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาวิ ช าชี พ ของตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
นําความรู ้คณิ ตศาสตร์ ไปใช้จดั การเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและ
สังคมโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม
มาตรฐานที่ 3 การจั ด โอกาสในการเรี ยนรู้ ใ ห้ กับ ผู้ เรี ยนตามระดับ การเรี ยนรู้ และ
พัฒนาการของผู้เรียน
เข้า ใจระดับ การเรี ย นรู ้ พัฒนาการของผูเ้ รี ย น และจัดโอกาสในการเรี ย นรู้
ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาสติปัญญา สังคม ร่ างกาย และบุคลิกภาพ
มาตรฐานที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความแตกต่ างของผู้เรียน
เข้า ใจความแตกต่ า งของผู ้เ รี ย นและใช้เ ป็ นข้อ สนเทศพื้ น ฐานในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มศักยภาพ
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มาตรฐานที่ 5 การนําวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมมาใช้ พัฒนากระบวนการคิด
และการเรียนรู้ ของผู้เรียน
เข้าใจหลักการเรี ยนรู ้ และใช้วธิ ี การจัดการเรี ยนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์และการแก้ปัญหา
มาตรฐานที่ 6 การสร้ างแรงกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
เข้าใจถึงแรงกระตุน้ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่มของผูเ้ รี ยน และ
สามารถสร้ า งสถานการณ์ ห รื อสภาพแวดล้อ มที่ จู ง ใจให้ ผู้เ รี ยนสนใจและเกิ ด
แรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 7 การใช้ ทกั ษะการสื่ อสารเพือ่ ส่ งเสริมการเรียนรู้
มี ท ัก ษะการสื่ อ สารและสามารถใช้ภ าษาได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง ทั้ง การพูด และ
การเขี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นใช้ ท ัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ใ น
การสื บเสาะหาความรู ้ และแก้ปัญหา รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่ วมกัน
มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาหลักสู ตรและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาและจัด ทํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นา
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมายที่กาํ หนด โดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
มาตรฐานที่ 9 การประเมินผลเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริ งได้อย่างครอบคลุมสมรรถภาพของผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการ และเจตคติ และนําผลการประเมิน
ไปใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
มาตรฐานที่ 10 การนําชุ มชนมาร่ วมจัดการศึกษาและพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรียน
ส่ งเสริ มให้เกิ ดความสัมพันธ์ ระหว่า งสถานศึกษากับชุ มชน และให้โอกาส
ผูป้ กครอง ชุ ม ชนและองค์ก รได้มี ส่ วนร่ วมในการสนับ สนุ นการจัดการศึ ก ษาและ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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จากมาตรฐานครู ทั้ ง 10 มาตรฐานดั ง กล่ า วสามารถจํ า แนกได้ เ ป็ น
37 คุณลักษณะ ซึ่งแต่ละคุณลักษณะได้กาํ หนดตัวชี้บ่งในเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งประเภท
ของผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่ สะท้อนคุ ณลักษณะของ 10 มาตรฐานดังกล่าว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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มาตรฐานที่ 1

ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์

เข้าใจเนื้ อหาสาระ แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างครอบคลุมหลักสู ตร และ
ใช้ทกั ษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้สาระการเรี ยนรู ้มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะ
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิชา
คณิ ตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาระความรู้
และกระบวนการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของวิชา
คณิ ตศาสตร์

1. การจัดทําสาระการเรี ยนรู ้
ของรายวิชาและการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้หรื อบทเรี ยน
(พิจารณาจากการวิเคราะห์
หลักสูตร การนําตัวชี้วดั และ
สาระการเรี ยนรู ้แกนกลางมา
จัดการเรี ยนรู ้)
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสาระการเรี ยนรู ้
และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
3. อื่น ๆ (ระบุ…………...…….)
1. แผนปฏิบตั ิงานหรื อคู่มือ
การปฏิบตั ิงาน (พิจารณา
จากกิจกรรมที่ปฏิบตั ิ และ
ภาระงานต่าง ๆ ที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน)
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสื่ อการเรี ยนรู ้
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
และบันทึกการใช้แผน
3. ผลงานทางวิชาการ ผลงาน
การวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…………...…....)

2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาระงานต่ าง ๆ
ในการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิ ตศาสตร์ตาม
สาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ของหลักสูตร

20

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

มาตรฐานที่ 1 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

1.2 มีความรู ้ ความเข้าใจ
สาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
ตามหลักสูตร

ตัวชี้บ่ง
3. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเป้ าหมายของ
การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ
นํามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการกําหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ของแผนการจัด
การเรี ยนรู ้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ใน
ระดับชั้นที่สอนหรื อ
ระดับชั้นอื่นในส่วนที่
สัมพันธ์กนั
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ความรู้ ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ หรื อ
การบูรณาการภายใน
สาระในวิชาคณิ ตศาสตร์
หรื อระหว่างวิชา
คณิ ตศาสตร์กบั วิชาอื่น
ตามความเหมาะสม

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. การวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้)
3. อื่น ๆ (ระบุ……………....…)

1. เอกสารหลักสูตรในส่วน
ของคําอธิบายรายวิชา และ
หน่วยการเรี ยนรู ้
2. โครงการสอนหรื อกําหนด
การสอน
3. อื่น ๆ (ระบุ………..….…….)
1. โครงการสอนหรื อ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากเนื้อหาสาระ
ที่มีการบูรณาการระหว่าง
สาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. บันทึกผลการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…………………)

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์
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มาตรฐานที่ 1 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 มีการใฝ่ หาความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์เพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรม
ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
ข้อเท็จจริ งทาง
คณิ ตศาสตร์ และ
นําความรู ้ไปใช้
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ

22

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีการแสวงหาความรู้
และวิธีการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนแสดง
เหตุผลโดยอ้างอิง
ความรู ้ ข้อมูล หรื อ
ข้อเท็จจริ งทาง
คณิ ตศาสตร์
2. มีการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ หรือ
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้
คาดการณ์อย่างมีเหตุผล
และนําเสนอข้อมูล
โดยใช้ทกั ษะและ
กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์
3. มีการวางแผนจัด
กิจกรรม ให้ ผ้เู รียนใช้
กระบวนการคิด เพื่อ
แก้ปัญหา แสดงเหตุผล
เชื่อมโยงความรู ้และ
เนื้อหาต่าง ๆ ทาง
คณิ ตศาสตร์

1. รายงานหรื อบันทึกผล
การปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรม
ของครู
2. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…………………)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. ผลงานทางวิชาการ
4. อื่น ๆ (ระบุ…………………)

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้และ
บันทึกการใช้แผน
2. ผลงานของผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ………….……...)

มาตรฐานที่ 1 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
3. ด้ านความสามารถ
3.1 จัดการเรี ยนรู ้ให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และ
พัฒนาทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. จัดกิจกรรมให้ ผ้เู รียนมี
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
และใช้ ทกั ษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
หรื อนําเสนอข้อมูล
ทางคณิ ตศาสตร์
ในรู ปแบบที่เหมาะสม
2. จัดสื่อการเรียนรู้ และ
บรรยากาศของ
ห้ องเรียนคณิตศาสตร์
ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
อย่างเหมาะสมกับ
วิธีการที่หลากหลาย
ในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
4. พฤติกรรมการเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ…………..……..)
1. บันทึกผลการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู
(พิจารณาจากการใช้คาํ ถาม
การอภิปราย การมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน)
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสื่ อการเรี ยนรู ้
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
และบันทึกการใช้แผน
3. อื่น ๆ (ระบุ….……….……..)

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์
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 มาตรฐานที่ 2

การใฝ่ เรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และการนําความรู้
ทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์

มี ค วามสนใจใฝ่ เรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาวิ ช าชี พ ของตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
นําความรู ้คณิ ตศาสตร์ ไปใช้จดั การเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและ
สังคมโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม
คุณลักษณะ
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ
และตระหนักใน
ความสําคัญของ
การแสวงหาความรู ้
และการพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
ถึงความสําคัญของ
การแสวงหาความรู้ และ
การนําความรู้ มาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างมีคุณภาพ

1. รายงานผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาด้าน
การพัฒนาบุคลากร การจัด
การประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การมีส่วนร่ วม
ในสมาคม ชมรมเกี่ยวกับ
วิชาชีพที่เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้
2. หลักฐานที่แสดงถึงการศึกษา
หาความรู ้จากแหล่งความรู ้ที่
หลากหลายและการนําความรู ้
มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
3. อื่น ๆ (ระบุ...…...…....…..….)
9
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มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

มาตรฐานที่ 2 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
1.2 มีความรู ้ ความเข้าใจ
เป้ าหมายการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคาดหวัง
ต่ อผลการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนในด้ านความรู้
ความคิด ทักษะและ
กระบวนการ และ
เจตคติ และสามารถนํา
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
ไปประยุกต์ใน
การเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดประโยชน์ต่อ
ผูเ้ รี ยนและสังคม
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ แต่ ละ
ระดับชั้น และ
ใช้เป็ นแนวทาง
ในการจัดเนื้อหาและ
กิจกรรมที่มีแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์
ในแต่ละระดับชั้น
อย่างเชื่อมโยงกัน

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
หรื อผลงานของผูเ้ รี ยน
3. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ………………….)

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสาระการเรี ยนรู ้
และการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
ที่ให้ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน)
2. บันทึกผลการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู
3. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...….……….…)
20
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มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์
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มาตรฐานที่ 2 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 มีการแสวงหาความรู ้
และใช้ความรู ้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีความกระตือรือร้ น
และอุทศิ เวลาใฝ่ หา
ความรู้ เพื่อนํามาใช้
พัฒนาการปฏิบตั ิงาน
และการจัดการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมกับบริ บท
หรื อสภาพจริ งของ
ผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา

1. ผลงานของครู และบันทึก
รายงานการปฏิบตั ิงาน
2. แฟ้ มสะสมงานของครู
(พิจารณาผลงานต่าง ๆ ใน
ส่วนที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่
ใฝ่ หาความรู ้)
3. รายงานการเข้าประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอื่น ๆ
4. (ระบุ…...……….…….)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสื่ อการเรี ยนรู ้
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
2. ผลงานทางวิชาการ
3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...……….…….)
26

2. มีการจัดหาและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อนํามาใช้จดั
การเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้
3. มีการจัดกิจกรรมที่
ส่ งเสริมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเพิ่มพูนความรู ้
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ และ
ปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

26

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

29

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. บันทึกการปฏิบตั ิงานของครู
5. อื่น ๆ (ระบุ…...……….…….)

