ระเบียบปฏิบัติการ : ระบบการเรียนรู
รหัสเอกสาร
JR-S 1-10

วันที่มีผล
1 กันยายน 2548

1. วัตถุประสงค
เพื่ออธิบายกระบวนการจัดการเรียนรู ในการปฏิบัติงานพัฒนาเชิงระบบ เพื่อปฏิรูปการ
เรียนรูและคุณภาพโรงเรียน ของโรงเรียนจานกรอง
2. ขอบขาย
เปนกระบวนการที่ครูผูสอนทุกคน ตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. คําจํากัดความ
3.1 หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเองโดยนําขอมูลของ
สถานศึกษาและชุมชนที่เปนปญหา จุดเดน/เอกลักษณของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพือ่ การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ กําหนดเปนสาระ และจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน บนพื้นฐานของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรูห รือรายวิชาไดตาม
ความถนัด ความสนใจของผูเรียน โดยความรวมมือของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน
3.2 การจัดการเรียนรู หมายถึง ระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
สามารถทีจ่ ะเรียนรูและพัฒนาตนเองได และเปนการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนเกิดความรูคูคุณธรรม
เกิดทักษะชีวิตจากการเรียนรูด วยการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพือ่ ใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุข เปน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทคี่ ํานึงถึงผูเรียนในสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ ไดแก ความตองการและความสนใจ
ของผูเรียนเปนสําคัญ การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากที่สุด การใหผูเรียน
สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง การพึ่งพาตนเอง การประเมินตนเอง ความรวมมือและรูปแบบ
การเรียนรูเปนกลุมหรือรายบุคคล
3.3 การวิเคราะหหลักสูตร หมายถึง การศึกษาภาระงานสอน ในสวนที่เกี่ยวกับคําอธิบาย
หรือคําอธิบายรายวิชา เพื่อจะทําใหทราบวาในแตละเนื้อหา/รายวิชา ควรจะจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิธีใด มีขอบขายเนื้อหาที่จะตองเรียนรูหรือฝกทักษะอะไรบาง รวมทั้งตองการใหผูเรียนมีหรือ
เกิดพฤติกรรมในดานความรู ทักษะ เจตคติและการจัดการอะไรบาง
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3.4 การวิเคราะหผูเรียน หมายถึง ขั้นตอนที่ตองการทราบความตองการการเรียนรูของ
ผูเรียน มีการลําดับความสําคัญกอนหลังตามความจําเปนและความสําคัญและกําหนดเปาหมายของ
เรียนรู รวมทั้งการตรวจสอบพื้นฐานความรูของผูเรียน
3.5 แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เปนการวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา รายปหรือราย
ภาคและหนวยการเรียนรูที่จดั ทํา กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน ซึ่งตองมี
การกําหนดเวลาที่ใชมากนอยเพียงใด แหลงเรียนรูที่ไหน มีวิธีเรียนอยางไร ตองใชสื่อใดบาง มีการ
วัดและประเมินอยางไร
3.6 ประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การตรวจสอบวาผูเ รียนมีผลการเรียนรูและพฤติกรรม
หรือคุณลักษณะตามหลักสูตรที่คาดหวังหรือไม ครูผูสอนจะเปนผูป ระเมินและเก็บรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ วิเคราะหขอมูลรวมทั้งสรุปผลการแกปญหา/พัฒนาการเรียนรูดว ยวิธีการและแบบวัดตาง ๆ
3.7 วิจยั ในชั้นเรียน หมายถึง การวิจยั เพื่อมุงแกปญหาเฉพาะหนาเปนครั้ง ๆ ไป เปนการ
วิจัยปญหาของเด็กในชั้นเรียนของตนเองเฉพาะชั้น ซึง่ มีปญหาหรือตองการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทัง้ ในความรู ทักษะ และเจตคติหรือปญหาหรือการพัฒนาดานความประพฤติ
พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพทีไ่ มพึงประสงคของนักเรียน ครูผูสอนจําเปนตองหาความรู หรือวิธีการ
ใหม ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชกับสถานการณของการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนของตนเอง และการ
แกปญหาการพัฒนาดังกลาวตองเปนไปอยางมีเหตุผล ซึ่งตองอาศัยวิธกี ารทางการวิจยั
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการโรงเรียน มีหนาที่
-เปนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
-อนุมัติผลการเรียนรูของนักเรียน
-รับทราบรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู
4 2 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/หัวหนาฝายวิชาการ มีหนาที่
-เปนรองประธานและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
-ตรวจสอบนําเสนอการอนุมตั ิผลการเรียนรูของนักเรียน
-ใหการเสนอแนะ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู
4.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีหนาที่
1) เปนกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
2) เปนประธานคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
3) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา
และแนวการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น
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4) จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ให
คําปรึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการ
แนะแนวใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทาง
ดําเนินการของหลักสูตร
6) ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชนเพื่อใหการใช
หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
7) ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนกั เรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูที่
เกี่ยวของ และนําขอมูลปอนกลับจากฝายตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา
8) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
9) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับชวงชั้นและระดับกลุมวิชาใน
แตละปการศึกษา เพื่อปรับปรุง แกไขและพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
10) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา แลวใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
และการบริหารหลักสูตรปการศึกษาตอไป
11) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเนนผลการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4.4 ครูผูสอน มีหนาที่
1) เปนอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
2) กําหนดสัดสวนสาระการเรียนรูกลุมวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุมวิชาใน
สาระการเรียนรูพื้นฐาน และเพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ดําเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่แสดงความสามารถที่แทจริงของนักเรียน
4) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เปนมาตรฐานกลาง เพื่อใหผูสอนสามารถปรับใชตาม
ความเหมาะสมและใหการสอนนําไปสูการเรียนรูมากทีส่ ุด
5) พัฒนาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญ
ที่สุด
6) กําหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกํากับ ติดตามการดําเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาที่กําหนด
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7) วิเคราะหพฒ
ั นาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม
8) ดําเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพือ่ แกปญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรูแ ละ
การวัดและประเมินผล
9) นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10) รวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการ
เรียนรู ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุมวิชาในภารเรียนที่ผาน
มาและวางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนตอไป
11) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและผลการบริหารหลักสูตร
ของกลุมวิชาโดยเนนผลที่เกิดกับผูเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา และผูเกี่ยวของ
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5. รายละเอียดของการปฏิบัติ
Flow chart ระบบการเรียนรู
โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
สํารวจและวิเคราะหความตองการ
ของผูเรียน/ผูปกครองและทองถิ่น

กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พ.ร.บ.การศึกษาใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของโรงเรียน/จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

วิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหมาตรฐาน
การเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
/ออกแบบหนวยการเรียนรู
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
ไมผาน
พิจารณาพื้นฐานความรูของผูเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก

ปรับพื้นฐานความรู

ผาน
วางแผนการจัดการเรียนรู
ไมผาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู/พิจารณา
แผนการจัดการเรียนรู

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

ผาน
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จัดกิจกรรมการเรียนรู

ประเมินผลการเรียนรู/
พิจารณาผลการเรียนรู

ไมมีปญหา
สงเสริม/พัฒนาการเรียนรู

มีปญหา
วิเคราะหปญหา/การพัฒนา
วางแผนการแกปญหา/
การพัฒนา
จัดกิจกรรมแกปญหา/
การพัฒนา
เก็บรวบรวมขอมูล/
วิเคราะหขอมูล
สรุปผลการแกปญหา/
การพัฒนา
รายงานการวิจยั ในชัน้ เรียน

รายงานผลการเรียนรู

6

ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ

สํารวจและวิเคราะห
ความตองการของผูเรียน/
ผูปกครองและทองถิ่น

กําหนดแนวทางจัดการศึกษา
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาให
เหมาะสมกับ ศักยภาพของ
โรงเรียน/จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

1. ฝายวิชาการดําเนินการสํารวจความตองการ
ของนักเรียน ผูปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2. สรุปผลสํารวจ

