


นวทางการขับคลืไอน 

การพัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต ๓๕ 
 

 จากการนิทศติดตามการจัดการรียนรูຌของครู รงรียนสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต ๏๑ พบวาการวิคราะห์มาตรฐาน/ตัวชีๅวัด฿นดຌานความรูຌ ิK) ทักษะ ิP) ครูวิคราะห์ 
เดຌสอดคลຌอง หมาะสมป็นสวน฿หญ ตคุณลักษณะ ิA) ตามมาตรฐาน/ตัวชีๅวัด พบวามีความคลาดคลืไอน
ป็นจ านวนมาก ดยมีการน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ่ ประการ มา฿ชຌทนคุณลักษณะตามมาตรฐาน/
ตัวชีๅวัด 

การพัฒนานักรียนดຌานการอาน คิดวิคราะห์ละขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละสมรรถนะ
ส าคัญ จากการนิทศติดตามพบวา การด านินการของคณะครูสวน฿หญยังขาดรองรอยการพัฒนาทีไชัดจน 
การเดຌมาของผลการประมินขาดรองรอยหรือหลักฐาน ซึไงยอมหมายถึงกระบวนการวิคราะห์มาตรฐานละ
ตัวชีๅวัด สูกระบวนการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ ตลอดจนการวัดละประมินผล฿นรืไองดังกลาว  ยอมขาด 

ความชัดจนดຌวย มืไอกระบวนการพัฒนาผูຌรียนเมครอบคลุมตามทีไหลักสูตรก าหนด จึงป็นอีกสาหตุ  
ทีไท า฿หຌผลการวัดละประมินผลเมป็นเปตามปງาหมาย ดยฉพาะอยางยิไงผลการประมิน฿นระดับชา ติ 

ขัๅนพืๅนฐาน ิO-NET) ทัๅงนีๅพราะผูຌรียนเมเดຌรับการพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกับหลักสูตรอยางจริงจัง ทัๅง฿นดຌาน
การอาน คิดวิคราะห์ละขียน ซึไงป็นนวทางส าคัญของการออกขຌอสอบ O-NET 

ดຌานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นับป็นสิไงส าคัญทีไการจัดการรียนรูຌตຌองพัฒนา฿หຌกิดกับผูຌรียน ทัๅงนีๅ
พราะคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีขຌอทีไสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนดยตรง คือ การ฿ฝຆรียนรูຌ ละสงผล
ดยอຌอม เดຌกการมีวินัย ละความมุงมัไน฿นการท างาน ดังค ากล าวอันป็นทีไยอมรับดยทัไวเปวา 

ถຌาคุณลักษณะิอันพึงประสงค์ีดี ผลสัมฤทธิ์ิทางการรียนีจะด ี
 

ตารางวิคราะห์ผลจากการนิทศติดตามการจัดการรียนรูຌ 
หลักสูตร--> การวิคราะห์หลักสูตร-----> กระบวนการจัดการรียนรูຌ---> การวัดละประมินผล 

มาตรฐาน 
การรียนรูຌ 
ละตัวชีๅวัด 

นืๅอหา/สาระการรียนรูຌ ิKPA 
ปรากฏ : A คลาดคลืไอน ี 

นืๅอหา/สาระการรียนรูຌ ิKPAี 
ิปรากฏี 

นืๅอหา/สาระการรียนรูຌ 
ิKPAี ิมีหลักฐานรองรอยี 

อาน คิดวิคราะห์ละขียน 

ิเมปรากฏชัดี 
อาน คิดวิคราะห์ละขียน 

ิปรากฏบຌางี 
อาน คิดวิคราะห์ละขียน 
ิมีผลการประมินี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ิเมปรากฏชัดี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ิปรากฏบຌางี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ิมีผลการประมินี 

สมรรถนะส าคัญ 

ิเมปรากฏชัดี 
สมรรถนะส าคัญ 

ิปรากฏบຌางี 
สมรรถนะส าคัญ 

ิมีผลการประมินี 
 

 พืไอกຌปัญหาดังกลาว รงรียนจึงควรก าหนดนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌ 
฿นระดับชัๅนรียน฿หຌชัดจน ดยวิคราะห์มาตรฐาน/ตัวชีๅวัด ทัๅงดຌานความรูຌ ิK) ทักษะ (P) คุณลักษณะ ิA), 

อาน คิดวิคราะห์ละขียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละสมรรถนะส าคัญ ฿หຌสอดคลຌองตัๅงตขัๅนวิคราะห์
หลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ ตลอดจนการวัดละประมินผล มีการน าหลักการ ทฤษฎี 
นวัตกรรมหรือรูปบบการจัดการรียนรูຌทีไหลากหลายมา฿ชຌ มีการวัดละประมินผลทีไสอดคลຌอง หมาะสม
ละมีวิธีการทีไหลากหลาย มีหลักฐานรองรอยการพัฒนาผูຌรียน การวัดละประมินผลทีไครบทุกดຌาน 

อยางชัดจน ป็นปัจจุบัน ดังนวทางละขຌอสนอนะฯ 
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ปรับปรุง



นวทางละขຌอสนอนะการพัฒนาการจัดการรียนรูຌสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 

 

 

หลักสูตร วิคราะห์หลักสูตร ผน/การจัดการรียนรูຌ การวัดละประมินผล การน าผลเป฿ชຌ 
จุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร 
 

-ครงสรຌางรายวิชา 
-ครงสรຌางการวัดละประมินผล 
-ฯลฯ 

-รูปบบการจัดการรียนรูຌ  
-หลักการ ทฤษฎี  
-สืไอ/นวัตกรรม /ฯลฯ 

-รูปบบ/วิธีการวัดละประมินผล 
-อกสาร หลักฐาน รองรอย 
-การบันทึกผล / ฯลฯ 

-ชัๅน/ปีตอเป 
-ระหวางรียน 

 