มาตรฐานที่ 2 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
2.2 ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์
และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

3. ด้ านความสามารถ
3.1 ใฝ่ เรี ยนรู ้และ
นําความรู ้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ต่อผูเ้ รี ยนและสังคม
โดยคํานึงถึง
คุณธรรมและ
จริ ยธรรม

ตัวชี้บ่ง
1. กําหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ ทคี่ รอบคลุม
คุณลักษณะด้ านเจตคติ
และใช้ความรู ้ ทักษะ
และกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
ให้เกิดประโยชน์
ต่อชีวติ และสังคม

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และการวัดผล
ประเมินผล)
2. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...……….…….)

1. มีการแสวงหาความรู้
ด้ วยการศึกษาหาความรู้
เพิม่ เติมอยู่เสมอ และ
นําความรู ้ไปใช้ส่งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนให้พฒั นาความรู ้
ความคิดและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในด้าน
ความรับผิดชอบ
ความรอบคอบ
ความมีระเบียบวินยั
และความมีคุณธรรม
จริ ยธรรม

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และการวัดผล
ประเมินผล)
2. กิจกรรม/งาน/โครงการ/
โครงงานคณิ ตศาสตร์
3. ผลงานของครู และผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...……….…….)
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มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์
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มาตรฐานที่ 2 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

28

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง
2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนคิด
แก้ปัญหา ให้เหตุผล
นําเสนอผลงาน
เชื่อมโยงความรู ้ และ
คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และการวัดผล
ประเมินผล)
2. แฟ้ มสะสมงานของครู
3. บันทึกการปฏิบตั ิงานของครู
4. อื่น ๆ (ระบุ…...……….…….)
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มาตรฐานที่ 3

การจัดโอกาสในการเรียนรู้ ให้ กับผู้เรียนตามระดับการเรียนรู้
และพัฒนาการของผู้เรียน

เข้าใจระดับ การเรี ย นรู ้ พัฒนาการของผูเ้ รี ย น และจัดโอกาสในการเรี ย นรู้
ให้แก่ผเู้ รี ยนได้พฒั นาสติปัญญา สังคม ร่ างกาย และบุคลิกภาพ
คุณลักษณะ
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ
ระดับการเรี ยนรู ้
และพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยน

ตัวชี้บ่ง
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎี
การเรียนรู้ หลักการ
ด้ านพัฒนาการทาง
ร่ างกายและสติปัญญา
และนําความรู ้ไปใช้
จัดการเรี ยนรู ้ได้
อย่างสอดคล้องกับ
ระดับการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ วิธีการและ
เครื่ องมือในการวัดผล
ประเมินผลเพื่อวินิจฉัย
ความพร้อมของผูเ้ รี ยน)
2. บันทึกผลการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
4. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ……………..….…)

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์
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มาตรฐานที่ 3 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
1.2 มีความรู ้ ความเข้าใจ
การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้วชิ า
คณิ ตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด
หลักการ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ใน
การสื บเสาะหาความรู ้
และแก้ปัญหา และ
นําความรู ้ไปใช้จดั
กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
ทั้งด้านความรู ้ความคิด
ทักษะและกระบวนการ
และเจตคติ

2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดกิจกรรมที่คาํ นึงถึง 1. มีการตรวจสอบความรู้
ความเหมาะสมกับ
ทักษะและกระบวนการ
ระดับการเรี ยนรู ้และ
และระดับการเรียนรู้
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ของผู้เรียน และ
นําผลการวินิจฉัย
ไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการวางแผนเพื่อ
เตรี ยมการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้

30

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. รายงานการเข้าประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้และการวัดผล
ประเมินผล)
3. ผลงานและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้และการวัดผล
ประเมินผลเพื่อวินิจฉัย
ระดับการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน)
2. บันทึกและรายงานผล
การสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐานที่ 3 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

ตัวชี้บ่ง
2. จัดประสบการณ์
ทีห่ ลากหลาย
ทั้งประสบการณ์ ตรง
และประสบการณ์
ทางอ้ อม เพื่อส่งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนให้สนใจ
และอยากเรี ยนรู ้
ตามความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน
3. ตรวจสอบและประเมิน
ผลการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนอย่ างต่ อเนื่อง
และนําไปใช้
เป็ นแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุ ง
การจัดการเรี ยนรู ้

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. บันทึกและรายงานผล
การสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของผูเ้ รี ยน
3. ผลการตรวจสอบและ
การประเมินผลการจัด
การเรี ยนรู ้
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. ผลการตรวจสอบและ
การประเมินผลการจัด
การเรี ยนรู ้
2. บันทึกหลังการสอนและ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของครู
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์
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มาตรฐานที่ 3 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีทกั ษะการสอน
1. จัดเนือ้ หาสาระและ
ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยน
กิจกรรมให้ เหมาะสม
ทุกคนมีโอกาส
กับระดับของผู้เรียน
ในการเรี ยนรู ้ และ
เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
ได้ใช้ความรู ้ความคิด
สติปัญญา สังคม และ
และลงมือปฏิบตั ิ
บุคลิกภาพ
และมีการพัฒนา
สติปัญญา สังคม
และบุคลิกภาพ
อย่างต่อเนื่อง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสาระการเรี ยนรู ้
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
2. ผลการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของผูเ้ รี ยน
(พิจารณาจากคําถาม คําตอบ
การอภิปรายและการสรุ ป
ความรู ้ดว้ ยตนเอง)
3. ผลงานและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…………….…….)
2. จัดหาและพัฒนา
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสื่ อการเรี ยนรู ้
สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้
การเรียนรู้ แหล่ งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ กิจกรรม
และบรรยากาศ เพื่อให้
การเรี ยนรู ้ และการวัดผล
ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถ
ประเมินผล)
เรี ยนรู ้ได้
2. บันทึกและรายงานต่าง ๆ
ของครู
3. ผลการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของผูเ้ รี ยน
ในการทํากิจกรรม
4. ผลงานทางวิชาการ
สื่ อการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม
การเรี ยนรู ้ของครู
5. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
6. อื่น ๆ (ระบุ...……..……...….)
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มาตรฐานที่ 4

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามความแตกต่ างของผู้เรียน

เข้า ใจความแตกต่ า งของผู ้เ รี ย นและใช้เ ป็ นข้อ สนเทศพื้ น ฐานในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มศักยภาพ
คุณลักษณะ
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ
และตระหนักใน
ความสําคัญของ
การจัดการเรี ยนรู ้
ตามความแตกต่าง
ของผูเ้ รี ยน

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู้ ทเี่ น้ น
ความแตกต่ างของ
ผู้เรียน และนําความรู ้
ไปใช้ออกแบบกิจกรรม
ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เกิด
การเรี ยนรู ้

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. รายงานการเข้าประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ผลการประเมินเพื่อวินิจฉัย
ผูเ้ รี ยน
4. ผลการศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล
5. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
เกี่ยวกับหลักการจัด
การเรี ยนรู ้)
การเรียนรู้ ของผู้เรียน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคลและ
ประกอบด้วยภูมิหลัง
เป็ นกลุ่ม และนําความรู ้
พัฒนาการทางด้านร่ างกาย
ไปใช้จดั กิจกรรมที่
สติปัญญา สังคม อารมณ์
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทุกคน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
พัฒนาการเรี ยนรู ้ได้
3. บันทึกและรายงานผลการจัด
อย่างเต็มศักยภาพ
การเรี ยนรู ้
4. แฟ้ มสะสมงานของผูเ้ รี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์
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มาตรฐานที่ 4 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
1.2 มีความรู ้ ความเข้าใจ
การจัดกิจกรรมที่เน้น
ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนลงมือ
ปฏิบตั ิ
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ตัวชี้บ่ง
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดภาระงาน
ให้ เหมาะสมกับผู้เรียน
เพื่อให้โอกาสผูเ้ รี ยน
ทุกคนได้เรี ยนรู ้จาก
การลงมือปฏิบตั ิและ
ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
ตามความสนใจ
ความถนัด และ
ความสามารถ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสําคัญ
ของการใช้ สื่อการเรียนรู้
และนวัตกรรม
การเรียนรู้ ทหี่ ลากหลาย
เพื่อสร้างโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ตามความสนใจ
ความถนัด และ
ความสามารถ

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. รายงานการเข้าประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
3. บันทึก รายงาน และผลงาน
ของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้
และการวัดผลประเมินผล)
2. ผลงานทางวิชาการ
สื่ อการเรี ยนรู ้ และ
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐานที่ 4 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดกิจกรรมที่มี
การลงมือปฏิบตั ิ
หรื อให้สถานการณ์
อย่างหลากหลาย
แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้สร้าง
แนวคิดของตนเอง
และเกิดการเรี ยนรู ้

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. จัดกิจกรรมทีส่ ่ งเสริม
ให้ ผ้เู รียนได้ ใช้ แนวคิด
ของตนเองเชื่อมโยง
กับความรู้ และทักษะ
ทีไ่ ด้ รับจากการลงมือ
ปฏิบตั ิหรื อได้รับ
จากสถานการณ์ที่
หลากหลายในระหว่าง
การเรี ยนรู ้
2. จัดหาแหล่ งเรียนรู้
แหล่ งภูมปิ ัญญาท้ องถิน่
หรือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อกระตุน้
ความสนใจให้ผเู ้ รี ยน
มีความกระตือรื อร้น
ที่จะเรี ยนรู ้และ
เกิดการเรี ยนรู ้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้
และการวัดผลประเมินผล)
2. บันทึกและรายงานผล
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้
และแหล่งเรี ยนรู ้)
2. บันทึกผลการสังเกต
พฤติกรรมการสอน และ
การใช้สื่อการเรี ยนรู ้
และแหล่งเรี ยนรู ้ของครู
3. บันทึกและรายงานผล
การทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์
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มาตรฐานที่ 4 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีทกั ษะการสอน
ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้และ
มีพฒั นาการเป็ นไป
ตามความแตกต่าง
ของผูเ้ รี ยน

