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ตัวอย่าง สามารปรับข้อความได้ตามความเหมาะสม 
ผลการประเมินการคุณภาพการสอนของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ครูจักรกฤช  เลื่อนกฐิน  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ค32202 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยรวม   

 

ผลการประเมิน  

รายการประเมิน x  ..ds  แปลผล 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน  
 1.1) ครูเข้าสอนตรงเวลา 4.51 0.63 มากท่ีสุด 
 1.2) ครูแจง้จุดประสงค์ในการเรียนให้ทราบทุกครัง้ 4.96 0.21 มากท่ีสุด 
 1.3) ครูมีกจิกรรมเร้าความสนใจเสมอเมื่อเข้าสอน 4.68 0.50 มากท่ีสุด 
2. การด าเนินการสอน 
 2.1) ครูมลี าดับการสอนที่เข้าใจง่าย 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
 2.2) เอกสารประกอบการเรียนน่าสนใจและสอดคล้องกบัเน้ือหา 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
 2.3) ครูใช้สื่อ อุปการณ์การสอนเหมาะสมกับเน้ือหาและช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 4.88 0.32 มากท่ีสุด 
 2.4) ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลาย 4.81 0.46 มากท่ีสุด 
 2.5) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
 2.6) ครูแนะน าแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม 4.52 0.58 มากท่ีสุด 
 2.7) ครูมีความสามารถในการอธิบายและการถ่ายทอดความรู้ 4.86 0.46 มากท่ีสุด 
 2.8) ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 4.68 0.56 มากท่ีสุด 
 2.9) ครูมีความต้ังใจในการสอน 4.96 0.21 มากท่ีสุด 
 2.10) ประสิทธิภาพการสอนของครูโดยรวม 4.91 0.28 มากท่ีสุด 
3. การสรุปการสอน 
 3.1 ครูสอนครบตามเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
 3.2 ครูมีการสรุปประเด็นความรู้ในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน 4.84 0.41 มากท่ีสุด 
4. การประเมินผลการเรียนการสอน 
 4.1) ครูวัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงค์/ผลการเรยีนรู้ 4.81 0.43 มากท่ีสุด 
 4.2) ครูใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 4.64 0.51 มากท่ีสุด 
 4.3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 4.81 0.39 มากท่ีสุด 
5. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
 5.1) บรรยากาศในการเรียนการสอนมีชีวิตชีวา 4.78 0.45 มากท่ีสุด 
 5.2) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเรียน 4.88 0.44 มากท่ีสุด 
 5.3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้น่าสนใจ 4.78 0.45 มากท่ีสุด 
6. การควบคุมช้ันเรียน 
 6.1) ครูสามารถควบคุมชั้นเรียนได้ 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
 6.2) ครูแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
7. บุคลิกภาพของครู 
 7.1) ครูเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับนักเรียน 4.94 0.24 มากท่ีสุด 
 7.2) ครูมีความน่าเชื่อถือและครัทธา 4.96 0.27 มากท่ีสุด 



 
         จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพการสอนของครูตามความคิดเห็นของนักเรียนของครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน 
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ค32202  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  พบว่า ประสิทธภิาพการสอน
โดยรวมของครู มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( 91.4x )  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  รายการท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่ 

(1) ครูมีความตั้งใจในการสอน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 96.4x ) 
(2) ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้ทราบทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( 96.4x ) 
(3) ครูมีความน่าเช่ือถือและครัทธา มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 96.4x ) 

ส่วนรายการประเมินท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในสามล าดับล่าง ได้แก่ 
(1) ครูเข้าสอนตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 51.4x ) 
(2) ครูแนะน าแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( 52.4x ) 
(3) ครูใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 64.4x ) 

ซึ่งครูจะได้น าผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนไปวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะของนกัเรียน 

1) อธิบายช้าลง 
2) หลังจากการสอนเน้ือหา แล้วสั่งท าแบบฝึกหัด ควรเดินดูนักเรียนทุกครั้ง เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจใน

แบบฝึกหัดมากข้ึน และจะได้รู้ว่นักเรียนคนไหนดี คนไหนด้อยในเน้ือหาต่างๆ 
3) ให้ครูมีความสนุกสนานแบบน้ีไปสอนรุ่นน้องอีก 
4) ครูสอนดีครับ 
5) อยากให้ครูมีเกมสนุกๆ ให้เล่นหลากหลาย มีงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เยอะๆ เพื่อให้เข้าถึงคณิตศาสตร์ได้ 
6) มาเรียนกันเยอะๆ ครูใจดี ท าให้ชอบและอยากเรียน 
7) มีคาบว่าง ปล่อยให้หาความรู้ภายในห้องเรียน แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักเรียนกับครู 
8) ดีแล้วค่ะ สอนแบบน้ีมีความสุข ชีทน่าสนใจถ้าเป็นสี แต่ขาวด าก็น่ารักให้ระบายสีได้เอง 
9) อยากให้มีกิจกรรมคลายเครียด เช่น เล่นเกมส์ 
10) อยากให้มีสื่อการสอนเยอะๆ  
11) อยากให้ครูสอนจนจบ ม.6 เรียนกับครูไม่เคยเบ่ือ สนุกกว่าทุกวิชาท่ีเรียนมา 
12) เมื่อนักเรียนตอบค าถามถูกควรมีขนมให้เป็นรางวัล 
13) ครูสอนเข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพมากๆ 
14) ขอให้ครูเป็นแบบน้ีต่อไป 
15) ครูสอนดี ตลก เฮฮา เข้าใจเด็ก 
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