จํานวนนักเรียน/
ผูปกครองและ
กรรมการสถานศึกษา
ตอบแบบสํารวจ

นักเรียน/ผูปกครองและ
กรรมการสถานศึกษาตอบ
แบบสํารวจไมนอยกวา
รอยละ 50

แบบสํารวจความตองการ
ของนักเรียน
/ผูปกครองและคณะกรรมการถานศึกษา

1. คณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษา
ทําความเขาใจในสภาพ/ศักยภาพของนักเรียน
ศึกษาวิสัยทัศนโรงเรียน ศึกษาวิสัยทัศนกลุม
สาระการเรียนรู วิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่น
และผลการดําเนินงานจากเอกสาร SAR
2. คณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา จัดทํา
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับศักยภาพและความตองการของนักเรียน/
ผูปกครอง/ทองถิ่น
3. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวนครั้งของการ
ประชุมของ
คณะกรรมการหลักสูตร
สถานศึกษา

เดือนละ 2 ครั้ง เปนเวลา
3 เดือน โดยมี
คณะกรรมการ เขารวม
ประชุมไมนอยกวารอยละ
80

-แบบบันทึกการประชุม
-แบบบันทึกการวิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษา

องคประกอบ/
ขอกําหนด
8.2

8.1
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ

วิเคราะหหลักสูตร
วิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรู ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง/ออกแบบหนวย
การเรียนรู

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

1. ครูผูสอนวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรูที่คาดหวังเพื่อกําหนดความ
สอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวัง
กับ KPA
2. ครูผูสอนวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางขอบขายสาระการเรียนรูกับ
จุดประสงคการเรียน
3. ครูผูสอนจัดทํากําหนดการสอนตลอด
ภาคเรียน/ตลอดป
4. ครูผูสอนนํากําหนดการสอนมาจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบที่
กําหนดและจัดทําสื่อนวัตกรรมประกอบ

1. จํานวนครูผูสอนที่
กําหนดการสอนในรายวิชาที่
สอนและมีแผนการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่สอนอยางนอย 1
วิชา

เกณฑ
1. รอยละ 100

บันทึกมาตรฐาน
1. บันทึกการวิเคราะห
คําอธิบายรายวิชาสู
แผนการจัดการเรียนรู
2. แผนการจัดการเรียนรู

องคประกอบ/
ขอกําหนด
8.3
8.4
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ

วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล

การปรับพื้นฐานความรู

วิธีการมาตรฐาน
1. ครูผูสอนศึกษาขอมูลพื้นฐานผูเรียนเปน
รายบุคคลจากเอกสาร ปพ.5,ปพ.8,รบ.3,
ป.02,บัตรสุขภาพ
2. ครูผูสอนสังเกต สัมภาษณ สอบถาม
ผูเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ถนัดและสนใจ และ
เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
3. นักเรียนทดสอบทักษะ ความรู พื้นฐาน
ตามความเหมาะสมกับรายวิชา
4. ครูผูสอนนําขอมูลจากขอ 1-3 มา
ประมวลผล
5. ประชุมกลุมสาระหรือระดับชั้นเพื่อจัด
กลุมผูเรียน
1. คนหาปญหาและสาเหตุของนักเรียนที่
จําเปนตองปรับพื้นฐานความรู
2. กําหนดกิจกรรมการปรับพื้นฐานโดยใช
วิธีการการมีสวนรวมระหวางนักเรียนและ
ผูปกครองตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด

เกณฑ

1. รอยละ 80
1. จํานวนครูที่ทําการ
วิเคราะหผูเรียนตามวิธีการ
และแบบบันทึก
2. จํานวนนักเรียนที่ตองปรับ 2. ทุกคน
พื้นฐานไดรับการวิเคราะห
ปญหาและสาเหตุชัดเจน

1. จํานวนการมีสวนรวม
ระหวางผูปกครองและ
นักเรียนที่จําเปนตองปรับ
พื้นฐานความรู

1. รอยละ 100

บันทึกมาตรฐาน
1. แบบบันทึกขอมูลผล
การวิเคราะหผูเรียนของ
ครูผูสอน

1. แบบบันทึกขอมูล
นักเรียนที่ปรับพื้นฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด
8.2,9.1