36

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
1. จัดประสบการณ์ ตรง
(พิจารณาจากกิจกรรม
ให้ ผ้เู รียนได้ ลงมือปฏิบัติ
การเรี ยนรู ้)
โดยการจัดกิจกรรมและ
2. บันทึกผลการสังเกต
ให้เวลาในการเรี ยนรู ้
พฤติกรรมการสอนของครู
ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3. บันทึก รายงาน และผลงาน
ของผูเ้ รี ยน
4. อื่นๆ (ระบุ…...…….....….…)
2. จัดหาและพัฒนา
1. สื่ อการเรี ยนรู ้ (พิจารณาจาก
จํานวนและประเภทของ
สื่อการเรียนรู้ และ
สื่ อการเรี ยนรู ้) และบันทึกผล
นวัตกรรมการเรียนรู้
การใช้สื่อการเรี ยนรู ้
อย่ างหลากหลาย
2. ผลงานทางวิชาการและ
ทั้งสื่ อท้องถิ่นและ
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของครู
สื่ อเทคโนโลยี เพื่อ
3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาส
เลือกใช้ตามความสนใจ 4. อื่นๆ (ระบุ…...…….....….…)
และความสามารถ

 มาตรฐานที่ 5

การนํ า วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมมาใช้ พั ฒ นา
กระบวนการคิดและการเรียนรู้ ของผู้เรียน

เข้าใจหลักการเรี ยนรู ้ และใช้วธิ ี การจัดการเรี ยนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์และการแก้ปัญหา
คุณลักษณะ
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ
กระบวนการเรี ยนรู ้
ที่ให้ผเู ้ รี ยนใช้
ความคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์วจิ ารณ์
ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหา

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ ทสี่ ่ งเสริม
ให้ ผ้เู รียนใช้ แนวคิด
ของตนเองเพือ่ เชื่อมโยง
กับสถานการณ์ ทไี่ ด้รับ
และนําความรู ้ไปใช้
จัดกิจกรรมที่ตอ้ งใช้
ความคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์วจิ ารณ์
ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหา

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสื่ อการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ
การวัดผลประเมินผล)
2. ผลการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของผูเ้ รี ยน
ในการทํากิจกรรม
3. ผลงานและผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน
4. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์
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มาตรฐานที่ 5 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
1.2 มีความรู ้ ความเข้าใจ
และตระหนัก
ในความสําคัญ
ของทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์
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มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ที่ให้ผเู ้ รี ยน
ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
ให้เหตุผล นําเสนอ
ผลงาน และเชื่อมโยง
ความรู ้
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอน
การเรียนรู้ โดย
การสังเกต การสืบค้ น
ข้ อมูล การลงมือปฏิบัติ
การอภิปราย และ
การแสดงความคิดเห็น

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. กิจกรรม/งาน/โครงการ/
โครงงานคณิ ตศาสตร์
3. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. ผลการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของผูเ้ รี ยน
ในการทํากิจกรรม
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
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มาตรฐานที่ 5 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดการเรี ยนรู ้
ที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนา
กระบวนการคิด
โดยการมีส่วนร่ วม
ในการให้แนวคิด
การลงมือปฏิบตั ิ
และให้ผเู ้ รี ยนได้
สรุ ปองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ทเี่ ปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่ วม
สร้ างแนวคิด กําหนด
เป้ าหมาย ทํากิจกรรม
และประเมินผล
เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสรุ ป
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
2. กําหนดภาระงานตาม
จุดประสงค์ การเรียนรู้
โดยให้ ผ้เู รียนได้ ลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับความรู ้ พัฒนา
กระบวนการคิดและ
ฝึ กการปฏิบตั ิจนเกิด
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. จัดกิจกรรมทีใ่ ช้
สื่อการเรียนรู้
นวัตกรรมการเรียนรู้
และแหล่ งเรียนรู้
อย่ างหลากหลาย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทุกคน
สามารถเรี ยนรู ้ได้

1. บันทึกการปฏิบตั ิงานของครู
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
3. บันทึกและรายงานผล
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. บันทึก รายงานและผลงาน
ของผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
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1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ วัสดุอุปกรณ์
สื่ อการเรี ยนรู ้ นวัตกรรม
การเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์)
2. ผลการประเมินตนเองของครู
และผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

39

มาตรฐานที่ 5 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
3. ด้ านความสามารถ
3.1 ใช้วธิ ีการจัด
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
มีโอกาสฝึ กฝน
กระบวนการคิด
การปฏิบตั ิ เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
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มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. จัดกิจกรรมและ
ภาระงาน
อย่ างหลากหลาย
ในลักษณะที่
ให้ ผ้เู รียนได้ รับ
ประสบการณ์ ตรง
ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
ทั้งความรู ้และ
กระบวนการเรี ยนรู ้
2. จัดสถานการณ์ ที่
สอดคล้ องกับสภาพจริง
ให้ ผ้เู รียนคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ และแก้ ปัญหา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยง
แนวคิดของตนเองกับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ
และสร้างความรู ้ได้
ด้วยตนเอง

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้
และการวัดผลประเมินผล)
2. ผลการทํากิจกรรมต่าง ๆ
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. กิจกรรม/งาน/โครงการ/
โครงงานคณิ ตศาสตร์
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสาระการเรี ยนรู ้
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมด้าน
การคิดหรื อแนวคิดของผูเ้ รี ยน
3. ผลงานและผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

 มาตรฐานที่ 6

การสร้ างแรงกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เข้าใจถึงแรงกระตุน้ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่มของผูเ้ รี ยน และ
สามารถสร้ า งสถานการณ์ ห รื อสภาพแวดล้อ มที่ จู ง ใจให้ ผู้เ รี ยนสนใจและเกิ ด
แรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้
คุณลักษณะ
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ
และตระหนักใน
ความสําคัญของ
การสร้างแรงกระตุน้
การปฏิสมั พันธ์และ
ทํางานร่ วมกัน

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีความรู ้ ความเข้าใจใน
หลักจิตวิทยาการเรียนรู้
เกีย่ วกับแรงกระตุ้น
หรือแรงจูงใจ และ
นําความรู ้ไปใช้จดั
กิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีความกระตือรื อร้น
และอยากเรี ยนรู ้
ในสาระและกิจกรรม
ตามบทเรี ยน
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัด
กิจกรรมอย่ างหลากหลาย
ทีส่ ร้ างแรงกระตุ้นหรือ
แรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยน
มีการสื บเสาะหาความรู ้
และมีแรงบันดาลใจ
ในการเรี ยนรู ้

1. ผลการวินิจฉัยผูเ้ รี ยน
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. บันทึกหรื อรายงาน
กระบวนการและผลลัพธ์
จากการปฏิบตั ิงานของครู
และผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
3

มาตรฐาน
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มาตรฐานที่ 6 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดกิจกรรมที่
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
1. จัดกิจกรรมทีส่ ่ งเสริม
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
(พิจารณาจากกิจกรรม
ให้ ผ้เู รียนได้ แลกเปลีย่ น
มีความกระตือรื อร้น
การเรี ยนรู ้และการวัดผล
การเรียนรู้ อย่ างสมํา่ เสมอ
ต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อ
ประเมินผล)
โดยใช้สถานการณ์
ให้เกิดแรงบันดาลใจ
ที่ส่งเสริ มให้คิด อภิปราย 2. บันทึกหรื อรายงาน
ในการเรี ยนรู ้
กระบวนการและผลลัพธ์
นําเสนอผลงาน และ
จากการปฏิบตั ิงานของครู
ให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วม
และผูเ้ รี ยน
ในการประเมินผล
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. จัดประสบการณ์ ตรง
(พิจารณาจากสถานการณ์
หรือสถานการณ์ จาํ ลอง
ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ
ที่ท้าทายความสนใจและ
มีความหมายต่ อผู้เรียน เรี ยนรู ้
ตามเนื้อหาสาระใน
เพื่อช่วยจูงใจให้ผเู ้ รี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
อยากรู ้อยากเห็น
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
ซักถาม อภิปราย
2. ผลการสังเกตพฤติกรรม
และสร้างความรู ้ได้
การแสดงออกของผูเ้ รี ยน
ด้วยตนเอง
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. ผลการประเมินความพร้อม
3. จัดบรรยากาศและ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนรู ้
สภาพแวดล้ อม
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้
ให้ เอือ้ ต่ อการเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ บรรยากาศและ
เพื่อกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
สิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้
ให้มีความสนใจและ
2. ผลงานของผูเ้ รี ยน
มีแรงบันดาลใจที่จะ
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
แก้ปัญหาร่ วมกัน
ให้ได้ผลสําเร็ จ
8
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มาตรฐาน
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มาตรฐานที่ 6 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
3. ด้ านความสามารถ
3.1 จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ต้องการเรี ยนรู ้
และสร้างความรู ้
ด้วยตนเอง รวมทั้ง
การทํางานร่ วมกัน
อย่างมีความสุข

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. จัดกิจกรรมทีก่ ระตุ้น
ให้ ผ้เู รียนคิดทบทวน
ความรู้ สํารวจความรู้
ความสามารถของ
ตนเอง และนําแนวคิด
ที่มีอยูแ่ ล้วเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ
ที่ได้รับ เพื่อสร้าง
แนวคิดใหม่ ๆ ได้
ด้วยตนเอง

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
(พิจารณาทั้งประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผลของงาน)
3. ผลการสังเกตการปฏิบตั ิงาน
ตามสภาพจริ งและหลักฐาน
ที่บนั ทึก
4. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
2. ผลการประเมินตนเองของครู
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่มี
การทํางานเป็ นกลุ่ม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

2. จัดบริบทการเรียนรู้
ทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้เู รียน
แลกเปลีย่ นการเรียนรู้
ระหว่ างกัน และ
มีปฏิสมั พันธ์ทางบวก
ในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นกลุ่ม

28
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 มาตรฐานที่ 7

การใช้ ทกั ษะการสื่ อสารเพือ่ ส่ งเสริมการเรียนรู้

มี ท ัก ษะการสื่ อ สารและสามารถใช้ภ าษาได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง ทั้ง การพูด และ
การเขี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นใช้ ท ัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ใ น
การสื บเสาะหาความรู ้ และแก้ปัญหา รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่ วมกัน
คุณลักษณะ
ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ 1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. บันทึก รายงาน การนําเสนอ
และตระหนักใน
ผลงานการพูด การอ่าน
ในการใช้ ภาษาได้
ความสําคัญของ
การเขียนของครู เพื่อสื่ อสาร
อย่ างถูกต้ อง ทั้งการพูด
การสื่ อสาร
ให้ผเู ้ รี ยนหรื อผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
การเขียน การใช้คาํ ศัพท์
การสื บเสาะ
เกิดการเรี ยนรู ้
และการนําเสนอแนวคิด
หาความรู ้ และ
2. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ทางคณิ ตศาสตร์
การปฏิสมั พันธ์
ผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
และเห็นความสําคัญใน
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้)
การจัดโอกาสให้ ผ้เู รียน
ได้ ฝึกทักษะการสื่อสาร 2. ผลการประเมินตนเองของครู
และผูเ้ รี ยน
โดยการซักถาม
3. ผลการสังเกตพฤติกรรม
อภิปราย บันทึก
การแสดงออกของผูเ้ รี ยน
รายงาน หรื อนําเสนอ
ผลงานในรู ปแบบต่าง ๆ 4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
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มาตรฐานที่ 7 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 มีวธิ ีการสื่ อสาร
อย่างเหมาะสม
ในการพูด การเขียน
และการแสดงออก
รวมทั้งการจัดหา
สื่ อการเรี ยนรู ้ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
มาช่วยในการจัด
การเรี ยนรู ้

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีการสื่อสารด้ วยการพูด
การเขียน และ
การแสดงออก
ที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนรู้
เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
สนใจ อยากรู ้อยากเห็น
เข้าใจเป้ าหมาย
ในการทําภาระงาน
ต่าง ๆ และประเมินผล
ตามเป้ าหมายที่กาํ หนด
ในระหว่างการเรี ยนรู ้

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากสาระการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่งมี
แผนภูมิ ตาราง ผังมโนทัศน์
ประกอบคําอธิบาย)
2. บันทึกผลการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู
(พิจารณาจากการใช้เทคนิค
การสื่ อสารที่เหมาะสม ทําให้
เข้าใจได้ง่าย)
3. ผลงานของผูเ้ รี ยน การทํา
แบบฝึ กหัด บันทึก หรื อ
รายงานทั้งการเขียนและ
การพูด
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. ผลการรวบรวมสื่ อการเรี ยนรู ้
อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยี
2. ผลการจัดหา ผลิต และพัฒนา
สื่ อการเรี ยนรู ้ นวัตกรรม
การเรี ยนรู ้ และเทคโนโลยี
เพื่อการเรี ยนรู ้
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และสื่ อการเรี ยนรู ้)
4. อื่นๆ (ระบุ…...…….....….…)

2. ใช้สื่อการเรียนรู้
อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
หรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เป็ นเครื่ องมือ
สื่ อสารในการจัด
การเรี ยนรู ้ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
เนื้อหาสาระและ
กิจกรรมของบทเรี ยน

0

0
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มาตรฐานที่ 7 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
2.2 มีการสื่ อสารหรื อ
การนําเสนอแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์
โดยใช้คาํ ศัพท์
ทางคณิ ตศาสตร์
อย่างถูกต้อง

3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีการสื่ อสารเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูเ้ รี ยน และทําให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจได้ดี
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ครูคณิตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง
1. มีการสื่อสารแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์
ด้ วยคําศัพท์ ทาง
คณิตศาสตร์ ได้
อย่ างถูกต้ อง
ตามศัพท์บญั ญัติของ
ราชบัณฑิตยสถาน
และในกรณี ที่ไม่มี
การบัญญัติศพั ท์
ของราชบัณฑิตยสถาน
ให้ใช้คาํ ศัพท์ที่มี
การยอมรับกันทัว่ ไป

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากการนําเสนอ
แนวคิดและการใช้คาํ ศัพท์
ทางคณิ ตศาสตร์ใน
สาระการเรี ยนรู ้และ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้)
2. ผลการสังเกตความสามารถ
ในการสื่ อสารในระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

1. มีการเขียนและการพูด
โดยใช้ คาํ ศัพท์ ทาง
คณิตศาสตร์ ได้
อย่ างถูกต้ อง
เพื่อสื่ อความหมาย
เนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
กระบวนการเรี ยนรู ้
และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์

1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากการนําเสนอ
แนวคิดและการใช้คาํ ศัพท์
ทางคณิ ตศาสตร์ใน
สาระการเรี ยนรู ้และ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้)
2. บันทึก รายงาน และ
การนําเสนอผลงานใน
รู ปแบบต่าง ๆ
3. ผลงานของครู และผูเ้ รี ยน
แบบฝึ กหัด ใบความรู ้ ใบงาน
เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
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 มาตรฐานที่ 8

การพัฒนาหลักสู ตรและการวางแผนการจัดการเรียนรู้

พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาและจัด ทํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นา
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมายที่กาํ หนด โดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
คุณลักษณะ
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ
และตระหนักใน
ความสําคัญของการ
พัฒนาหลักสูตร
และการวางแผน
การสอน

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา
และนําความรู ้ไปใช้
พัฒนาหลักสูตร
คณิ ตศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม

1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและ
การวางแผนการสอน
2. ผลการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา (พิจารณาจาก
การนําตัวชี้วดั และสาระ
การเรี ยนรู ้แกนกลางของ
หลักสูตรมาจัดทําคําอธิบาย
รายวิชาและหน่วยการเรี ยนรู ้)
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตร
ก่อนจัดทําแผนการจัด
ในการจัดทําแผนการจัด
การเรี ยนรู ้
การเรียนรู้ ที่มีรายละเอียด
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้และ
ครอบคลุมเป้ าหมาย
บันทึกการใช้แผน
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐาน
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มาตรฐานที่ 8 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดทําหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์และ
พัฒนาแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
และสอดคล้อง
ตามสภาพชุมชน
หรื อท้องถิ่น

48

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

ตัวชี้บ่ง
3. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาระงาน
ในการจัดการเรียนรู้
และนําความรู ้
ไปพัฒนาระบบ
การเรี ยนรู ้ กําหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ และ
การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกัน
โดยเป็ นกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แบบกําหนดภาระงานที่ครู
ได้รับมอบหมาย
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. บันทึกการปฏิบตั ิงาน
รายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้
4. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
5. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

1. จัดทําหรื อมีส่วนร่ วม
ในการจัดทําหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับบริ บท
ของระดับชั้นที่สอน

1. หลักสูตรสถานศึกษา
(พิจารณาจากการกําหนด
สาระการเรี ยนรู ้ของรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาและ
หน่วยการเรี ยนรู ้)
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐานที่ 8 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีการพัฒนา
หลักสูตรและ
แผนการจัด
การเรี ยนรู ้
ตามผลการประเมิน
การใช้หลักสูตร
และแผนการจัด
การเรี ยนรู ้หรื อ
ผลงานการวิจยั
ในชั้นเรี ยน

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีการพัฒนาหลักสู ตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้
อย่ างเป็ นระบบ
โดยใช้ผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรหรื อ
ผลงานการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้

1. รายงานการพัฒนาหลักสูตร
2. บันทึกหรื อรายงาน
การนําหลักสูตรหรื อ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้
3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
และงานวิจยั ในระดับ
สถานศึกษา
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
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 มาตรฐานที่ 9

การประเมินผลเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้

ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริ งได้อย่างครอบคลุมสมรรถภาพของผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการ และเจตคติ และนําผลการประเมิน
ไปใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
คุณลักษณะ
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ
หลักการและวิธีการ
วัดผลประเมินผล
การเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์

50
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ตัวชี้บ่ง
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการประเมินผล
ตามสภาพจริง
และนําความรู ้ไปใช้
ประเมินพฤติกรรม
การแสดงออก
ขณะลงมือปฏิบตั ิงาน
และผลงานของผูเ้ รี ยน

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. รายงานหรื อผลงานจาก
การเข้าประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้านการวัดผลประเมินผล
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ วิธีการและ
เครื่ องมือในการวัดผล
ประเมินผล)
3. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐานที่ 9 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

2. ด้ านการแสดงออก
2.1 มีการพัฒนา
การวัดผลประเมินผล
โดยประเมิน
สมรรถภาพ
ของผูเ้ รี ยน
อย่างครอบคลุม
ทั้งความรู ้ความคิด
ทักษะและ
กระบวนการ
และเจตคติ

ตัวชี้บ่ง
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทดสอบ
ด้ วยแบบทดสอบและ
การประเมินผลจาก
การปฏิบัตงิ านและ
ผลงาน และนําความรู ้
ไปพัฒนาเครื่ องมือ
ทดสอบให้มีคุณภาพ
หรื อกําหนดภาระงาน
ในการเรี ยนรู ้ที่มี
การประเมินผลควบคู่
กับการลงมือปฏิบตั ิ

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการวัดผลประเมินผล
2. แบบทดสอบและ
เครื่ องมือในการวัดผล
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และผลงานของผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

1. มีการกําหนด
จุดประสงค์ วิธีการ
และเกณฑ์ การประเมิน
เพื่อให้มีเป้ าหมาย
ขอบเขต และแนวทาง
ปฏิบตั ิในการวัดผล
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน

1. แผนการวัดผลประเมินผล
2. ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
หรื อการทําภาระงานของ
ผูเ้ รี ยนในลักษณะต่าง ๆ
3. บันทึก รายงาน หรื อ
ผลการประเมินตนเอง
ของผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
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มาตรฐานที่ 9 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

ตัวชี้บ่ง
2. มีการวัดผลประเมินผล
โดยการทดสอบ
การสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออก
ขณะปฏิบตั งิ าน และ
การประเมินผลงานของ
ผู้เรียน ก่อนการเรี ยน
ระหว่างการเรี ยน และ
ปลายภาคเรี ยน

3. สร้ างและพัฒนา
แบบทดสอบ
หลายรู ปแบบได้
อย่ างมีคุณภาพ
ตรงตามพฤติกรรม
ที่ตอ้ งการประเมิน

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากวิธีการวัดผล
ประเมินผล)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน
3. ผลการประเมินเพื่อวินิจฉัย
ผูเ้ รี ยน
4. ผลการประเมินความก้าวหน้า
ในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
5. ผลการประเมินสรุ ปปลายภาค
6. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
7. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. บันทึกการสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบในรู ปแบบต่าง ๆ
(พิจารณาจากคุณภาพ
ของข้อสอบแต่ละข้อ)
2. การบันทึกผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
การแปลผล และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
3. ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
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มาตรฐานที่ 9 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีทกั ษะการวัดผล
ประเมินผลทั้งความรู ้
และกระบวนการ
เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ให้เป็ นไปตาม
ธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. บันทึกการพัฒนาแบบทดสอบ
1. มีการสร้ างและพัฒนา
แบบทดสอบให้มีคุณภาพ (การสร้าง การทดลองใช้ และ
การปรับปรุ ง)
และนําไปใช้ได้
2. แผนการพัฒนาแบบทดสอบ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และการนําไปใช้
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
2. มีการวัดผลประเมินผล 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากวิธีการและ
อย่ างเป็ นระบบ
เครื่ องมือในการวัดผล
ด้วยวิธีการและ
ประเมินผล)
เครื่ องมือที่หลากหลาย
2. ผลการประเมินเพื่อวินิจฉัย
ผูเ้ รี ยน
3. ผลการประเมินความก้าวหน้า
ในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. ผลการประเมินระหว่างภาค
และปลายภาคของผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านความรู ้ความคิด
ทักษะและกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐาน

ครูคณิตศาสตร์

53

มาตรฐานที่ 9 (ต่ อ)
คุณลักษณะ

ตัวชี้บ่ง
ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. บันทึกผล รายงานสรุ ป
3. มีการบันทึก
จุดเด่นและจุดด้อยในการใช้
ผลการประเมิน
เครื่ องมือวัดผลประเมินผล
อย่ างต่ อเนื่องและ
แบบต่าง ๆ
เป็ นระบบ โดยบันทึก
คะแนน พฤติกรรม หรื อ 2. บันทึกผล ข้อมูลการพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
เหตุการณ์ที่สะท้อน
ให้เห็นว่ามีการปรับปรุ ง 3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
แก้ไขและพัฒนา
การจัดการเรี ยนรู ้
อย่างสมํ่าเสมอ
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 มาตรฐานที่ 10

การนําชุ มชนมาร่ วมจัดการศึกษาและพัฒนาการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรียน

ส่ งเสริ มให้เกิ ดความสัมพันธ์ ระหว่า งสถานศึกษากับชุ มชน และให้โอกาส
ผูป้ กครอง ชุ ม ชนและองค์ก รได้มี ส่ วนร่ วมในการสนับ สนุ นการจัดการศึ ก ษาและ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะ
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึง
ความสําคัญใน
ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา
กับผูป้ กครองและ
ชุมชน

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้ าง
การบริหาร บทบาท
และหน้ าทีข่ องบุคลากร
ทั้งในองค์ กรและ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องจาก
ภายนอก และให้โอกาส
ชุมชนมาร่ วมสนับสนุน
ในการจัดการศึกษา
หรื อจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์

1. แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. แผนภูมิโครงสร้างองค์กร
และบทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่อยูใ่ นโครงสร้าง
องค์กร
3. รายงานประจําปี เกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. คู่มือปฏิบตั ิงานของครู
5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
(พิจารณาจากการทํากิจกรรม
งานหรื อโครงการ ซึ่งบุคคล
และหน่วยงานมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและ
สถานศึกษา)
6. อื่น ๆ (ระบุ……………..….…)

มาตรฐาน
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ตัวชี้บ่ง
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย
และแผนการพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา และนํามา
กําหนดเป้ าหมายและ
โครงการเพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษา
โดยให้โอกาสชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วม
ตามความเหมาะสม

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. คู่มือการปฏิบตั ิงานของครู
(พิจารณาจากกิจกรรม
งานหรื อโครงการ รวมทั้ง
ผูร้ ับผิดชอบหรื อผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง)
3. โครงสร้างองค์กรที่มี
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่มีการกําหนด
บทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งผูป้ กครอง
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ าํ ในชุมชน
ครู ผูเ้ รี ยนและอื่น ๆ
5. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐานที่ 10 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
2. ด้ านการแสดงออก
2.1 จัดกิจกรรมร่ วมกับ
ผูเ้ รี ยน ครู ผูป้ กครอง
ชุมชน หรื อองค์กร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. มีการเผยแพร่ หรือ
ประชาสัมพันธ์ กจิ กรรม
งาน โครงการ เพือ่
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ให้ผปู ้ กครอง ชุมชน
และสังคมได้เข้าใจใน
ภารกิจของสถานศึกษา
และความก้าวหน้า
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์

1. แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ผลการปฏิบตั ิงาน กิจกรรม
โครงการด้านคณิ ตศาสตร์
3. ผลจากการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐาน
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ตัวชี้บ่ง
2. จัดกิจกรรม การแสดง
หรือนิทรรศการที่
ส่ งเสริมให้ ผ้เู รียน
ได้ ใช้ ความรู้ ทักษะ
และกระบวนการที่
ได้ รับจากการเรียนรู้
เพื่อให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้
หรื อมีผลสะท้อนกลับ
จากผูอ้ ื่นมาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3. จัดทํารายงาน
ผลการจัดการเรี ยนรู ้
และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดย
จัดทําสารสนเทศ
ที่มีเนื้อหาสาระ
ที่สาํ คัญ และนําเสนอ
อย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา
ทุกปี

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย
1. ผลงาน แฟ้ มสะสมงาน
ผลการจัดกิจกรรม การแสดง
การสาธิต นิทรรศการ
โครงงานคณิ ตศาสตร์
หรื อการนําเสนอผลงาน
ของผูเ้ รี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ
2. ผลงานของผูเ้ รี ยน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อ
ผลงานจากองค์กรที่ร่วมกัน
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
1. รายงานคุณภาพการจัด
การเรี ยนรู ้ของครู และ
การจัดการศึกษาในภาพรวม
ของสถานศึกษา
2. คู่มือการปฏิบตั ิงานของครู
และผลการปฏิบตั ิงานของครู
3. แฟ้ มสะสมงานของครู และ
ผูเ้ รี ยน
4. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

มาตรฐานที่ 10 (ต่ อ)

คุณลักษณะ
3. ด้ านความสามารถ
3.1 มีการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับบุคลากร
ในสถานศึกษา
ผูป้ กครองและชุมชน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทําให้เกิดผล
ต่อการพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

ตัวชี้บ่ง

ผลงาน หลักฐาน หรือร่ องรอย

1. บันทึกการประชุม หรื อ
1. จัดประชุมร่ วมกับ
สรุ ปรายงาน ผลงานของ
ผู้ปกครองหรือทํา
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมร่ วมกับ
สมาคมผูป้ กครองและครู
ผู้ปกครอง เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2. ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดย
ผูป้ กครองและชุมชน
แก้ปัญหาหรื อ
มีส่วนให้การส่งเสริ ม
ให้คาํ ชี้แจงเกี่ยวกับ
และสนับสนุน
ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)
2. จัดกิจกรรมการให้
บริการแก่ ชุมชนและ
ให้ ชุมชนอาสาสมัคร
เข้ ามาสนับสนุน
การจัดการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยใช้
รู ปแบบกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อ
ให้โอกาสทุกฝ่ าย
ได้มีส่วนร่ วม
ตามศักยภาพ

1. ผลงานของครู ผูเ้ รี ยน และ
ผูป้ กครองในการจัดการศึกษา
และการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
2. ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในด้าน
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
3. อื่น ๆ (ระบุ…...…….....….…)

ผลงาน หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นเป็ นตัวอย่างประเภท
ของผลงานของครู ที่จดั ทําหรื อปรากฏขึ้นในระหว่างการลงมือปฏิบตั ิ ถ้ามีผลงานอื่น ๆ
ที่ นอกเหนื อจากที่ ระบุ น้ ี และสะท้อนตามตัวชี้ บ่ง ของคุ ณลัก ษณะต่ า ง ๆ ก็ ส ามารถ
นํ า มาใช้ ป ระเมิ น ได้ ทั้ง นี้ การรวบรวมผลงาน หลั ก ฐาน หรื อร่ องรอยต่ า ง ๆ
ควรดําเนิ นการอย่า งเป็ นระบบ เช่ น จัดให้มีระเบี ยนหรื อดัชนี เอกสารที่ มี คาํ อธิ บาย
ประกอบไว้ดว้ ย พร้อมกับแฟ้ มสะสมงานหรื อสถานที่จดั เก็บผลงานของแต่ละบุคคล
มาตรฐาน
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ตอนที่ 3
การประเมินผลงานและการบันทึกผลการประเมิน
ผลงานของครู ที่ ส ะท้อนมาตรฐานครู ค ณิ ต ศาสตร์ มี อ ยู่หลายประเภท เช่ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ งานวิจยั ในชั้นเรี ยน คู่มือการปฏิ บตั ิงาน แฟ้ มสะสมงาน และ
ผลงานอื่น ๆ เมื่อต้องการประเมินผลงานประเภทใด ผูป้ ระเมินต้องเข้าใจลักษณะของ
ผลงานนั้ นและสามารถวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ มาตรฐานครู แต่ ล ะด้ า นได้
อย่างถูกต้อง เพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผลงานโดยแยกตามคุณลักษณะด้านความรู้
ด้า นการแสดงออก และด้า นความสามารถของครู ต ามมาตรฐานด้า นต่ า ง ๆ ได้
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน

การประเมินผลงาน
0

0

เพื่อให้เห็นแนวทางในการประเมินผลงานที่สะท้อนมาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์
ในที่น้ ีจึงขอนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้มาเป็ นตัวอย่าง โดยพิจารณาเฉพาะมาตรฐานที่ 1
และมาตรฐานที่ 4 เพื่อแสดงให้เห็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลงานเพื่อการประเมินผล
ตามมาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
• คุณลักษณะด้ านความรู้
o มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ สาระความรู้ แ ละกระบวนการเรี ย นรู้ ต าม
ธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในส่ วนของ
สาระการเรี ยนรู้และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
o มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ภาระงานต่ า ง ๆ ในการจัด การเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ ต ามสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ ข องหลัก สู ต ร (พิ จ ารณา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ในส่ วนของสื่ อการเรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
60
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o มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมายของการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ และ
นํามาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดจุ ดประสงค์ก ารเรี ยนรู้ ของแผนการจัด
การเรี ยนรู้ (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ในส่ วนของจุดประสงค์การเรี ยนรู้)
o มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
การบูรณาการภายในสาระในวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อระหว่างวิชาคณิ ตศาสตร์
กับวิชาอื่ นตามความเหมาะสม (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในส่ วนของ
เนื้อหาสาระที่มีการบูรณาการระหว่างสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
• คุณลักษณะด้ านการแสดงออก
o มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้หรื อการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนใช้ความรู้ คาดการณ์อย่างมีเหตุผล และนําเสนอข้อมูล
โดยใช้ ท ัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ (พิ จ ารณาแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ในส่ วนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้)
o มี ก ารวางแผนจัด กิ จ กรรมให้ ผู้เ รี ยนใช้ ก ระบวนการคิ ด เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
แสดงเหตุผล เชื่ อมโยงความรู้ และเนื้ อหาต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ (พิจารณา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ในภาพรวม)
• คุณลักษณะด้ านความสามารถ
o จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ และใช้ทกั ษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ หรื อนําเสนอข้อมูลทาง
คณิ ตศาสตร์ ในรู ปแบบที่เหมาะสม (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในส่ วน
ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
o จัด สื่ อ การเรี ยนรู้ แ ละบรรยากาศของห้ อ งเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ให้ เ อื้ อ ต่ อ
การเรี ยนรู ้ อ ย่ า งเหมาะสมกับ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการแก้ ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในส่ วนของสื่ อการเรี ยนรู ้ และ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้)
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มาตรฐานที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามความแตกต่ างของผู้เรียน
• คุณลักษณะด้ านความรู้
o มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
และนํา ความรู ้ ไ ปใช้อ อกแบบกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ผูเ้ รี ย นให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้
(พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในส่ วนของกิจกรรมการเรี ยนรู้)
o มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการจัดการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ ม และนํา ความรู้ ไ ปใช้จ ัด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นทุ ก คน
พัฒนาการเรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มศักยภาพ (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ในส่ วน
ของกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
o มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อให้
โอกาสผูเ้ รี ย นทุ ก คนได้เ รี ย นรู้ จากการลงมื อ ปฏิ บ ัติ และใช้รู ป แบบการจัด
การเรี ยนรู ้ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ (พิจารณาแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ในส่ วนของกิจกรรมการเรี ยนรู้)
o มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความสํ า คัญ ของการใช้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละ
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย เพื่อสร้ างโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ตาม
ความสนใจ ความถนัด และความสามารถ (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ใน
ส่ วนของกิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการวัดผลประเมินผล)
• คุณลักษณะด้ านการแสดงออก
o จัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้แนวคิ ดของตนเองเชื่ อมโยงกับความรู ้
และทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ จากการลงมื อ ปฏิ บ ั ติ ห รื อได้ รั บ จากสถานการณ์ ที่
หลากหลายในระหว่างการเรี ยนรู้ (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ในส่ วนของ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการวัดผลประเมินผล)
o จัดหาแหล่ งเรี ยนรู ้ แหล่ งภูมิปัญญาท้องถิ่ น หรื อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่ อกระตุ ้นความสนใจให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จะเรี ย นรู้ และเกิ ด
การเรี ยนรู ้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในส่ วนของ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้)
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• คุณลักษณะด้ านความสามารถ
o จัดประสบการณ์ตรงให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ โดยการจัดกิจกรรมและให้เวลา
ในการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน (พิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในส่ วน
ของกิจกรรมการเรี ยนรู ้)
เมื่อพิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับตัวชี้ บ่งของ
คุ ณ ลัก ษณะแต่ ล ะด้า นดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ให้ใ ช้เ กณฑ์ก ารประเมิ น ตามคํา ชี้ แจง
เกี่ยวกับมาตรฐานครู คณิ ตศาสตร์ ฉบับนี้ เพื่อให้ระดับคุณภาพของคุณลักษณะในแต่ละ
มาตรฐาน

แบบบันทึกผลการประเมิน

การออกแบบหรื อการสร้ างแบบบันทึกผลการประเมินผลงานประเภทต่าง ๆ
ของครู มีหลักการดังนี้
1. ความสะดวกในการใช้ แบบบันทึ ก ผลการประเมิ น ต้อ งออกแบบให้
ผูป้ ระเมินสามารถนําไปใช้ได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
2. ความครอบคลุมประเด็นที่ต้องการประเมิน แบบบันทึกผลการประเมิน
ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านการแสดงออก และด้าน
ความสามารถของครู ใ นแต่ ล ะมาตรฐาน จึ ง ควรมี หัว ข้อ ครอบคลุ ม ตามประเด็น ที่
ต้องการประเมินทั้งหมด และไม่ควรสร้างขึ้นหลาย ๆ ฉบับโดยไม่จาํ เป็ น
3. การนํา เสนอผลการประเมิน ให้ ผู้ ที่เ กี่ย วข้ อ งเข้ า ใจได้ แบบบัน ทึ ก ผล
การประเมิ น ต้องสื่ อ สารให้ ผูอ้ ื่ น เข้า ใจคุ ณ ภาพของผลงานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ซึ่ งได้รับการยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
การออกแบบบัน ทึ ก ผลการประเมิ น ทํา ได้ห ลายรู ป แบบขึ้ น อยู่ ก ับ ข้อ มู ล
ที่ตอ้ งการบันทึก ในที่น้ ีได้เสนอแนะตัวอย่างแบบบันทึก 5 แบบ ดังนี้
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แบบบันทึกที่ 1 แบบบันทึกการวิเคราะห์ และประเมินผลงานรายมาตรฐาน
เป็ นแบบบัน ทึ ก เพื่ อ ให้ ผู ้ป ระเมิ น วิ เ คราะห์ ผ ลงานและระบุ ว่ า ผลงานสะท้ อ น
ถึงมาตรฐานใดบ้าง โดยแยกตามคุ ณลักษณะด้านความรู ้ ด้านการแสดงออก และด้าน
ความสามารถ และประเมิ นผลงานโดยใช้ตวั ชี้ บ่ง ของคุ ณลัก ษณะเป็ นแนวทางใน
การสรุ ปผล และใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อให้ระดับคุณภาพ รวมทั้งระบุ จุดเด่ นและ
จุดด้อยของผลงานด้วย
แบบบันทึกที่ 2 แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินรายชิ้นงาน เป็ นแบบบันทึก
เพื่อใช้ในการสรุ ปผลการประเมินผลงานแต่ละชิ้น โดยแยกตามคุณลักษณะในแต่ละ
มาตรฐาน
แบบบันทึกที่ 3 แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินทุกชิ้นงาน เป็ นแบบบันทึก
เพื่ อ ใช้ ใ นการสรุ ปผลการประเมิ น ในภาพรวมของทุ ก ชิ้ น งาน โดยนํ า สรุ ปผล
การประเมินรายชิ้นงานมาบันทึกรวมไว้ในแบบบันทึกนี้
การหาค่ า เฉลี่ ย ของระดับ คุ ณ ภาพในแบบบัน ทึ ก ที่ 3 ให้ ใ ช้ค ะแนนแทน
ระดับคุณภาพ (4 หมายถึ ง ดี มาก / 3 หมายถึง ดี / 2 หมายถึง พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง /
1 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง) ทั้งนี้ กรณี ที่มีผลงานมากกว่า 1 ชิ้นที่ใช้ประเมินคุณลักษณะ
เดียวกัน ผูป้ ระเมินจะต้องพิจารณาว่าผลงานเหล่านั้นได้สะท้อนคุณลักษณะในระดับที่
เท่ากันหรื อไม่ ถ้าผลงานทุกชิ้ นสะท้อนคุณลักษณะเดี ยวกันในระดับที่เท่ากัน ให้ใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตในการหาค่าเฉลี่ย แต่ถา้ ผลงานแต่ละชิ้นสะท้อนคุณลักษณะเดียวกัน
ในระดับที่แตกต่างกัน ให้ใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการหาค่าเฉลี่ย ซึ่ งผูป้ ระเมินจะต้อง
กําหนดนํ้าหนักของผลงานแต่ละชิ้ นด้วย โดยผลงานที่สะท้อนถึงคุณลักษณะเดียวกัน
ในระดับที่สูงกว่าผลงานชิ้ นอื่น จะต้องกําหนดนํ้าหนักของผลงานชิ้นนั้นให้มากกว่า
ผลงานชิ้ นอื่น เช่ น กรณี ผปู ้ ระเมินให้ระดับคุณภาพของคุณลักษณะด้านความรู้ของ
มาตรฐานที่ 1 โดยพิจารณาจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้และผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนอยู่
ในระดับดีมาก (แทนด้วย 4) และต้องปรับปรุ ง (แทนด้วย 1) ตามลําดับ จะสามารถหา
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพได้เป็ น 2 กรณี คือ
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กรณีที่ 1 ผู้ป ระเมิ น พิ จ ารณาว่ า แผนการจั ด การเรี ยนรู ้ แ ละผลงานการวิ จ ั ย ใน
ชั้นเรี ย นสะท้อ นคุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า วในระดับ เดี ย วกัน จะได้ค่า เฉลี่ ย ของ
ระดับคุณภาพโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต เท่ากับ (4 + 1) / 2 = 2.5
กรณีที่ 2 ผูป้ ระเมินพิจารณาว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ สะท้อนคุ ณลักษณะดังกล่ าวใน
ระดั บ ที่ สู งกว่ า ผลงานการวิ จ ั ย ในชั้ นเรี ยน โดยกํ า หนดนํ้ าหนั ก ของ
แผนการจัดการเรี ย นรู ้ และผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ย น เท่ า กับ 0.8 และ 0.2
ตามลําดับ จะได้ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก เท่ากับ
(0.8 × 4) + (0.2 × 1) = 3.4
การสรุ ปผลการประเมินในแบบบันทึกที่ 3 ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับ
คุณภาพ โดยกําหนดเกณฑ์ผา่ น คือ ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
แบบบันทึกที่ 4 แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินรายบุคคล เป็ นแบบบันทึกเพื่อ
ใช้ในการสรุ ปผลการประเมินครู แต่ละคน โดยนําผลการประเมินทุกครั้งมาบันทึกรวม
ไว้ใ นแบบบันทึ กนี้ เพื่อแสดงถึ งการประเมิ นอย่า งต่อเนื่ องและผลการประเมิ นที่ มี
ความก้าวหน้าขึ้น
การสรุ ปผลการประเมิ นในแบบบันทึกที่ 4 ให้พิจารณาจากผลการประเมิน
ของคุ ณ ลัก ษณะทั้ง 3 ด้า นจากการประเมิ นครั้ งสุ ดท้า ย โดยกํา หนดเกณฑ์ผ่า น คื อ
ผลการประเมิ น ของคุ ณ ลัก ษณะในครั้ งสุ ด ท้า ยต้อ งอยู่ใ นเกณฑ์ ผ่ า นอย่า งน้อ ย 2
คุณลักษณะ
แบบบันทึกที่ 5 แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินทั้งสถานศึกษา เป็ นแบบบันทึก
เพื่อใช้ในการสรุ ป ผลการประเมิ นครู ท้ งั สถานศึก ษา โดยนํา ผลการประเมินของครู
ทุกคนมาบันทึกรวมไว้ในแบบบันทึกนี้ เพื่อแสดงถึงคุณภาพของครู ในสถานศึกษาและ
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานสู งยิง่ ขึ้นต่อไป
การสรุ ปผลการประเมินในแบบบันทึกที่ 5 ให้พิจารณาจากระดับคุณภาพตาม
รายมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์ผ่าน คือ มาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 ต้องอยู่ใน
เกณฑ์ผา่ น และมาตรฐานที่ 3 – 10 ต้องอยูใ่ นเกณฑ์ผา่ นอย่างน้อย 4 มาตรฐาน
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 1
แบบบันทึกการวิเคราะห์ และประเมินผลงานรายมาตรฐาน
ชื่อผูจ้ ดั ทําผลงาน.................................................กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้......................ระดับชั้น..........
ประเภทของผลงาน.............................................เรื่ อง/หัวข้อ.............................................................
ประเมินครั้งที่ ................ ปี การศึกษา.................
คําชี้แจง 1. ระบุมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ประเมินเพียงหนึ่งมาตรฐาน แล้วระบุคุณลักษณะ
(ด้านความรู ้ การแสดงออก และความสามารถ) และตัวชี้บ่ง บันทึกระดับคุณภาพ
(ดีมาก / ดี / พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง / ต้องปรับปรุ ง)
2. ทําเครื่ องหมาย  แสดงระดับคุณภาพของคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ประเมิน
พร้อมบันทึกจุดเด่นและจุดด้อยของผลงาน
มาตรฐานที่ ..........................................................................................................................................
คุณลักษณะ