8.3,8.4,8.5
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ

วางแผนการจัด
การเรียนรู

วิธีการมาตรฐาน
1. ครูผูสอนนําผลการปรับพื้นฐานมาเสนอแนะใน
ขอกําหนดออกแบบการเรียนรู และการออกแบบ
การเรียนรูในกลุมปกติ
2. เลือกรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู โดยนําหนวย
การเรียนรูที่กําหนดไวมาพิจารณาจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู
3. ตั้งชื่อแผนตามสาระการเรียนรู
4. กําหนดจํานวนเวลา ระบุระดับชั้น
5. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูจากมาตรฐานการ
เรียนรูรายป/รายภาค ที่เลือกไวเขียนเปนจุดประสงค
การเรียนรูรายวิชา โดยยึดหลักการเขียนจุดประสงค
การเรียนรูของลินน มอริส (Lynn Mager) ที่
จุดประสงคการเรียนรูตอง
-บรรยายจุดหมายปลายทาง ไมใชวิธีการ
-สะทอนถึงระดับตาง ๆ ของทักษะที่เกิด
-ใชคํากริยาที่เปนรูปธรรมและใชองคประกอบ 3
สวน ตามแนวของโรเบิรต เมจเจอร (Robert Mager)

ตัวชี้วัด
1. จํานวนครูมีการวางแผน/
ออกแบบการจัดการเรียนรู
2. จํานวนแผนการจัดการ
เรียนรูที่ไดรับการประเมินมี
คุณภาพระดับดี

เกณฑ
1. รอยละ 90
2. รอยละ 80

บันทึกมาตรฐาน
1. แบบบันทึกการจัดทํา
แผนการเรียนรู
2. แบบประเมินคุณภาพ
การออกแบบแผนการ
เรียนรู

องคประกอบ/
ขอกําหนด
8.3
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด

-พฤติกรรม (Overall Mager)
-สถานการณหรือเงื่อนไข (Important Condition)
-เกณฑ (Criterion)
6. เลือกจุดประสงคการเรียนรูที่วิเคราะหไวแลวเฉพาะขอที่สัมพันธกับสาระการเรียนรู
กําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรูหรือจุดประสงคปลายทางตามธรรมชาติวิชา
7. วิเคราะหสาระการเรียนรูเปนรายละเอียดสําหรับนําไปจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู
จะเปนเนื้อหาใหมของมวลเนื้อหาที่กําหนดไวที่จําเปนตองสอน
8. เลือกกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
9. เลือกสื่ออุปกรณสําหรับใชประกอบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูที่เลือกมา เชน รูปภาพ
บัตรคํา วีดิทัศน ฯลฯ
10. จัดทําลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยคํานึงถึงขั้นตอนการสอนตาม
ธรรมชาติวิชา ตามจุดประสงคนําทาง และควรคํานึงถึงการบูรณาการเทคนิคและ
กระบวนการเรียนรู รวมทั้งสาระการเรียนรูอื่น ๆ เขาไวในแตละขั้นตอนดวย
11. กําหนดการวัดผลประเมินผล โดยระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู ทั้งที่เกิด
ระหวางเรียนตามจุดประสงคยอย/นําทาง และที่เกิดหลังการเรียนการสอน เมื่อจบ
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการวัดผลหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู/ พิจารณาแผน
การจัดการเรียนรู

จัดกิจกรรมเรียนรู

วิธีการมาตรฐาน
1. แตละกลุมสาระจัดประชุมครูผูสอนทุกคน จัดกลุมตาม
ความเหมาะสม(สอนวิชาเดียวกัน สอนระดับเดียวกัน
สอนชวงชั้นเดียวกัน)
2. แตละกลุม นําแผนการจัดการเรียนรูมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน เสนอแนะซึ่งกันและกัน อาจมีการใชสื่อการ
เรียนรูรวมกัน และหรือบูรณาการเรียนรูดวยกัน
3. ปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
สามารถนําไปใชจริงไดอยางสมบูรณแบบ
นําแผนการจัดการเรียนรูไปใช โดยดําเนินการ ดังนี้
-เลือกวิธีการนําเขาสูบทเรียน
-เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูวามุงไปในทิศทางใด
-ใหผูเรียนทํากิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการ
เรียนรู ผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไมจําเปนตอง
ทํากิจกรรมเหมือนกัน
-ควรเนนกิจกรรมที่ทํางานเปนทีมมากกวาทําตามลําพัง