ดีมาก

ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง ต้องปรับปรุ ง

ด้านความรู ้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ
จุดเด่ นของผลงาน …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
จุดด้ อยของผลงาน ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผู้บันทึก………………….………ตําแหน่ ง …………...….วันที่..…..เดือน…….………พ.ศ………
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 2
แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินรายชิ้นงาน
ชื่อผูจ้ ดั ทําผลงาน.................................................กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้......................ระดับชั้น..........
ประเภทของผลงาน.............................................เรื่ อง/หัวข้อ.............................................................
ประเมินครั้งที่ ................ ปี การศึกษา.................
คําชี้แจง บันทึกระดับคุณภาพ (ดีมาก / ดี / พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง / ต้องปรับปรุ ง) แล้วสรุ ปผลการ
ประเมินลงในช่องระดับคุณภาพคุณลักษณะแต่ละด้าน
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะ
ความรู้ การแสดงออก ความสามารถ

มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์
มาตรฐานที่ 2 การใฝ่ เรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
และการนําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
มาตรฐานที่ 3 การจัดโอกาสในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตามระดับการเรี ยนรู ้และพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 4 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามความแตกต่าง
ของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 5 การนําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมมาใช้
พัฒนากระบวนการคิดและการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 6 การสร้างแรงกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงบันดาลใจ
ในการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 7 การใช้ทกั ษะการสื่ อสารเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรและการวางแผน
การจัดการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 9 การประเมินผลเพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 10 การนําชุมชนมาร่ วมจัดการศึกษาและพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ผู้บันทึก………………….………ตําแหน่ ง …………...….วันที่..…..เดือน…….………พ.ศ………
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 3
แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินทุกชิ้นงาน
ชื่อผูจ้ ดั ทําผลงาน.................................................กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้......................ระดับชั้น..........
ประเมินครั้งที่ ................ ปี การศึกษา.................
คําชี้แจง 1. ระบุประเภทของผลงานและระดับคุณภาพ (4 = ดีมาก / 3 = ดี / 2 = พอใช้แต่ตอ้ งปรับปรุ ง /
1 = ต้องปรับปรุ ง) ของคุณลักษณะในแต่ละมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงาน
2. หาค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ และสรุ ปผลการประเมิน (ผ่าน หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับ
คุณภาพตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป / ไม่ผา่ น หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตํ่ากว่า 2.75)
มาตรฐานที่
1

คุณลักษณะด้ าน

ประเภทของผลงาน
……..
แผนการจัด งานวิจัยใน ….….
การเรียนรู้ ชั้นเรียน

….….

ค่ าเฉลี่ยของ
สรุปผล
ระดับคุณภาพ การประเมิน

1. ความรู้
2. การแสดงออก
3. ความสามารถ

2

ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ

3

ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ

4

ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ

5

ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ

6

ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ

7

ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ

8

ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ

9

ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ

10

ด้านความรู้
ด้านการแสดงออก
ด้านความสามารถ

ข้ อเสนอแนะ (ถ้ามี)…………………… ผู้บันทึก…………ตําแหน่ ง …………วันที่…..เดือน…พ.ศ…….
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 4
แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินเป็ นรายบุคคล
ชื่อผูจ้ ดั ทําผลงาน.................................................กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้......................ระดับชั้น..........
จํานวนผลงาน............................ ปี การศึกษา.................
คําชี้แจง บันทึกผลการประเมิน (ผ่าน / ไม่ผา่ น) ของคุณลักษณะในแต่ละมาตรฐานจากการประเมิน
แต่ ล ะครั้ ง และสรุ ปผลการประเมิ น (ผ่ า น / ไม่ ผ่ า น) (กํา หนดเกณฑ์ “ผ่ า น” คื อ
ผลการประเมินของคุณลักษณะในครั้งสุดท้ายต้องอยูใ่ นเกณฑ์ผา่ นอย่างน้อย 2 คุณลักษณะ)
มาตรฐานที่

ครั้งที่

1

1
2
3

2

1
2
3

3

1
2
3

4

1
2
3

5

1
2
3

6

1
2
3

7

1
2
3

8

1
2
3

9

1
2
3

10

1
2
3

ผลการประเมินของคุณลักษณะ
ด้ านความรู้

ด้ านการแสดงออก

ด้ านความสามารถ

สรุปผลการประเมิน

ข้ อเสนอแนะ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………
ผู้บันทึก…………………….……ตําแหน่ ง ……..………วันที่…..เดือน…………………พ.ศ……..
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ตัวอย่ างแบบบันทึกแบบที่ 5
แบบบันทึกสรุ ปผลการประเมินทั้งสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10