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

1. จํานวนครูผูสอนที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู

1. รอยละ 75

1. แบบบันทึก
ขอเสนอแนะ/ขอกําหนด
ที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู

1. จํานวนของแผนการ
จัดการเรียนรูที่มีการ
นําไปใชไดจริงและมีการ
บันทึกหลังการใช

1. รอยละ 80

1. แบบบันทึกการจัดการ
เรียนรู

องคประกอบ/
ขอกําหนด
8.6

8.3,8.4
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด

-กิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติตองนําเทคนิคและวิธีการ
ตาง ๆ มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู
-กิจกรรมที่ปฏิบัติควรสอดคลองกับชีวิตประจําวันและ
ชีวิตจริง
-กิจกรรมที่ปฏิบัติมีทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
-เปดโอกาสใหผูเรียนฝกฝนและถายทอดการเรียนรูไปสู
สถานการณใหม ๆ พรอมทั้งทําใหเกิดความจําระยะยาว
-ตรวจสอบความเขาใจ โดยใหผูเรียนสรุปทั้งสงเสริมให
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูและที่จะเรียนตอไป
และมีการบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูดังนี้
1. บรรยากาศ/ความเหมาะสมของกิจกรรม/สื่อ/เวลาและ
พฤติกรรมของนักเรียน
2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ
ประเมินผล
การเรียนรู/พิจารณา
ผลการเรียนรู

สงเสริม/พัฒนา
การเรียนรู

วิธีการมาตรฐาน
1. ครูผูสอนกําหนดวิธีการวัดผลและมีเครื่องมือวัดผลที่
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการ
เรียนรู
2. .ใชวิธีการวัดที่หลากหลาย เลือกใชเครื่องมือที่มีความ
เชื่อมั่น
3. แปรผลการวัดและประเมินผลเพื่อนําไปสูการพัฒนา
และปรับปรุง
4. วางแผนพัฒนานักเรียนที่ผานการประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไขนักเรียนที่ไมผานการประเมินผล
1. วิเคราะหนักเรียนที่ผานการประเมินผลการเรียนรูแลว
วาจะสงเสริมพัฒนาใหมีความกาวหนาในรายวิชานี้มาก
ขึ้น ควรจะเรียนรูเรื่องใดเพิ่มเติม
2. เสนอแนะแหลงเรียนรูเพิ่มเติมแกนักเรียนใหนักเรียน
เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน ไดแก
คนควาเพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสาร Internet จากสื่อ
สําเร็จรูป จากสื่อสารมวลชนตาง ๆ จากการตอบคําถาม
แขงขันตองปญหาชิงรางวัลในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
เกณฑ
1. จํานวนครูผูสอนที่มี
1. รอยละ 80
เครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย
และสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและกิจกรรมการ
เรียนรู