มาตรฐานที่ 9

มาตรฐานที่ 8

มาตรฐานที่ 7

มาตรฐานที่ 6

มาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 4

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 1

โรงเรี ยน ……………...................................................................………...จังหวัด …………….….....
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ……………….................................................................……………………….
จํานวนครู คณิ ตศาสตร์ในสถานศึกษา ……………..….คน ปี การศึกษา…..…………………………..
คําชี้แจง บันทึกผลการประเมินรายบุคคลจากแบบบันทึกแบบที่ 4 ลงในแบบบันทึกนี้ แล้วสรุ ปผล
การประเมินในภาพรวมของครู แต่ละคน (ผ่าน / ไม่ ผ่าน)
ระดับคุณภาพตามรายมาตรฐาน
สรุปผล
ลําดับ ชื่อ – สกุลของครู
การประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
…
…
หมายเหตุ เกณฑ์ผา่ น หมายถึง ผ่านมาตรฐานที่ 1 และ 2 และผ่านมาตรฐานที่ 3-10 อีกอย่างน้อย 4 มาตรฐาน
ข้ อเสนอแนะ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………
ผู้บันทึก……………………….……ตําแหน่ ง ………………วันที่…..เดือน……………พ.ศ………..
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ตอนที่ 4 นิยามศัพท์
การประเมินตนเอง (self assessment)
เป็ นวิ ธี ก ารประเมิ น วิ ธี ห นึ่ งที่ ต้ อ งทํา ควบคู่ ก ับ การประเมิ น ผลวิ ธี อื่ น ๆ
การประเมิ น ตนเองทํา ได้โดยกํา หนดวัตถุ ป ระสงค์ข องการประเมิ นให้ชัดเจนและ
มีเครื่ องมื อการประเมิ นที่ เหมาะสม ผลการประเมิ นจะช่ วยให้ผูป้ ระเมิ นได้ทราบถึ ง
จุ ดเด่ น จุ ดด้อย และแนวทางในการพัฒนาตนเอง การประเมิ นตนเองกับ การพัฒนา
ตนเองจึ ง ต้อ งดํา เนิ น การควบคู่ ก ั น ไปและต้อ งปฏิ บ ัติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ หรื อการปฏิบตั ิงาน ลักษณะสําคัญของการประเมินตนเอง
ประกอบด้วย
(1) ต้องประเมินอย่างครอบคลุมทั้งความรู ้ การแสดงออก และความสามารถ
(2) เลือกใช้วธิ ี การประเมินที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
(3) การประเมินต้องอยูภ่ ายใต้หลักการและเหตุผล เก็บข้อมูลอย่างตรงประเด็น
(4) การแปลผลและลงข้อสรุ ปต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
(5) การประเมินต้องมีความเที่ยงตรงทั้งเครื่ องมือที่ใช้ประเมิน โอกาสของ
การประเมิน และการแปลผลข้อมูล
(6) ใช้ก ารประเมิ นผลตามสภาพจริ ง โดยประเมิ นหลายด้านพร้ อมกันด้วย
วิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายให้เป็ นไปตามธรรมชาติ สอดคล้องกับ
สภาพจริ ง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน
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การประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment)
เป็ นการประเมิ นจากพฤติ กรรมการแสดงออกในขณะลงมื อปฏิ บตั ิจริ งและ
ผลงานต่ า ง ๆ ในการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ยนต้อ งเน้ น ความสามารถ
และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ มีการติดตามความก้าวหน้าหรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่เกิ ดขึ้ นจริ งของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผลการประเมิ นจะสะท้อนให้เห็ นสมรรถภาพของ
ผูเ้ รี ยนในการสร้างสรรค์หรื อผลิตผลงาน และมีขอ้ มูลป้ อนกลับในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบถึงความสามารถของตนเอง
การประเมินผลตามสภาพจริ งที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง โดย
เน้ น การประเมิ น สมรรถภาพอย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก ด้า นและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผล
อย่างหลากหลาย รวมทั้งประเมินในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวติ จริ ง
การวิจัยในชั้นเรียน (classroom action research)
เป็ นกระบวนการพัฒนาการเรี ยนการสอนในรู ปของการวิจยั เฉพาะกิ จโดย
การศึ กษาปั ญหา หาวิธีแก้ปัญหา และลงมือแก้ปัญหาไปพร้ อมกับการจัดการเรี ยนรู้
ผลการศึกษาวิจยั จะช่วยให้ผทู้ ี่รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนได้เข้าใจข้อบกพร่ อง
จุดเด่น จุดด้อย และแนวทางที่ควรแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสู งขึ้น หลักการทัว่ ไปสําหรับการวิจยั ในชั้นเรี ยน ประกอบด้วย
(1) กําหนดเป้ าหมายการวิจยั ที่ชดั เจน
(2) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ
(3) ใช้วธิ ี การและเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(4) วิเคราะห์ขอ้ มูลตรงตามประเด็นที่ศึกษา
(5) นํา ผลการประเมิ น ไปใช้โ ดยมุ่ ง ที่ จ ะปรั บ ปรุ งกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ก ํา ลัง
ศึกษาวิจยั
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ความคิดระดับสู ง (higher – order thinking)
เป็ นความคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ว ยกระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ นและมี ข้ ัน ตอนการคิ ด
หลายขั้น การฝึ กคิ ดระดับ สู ง นี้ จะเกิ ดขึ้ นต่อเนื่ องมาจากการฝึ กทัก ษะและความคิ ด
ระดับต้นที่เน้นความรู้ ความจํา ซึ่ งทักษะที่ ตอ้ งใช้แนวคิดเช่ นนี้ ได้แก่ การจัดจําแนก
การสร้างมโนมติ การกําหนดหลักการ การลงข้อสรุ ป และการสรุ ปอ้างอิงที่หลากหลาย
โดยสามารถจําแนกการคิดระดับสู งได้ดงั นี้
(1) การคิดสร้ างสรรค์ (creative thinking) เป็ นการคิดแปลกใหม่ที่มีหลาย
แนวทางในการแก้ปัญหาแทนความคิดเก่าและไม่จาํ กัดอยู่ในวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง มีลกั ษณะการคิด ดังนี้
- ความคิดคล่อง (fluency)
- ความคิดยืดหยุน่ (flexibility)
- ความคิดริ เริ่ มแปลกใหม่ (originality)
- ความคิดที่มีรายละเอียด (elaboration)
(2) การคิดวิเคราะห์ วจิ ารณ์ (critical thinking) เป็ นการคิดอย่างมีเหตุผล
คํานึงถึงเป้ าหมายเป็ นหลัก มีองค์ประกอบดังนี้
- การสรุ ปอ้างอิง
- การยอมรับข้อสรุ ป
- การใช้เหตุผลแบบอนุมาน
- การประเมินข้อโต้แย้ง
- การตีความหมาย
(3) การตัดสิ นใจ (decision making) เป็ นการพิจารณาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
- การกําหนดเป้ าหมายของการตัดสิ นใจ
- การสร้างทางเลือก
- การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของทางเลือก
- การจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก
- การตัดสิ นทางเลือก
- การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดไปใช้
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(4) การแก้ ปัญหา (problem solving) คือ การพิจารณาหาเทคนิคที่นาํ มาใช้ใน
การแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้
- การทําความเข้าใจกับปั ญหา
- การรวบรวมและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
- การลงมือแก้ปัญหา
- การประเมินผลการแก้ปัญหา
เจตคติ (attitude)
เป็ นความรู ้สึกหรื อความศรัทธาต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจนอาจส่ งผลให้เกิดการกระทํา
และการแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ความเข้าใจต่อเจตคติของบุคคลจึงอาจใช้เป็ น
ข้อมูลในการทํานายพฤติกรรมที่บุคคลจะแสดงออกและช่ วยให้สามารถหาแนวทาง
ป้ องกันแก้ไขได้
ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เป็ นส่ วนสํา คัญของหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พุท ธศัก ราช
2551 เพื่อใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสู ตรและจัดการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วัดระบุ สิ่งที่ ผเู ้ รี ยนพึงรู ้ และปฏิ บตั ิได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนใน
แต่ละระดับชั้น ซึ่ งประกอบด้วย
(1) ตั ว ชี้ วั ด ชั้ นปี เป็ นเป้ าหมายในการพัฒ นาผู ้เ รี ยนแต่ ล ะชั้น ปี ในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
(2) ตัวชี้ วัด ช่ ว งชั้ นเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ย นในระดับมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลางเป็ นองค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการ คุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ซึ่ งจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ปฏิสัมพันธ์ ในทางบวก (positive interaction)
เป็ นพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากเจตคติ ข องบุ ค คลที่ มี แ นวโน้ม ในทางที่ เ ห็ น ด้ว ย
ชื่นชอบ พอใจ โดยการแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเห็น กิริยาท่าทาง การกระทํา
การพูด การสื่ อสารต่าง ๆ ซึ่งอาจสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้
(1) การทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
(2) ความสามัคคี รักใคร่ ช่วยเหลือกันและกัน
(3) การเห็นพ้องต้องกัน
(4) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองในการทํางานร่ วมกัน
(5) ความเชื่อถือไว้วางใจต่อกัน
(6) การพัฒนาตนเองไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค์
(7) การมีส่วนร่ วมในกระบวนการปฏิบตั ิ
(8) การปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและกระตือรื อร้นที่จะพัฒนา
(9) ความสนใจที่จะร่ วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(10) การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
แผนการจัดการเรี ยนรู้ (lesson plan)
เป็ นผลของการเตรี ยมการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบโดยนํา
ตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้ แกนกลางของหลักสู ตรมากําหนดคําอธิ บายรายวิชาและ
หน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริ บทของ
ผูเ้ รี ยนและสภาพท้องถิ่น
องค์ป ระกอบที่ สํ า คัญในแผนการจัดการเรี ย นรู้ ประกอบด้วย จุ ดประสงค์
การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู้ การวัดผลประเมิ นผล
และบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้
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แผนปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานของครู
เป็ นคู่ มื อ การทํา งานของครู ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพัฒ นาการศึ ก ษาและ
แผนปฏิ บ ตั ิ ง านประจํา ปี ของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ครู ทุ ก คนมี ภาระงานของตนเองที่ ต้อ ง
รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรื อปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อ
ส่ ง เสริ มการจัด การเรี ยนรู ้ แ ละการพัฒ นาผู้เ รี ยน คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านของครู ใ ห้
รายละเอียดเกี่ยวกับภาระงาน ระยะเวลาการดําเนิ นงาน ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ และ
ผลสําเร็ จของงาน ภาระงานที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบตั ิงานของครู ประกอบด้วย
(1) งานการสอน ได้แก่
- การเตรี ยมการสอนและการวางแผนการสอน
- การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
- บันทึกหลังการสอนและบันทึกการปฏิบตั ิงาน
- การจัดทําแฟ้ มสะสมงาน
- การวิจยั ในชั้นเรี ยน
- การจัดทําหลักสู ตรและบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษา
- การจัดหาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ นวัตกรรมการเรี ยนรู้ และ
แหล่งเรี ยนรู ้
- การวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้
- การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- การรายงานผลงาน ผลการเรี ยนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
ฯลฯ
(2) กิจกรรม งาน โครงการ เป็ นภาระงานที่เกี่ยวกับงานการสอนหรื องานอื่นๆ
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย
- การจัดนิทรรศการหรื อการจัดแสดงผลงาน
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
- การทํากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
- การจัดโครงการส่ งเสริ มเจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
- การจัดทําผลงานทางวิชาการ
ฯลฯ
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แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
เป็ นแหล่งรวมความรู ้หรื อสะสมผลงานของครู และผูเ้ รี ยนอย่างมีจุดมุ่งหมายที่
ชั ด เจน แสดงถึ ง ความรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ ความสามารถ ความพยายาม
ความก้าวหน้า ความถนัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และผลการสอนของครู
การจัดจําแนกประเภทแฟ้ มสะสมงาน อาจแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
แฟ้ มสะสมงานทัว่ ไป (working portfolio) และแฟ้ มสะสมงานเฉพาะ (presentation
portfolio หรื อ showcase portfolio)
แฟ้มสะสมงานทัว่ ไป เป็ นแฟ้ มสะสมงานที่เก็บรวบรวมผลงานที่ได้จากการทํา
ภาระงานและจัดผลงานอย่างเป็ นระบบ โดยมีข้นั ตอนที่สาํ คัญประกอบด้วย
(1) การรวบรวมผลงาน (collection)
(2) การคัดเลือกผลงานเพื่อจัดประเภท (selection)
(3) การประเมินผลงานที่สะท้อนให้เห็นสมรรถภาพตามมาตรฐาน
(reflection)
(4) การวางแผนการทํางานต่อไป (projection)
แฟ้ มสะสมงานเฉพาะ เป็ นแฟ้ มสะสมงานที่ เ ก็ บ รวบรวมผลงานเรื่ อ งใด
เรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะที่มีลกั ษณะดังนี้
(1) การสํารวจตรวจสอบ (investigation)
(2) การศึกษาและการแก้ปัญหาหรื อการวิจยั (research)
(3) การนําความรู ้ไปใช้ (application)
(4) การขยายผลต่อเนื่อง (open choice)
ทั้ง นี้ ในกรณี มี จุ ด ประสงค์ที่ จ ะนํา แฟ้ มสะสมงานทั้ง 2 รู ป แบบไปใช้เ พื่ อ
ศึ ก ษาต่ อ หรื อสมัค รงาน จํา เป็ นต้อ งเพิ่ ม เติ ม คํา ชี้ แจง จุ ด เด่ น ของผลงาน และ
การประเมินผลงานต่าง ๆ ที่ชดั เจนด้วย ซึ่ งอาจเป็ นแฟ้ มสะสมงานอีกรู ปแบบหนึ่ งที่
เรี ยกว่าแฟ้ มสะสมงานเพื่อการประเมิน (assessment portfolio)
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และเทคโนโลยี

คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํามาตรฐานครู คณิตศาสตร์
นายชานนท์ จันทรา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายปรี ชาญ เดชศรี
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นางสาวสุ พตั รา ผาติวสิ ันติ์ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นายวิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นางสาววาสนา กีรติจาํ เริ ญ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นายจตุพล งามแม้น
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นางสาววันเพ็ญ คําเทศ
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้เข้ าร่ วมประชุ มพิจารณามาตรฐานครู คณิตศาสตร์
นางสาวสิ ริพร ทิพย์คง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวอัมพร ม้าคนอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายชัยเยนทร์ เมืองแมน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
นายชาญณรงค์ เฮียงราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางเกศธิ ดา เขียวสะอาด สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพ ฯ เขต 1
นายปรี ชา อรุ ณสวัสดิ์
มาตรฐาน
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ผู้เข้ าร่ วมประชุ มพิจารณามาตรฐานครู คณิตศาสตร์ (ต่ อ)
นายประพนธ์ จ่ายเจริ ญ
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
นางวรรณวิภา สุ ทธเกียรติ โรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย
นายทรงวิทย์ สุ วรรณธาดา โรงเรี ยนวัดราชบพิธ
นางสาวรุ จิเรข จิระเสวี
โรงเรี ยนสายปั ญญาในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
นายสุ พฒั น์ กฤชอาคม
โรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์วิทยาคม
นางสาวโศจิวจั น์ เสริ ฐศรี สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นางสาวปฐมาภรณ์ อวชัย สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะบรรณาธิการ
นายชานนท์ จันทรา
นายปรี ชาญ เดชศรี
นางสาวสุ พตั รา ผาติวสิ ันติ์
นายวิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มาตรฐาน
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