บันทึกมาตรฐาน
1. แบบบันทึกการ
ประเมินผลการเรียนรูแต
ละหนวย

นักเรียนเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการของโรงเรียน

-ใบสมัครเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการ

รอยละ 10
ของนักเรียน
ทั้งหมด

องคประกอบ/
ขอกําหนด
8.5

8.6
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ

วิเคราะหปญหา/การพัฒนา

วางแผนการแกปญหา

จัดกิจกรรมแกปญหา/การพัฒนา

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด
8.4
8.5
12.1

ครูผูสอนกําหนด/คนหาสาเหตุของปญหาโดย
การศึกษาสภาพปญหาทั้งดานผลสัมฤทธิ์ ความ
ประพฤติ พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของผูเรียน เพื่อ
หาลักษณะของปญหาหรือจุดที่ตองพัฒนา สาเหตุ
ของปญหาที่แทจริง และนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ครูผูสอนสรางเครื่องมือที่ใชในการแกปญหา/
พัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรูและสื่อ
การเรียนรู(นวัตกรรมการศึกษา) บนพื้นฐานของ
แนวคิด/ทฤษฎี เพื่อเกิดความเชื่อมั่นไดวากลุม
ผูเรียนที่ครูตองการพัฒนาไดรับการพัฒนาการ
เรียนรูอยางเหมาะสม
นํากิจกรรมการเรียนรู และสื่อการเรียนรู
(นวัตกรรมการศึกษา)ที่ผานการปรับปรุง พัฒนา
เรียบรอยแลว นําไปสูการปฏิบัติการจัดกิจกรรม
การแกปญหา/พัฒนาการเรียนรูในกลุมผูเรียนที่
ตองการพัฒนา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี
คุณลักษณะตามเปาหมายที่หลักสูตรตองการ

วิเคราะหปญหาไดตรงตาม
สภาพจริงของผูเรียน

รอยละ 50 ของ
ครูทั้งหมด

-แบบวิเคราะหปญหา
ของผูเรียน

ครูสรางนวัตกรรม
การศึกษาไดเหมาะสมกับ
ปญหาของผูเรียน

รอยละ 50 ของ -ตารางการสราง
ครูทั้งหมด
เครื่องมือวิจัย

8.4
8.5
12.1

นวัตกรรมทางการศึกษาที่
ครูสรางสามารถนําไปใช
จริงไดอยางเหมาะสม

รอยละ 95 ของ -แผนการจัดกิจกรรม
นวัตกรรม
แกปญหา/พัฒนา

8.4
8.5
12.1
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูล/ วิเคราะหขอมูล

สรุปผลการแกปญหา/การพัฒนา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

ครูผูสอนตรวจสอบผลการเรียนรู/พฤติกรรมและ
คุณลักษณะของผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เปนไป
ตามความคาดหวังหรือไม ครูผูสอนเก็บรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ วิเคราะหขอมูล

มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเปน รอยละ 50
-แบบเก็บรวบรวม
ระบบ ครอบคลุม
ของครูทั้งหมด ขอมูล

ครูผูสอนประมวลผลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนจาก
การแกปญหา/พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีการและแบบวัด
ตาง ๆ เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม รวมทั้งการจดบันทึกหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
ครูผูสอนเขียนขึ้นเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ครูผูสอนเขียนสรุปผลการวิจัย
หากพบวาผูเรียนไมเกิดการเรียนรูและหรือมีพฤติกรรม
ไมพึงประสงค ครูผูสอนจําเปนตองใหความชวยเหลือ
ทันทีหรือใชกระบวนการวิจัยชวยในการแกปญหา/
พัฒนาการเรียนรูกลุมผูเรียนซ้ําอีกครั้งหรือหลาย ๆ ครั้ง
จนกวาผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงคตามเจตนารมยตามหลักสูตรอยางแทจริง

ครูผูสอนแกปญหา/พัฒนา
นักเรียนอยางเหมาะสม

จํานวนครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียน

รอยละ 80 -แบบสรุปผล
ของนักเรียนที่
มีปญหาไดรับ
การแกปญหา/
พัฒนา
รอยละ 50 -แบบรายงานวิจัยใน
ของครูทั้งหมด ชั้นเรียน

องคประกอบ/
ขอกําหนด
8.4
8.5
12.1

8.4
8.5
12.1

8.4
8.5
12.1

16

ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบการเรียนรู
กระบวนการ
รายงานผลการเรียนรู

วิธีการมาตรฐาน
1. ครูผูสอนสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาที่สอนอยางเปนระบบ
2. ตรวจสอบความสัมพันธระหวางผลการ
เรียนรูที่คาดหวังกับมาตรฐานตัวชี้วัดของ
ระบบการเรียนรูของโรงเรียน
3. ครูผูสอนบันทึกขอมูลจากผลการเรียนรู/
การวิจัยพัฒนา พรอมนําผลที่ไดรับไป
ปรับปรุง/พัฒนาตอไป

ตัวชี้วัด
เกณฑ
1. จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 1. รอยละ 85
ทางการเรียนตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

บันทึกมาตรฐาน
1. สรุปรายงานผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู
ของครูผูสอน

องคประกอบ/
ขอกําหนด
8.6,12.3
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