     

มาตรฐานการรียนรูຌ 
ละตัวชีๅวัด----------> 

นืๅอหา/สาระการรียนรูຌ  ิKPAี ------> นืๅอหา/สาระการรียนรูຌ  ิKPAี -------> นืๅอหา/สาระการรียนรูຌ  ิKPAี ------> 

วิคราะห์ผล 
การจัดการรียนรูຌ 

อาน คิดวิคราะห์ละขียน -----------> อาน คิดวิคราะห์ละขียน ------------> อาน คิดวิคราะห์ละขียน -----------> 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ------------> คุณลักษณะอันพึงประสงค์ -------------> คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ------------> 
สมรรถนะส าคัญ ------------------------> สมรรถนะส าคัญ -------------------------> สมรรถนะส าคัญ ------------------------> 

  บบบันทึกผลการรียนประจ ารายวิชา ิปพ.๕ี ครบูันทึกป็นปัจจุบัน  

 
จากตาราง  รงรียนควรจัด฿หຌครูมีการวิคราะห์มาตรฐาน ตัวชีๅวัดดยมีกรอบครงสรຌางรายวิชา ละครงสรຌางการวัดละประมินผล ซึไงป็นองค์ประกอบหนึไงของผน 

การจัดการรียนรูຌ ดยมีรายละอียดครอบคลุม นืๅอหา/สาระการรียนรูຌ ิKPA) อาน คิดวิคราะห์ละขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละสมรรถนะส าคัญ ฿นสวนของผน 

การจัดการรียนรูຌ ครูน ารูปบบการจัดการรียนรูຌ หลักการ ทฤษฎี สืไอ/นวัตกรรม มาปรับ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรมการจัดการรียนรูຌ ฿หຌสอดคลຌองหมาะสมกับตัวชีๅวัดหรือจุดประสงค์
การรียนรูຌ ิดຌานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย หรือจิตพิสัยี ฿นสวนของการวัดละประมินผล ควร฿ชຌวิธีการทีไหลากหลาย หมาะสมกับรืไองทีไจะวัด ละมี ครืไองมือทีไชัดจน ตลอดจน 

มีการบันทึกสารสนทศการจัดการรียนรูຌครบทุกดຌาน ละป็นปัจจุบัน 
 

 

 

-๎
- 



-๏- 

การขับคลืไอนสูการปฏิบัติ รงรียนอาจ฿ชຌวิธีการประชุมพืไอระดมความคิด ก าหนดวิธีการ/นวทาง
ลຌวขยายผลสูการปฏิบัติกับครูทุกคน หรือจะด านินการรวมคิดรวมพัฒนากับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต ๏๑ ดังรายละอียด฿นตารางตอเปนีๅ 
 

นวทางการขับคลืไอนการพัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌสูการปฏิบัติ ของ สพม.ขต 35 

ทีไ ขัๅนตอน/กิจกรรม รายละอียด 

ํ การก าหนดนวทาง รวมคิดรวมพัฒนากับ สพม.ขต ๓๕ ร.ร.ด านินการอง 

๎ การนิทศ ก ากับ ติดตาม นิทศภาย฿นดยบุคลากร฿นรงรียน ละนิทศติดตามดย ศึกษานิทศก์ 
จาก สพม.ขต 35 

ก าหนดป็นสวนหนึไง฿นการประมินผลงานทางวิชาการ ทุกระดับ ดยริไม
กับผลงานทีไพัฒนา฿นปีการศึกษา 2558 ป็นตຌนเป 

ก าหนดป็นสวนหนึไง฿นการประมินพืไอรับรางวัลตางโ ฿นระดับขตพืๅนทีไ
ดยริไม฿นปีการศึกษา โ55่ ป็นตຌนเป 

 

ขัๅนตอน/กิจกรรม การขับคลืไอนดยรวมคิดรวมพัฒนากับ สพม.ขต ๓๕ 

 ส าหรับรงรียนทีไจะขับคลืไอนฯ ดยรวมคิดรวมพัฒนากับ สพม .ขต ๏๑ ซึไง฿ชຌครงสรຌาง 

ผนการจัดการรียนรูຌทีไพัฒนาขึๅนป็นครืไองมือส าคัญ฿นการก ากับสูการปฏิบัติ รงรียนควรด านินการ ดังนีๅ 
 ํ. ประสานงานกับกลุมนิทศฯ สพม. ขต ๏๑ พืไอก าหนดวัน฿นการประชุมชีๅจง/อบรม นวทาง 
การจัดการรียนรูຌ การวัดละประมินผล฿หຌกับครูทุกคนขຌา฿จอยางชัดจน สามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ 
฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูຌเดຌ ถຌา฿ชຌวลา ํ วัน จะป็นการประชุม/อบรมนຌนการชีๅจง ทบทวนนวปฏิบัติ
ดຌานตางโ ของการจัดการรียนรูຌตามหลักสูตร ถຌา฿ชຌวลา ๎ วัน จะป็นการอบรมชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
การจัดการรียนรูຌสูการปฏิบัติ ดยพัฒนาผนการจัดการรียนรูຌ 
 ๎. ดาวน์หลดเฟล์ครงสรຌางของผนการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ ทีไวใบเซต์กลุมนิทศ ติดตามฯ 
www.smeep35.info จากนัๅนรงรียนปรับปรุงตามความหมาะสม 

 ๏. จัดประชุม/อบรมคณะครู รืไองนวทางการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ /การวัดละประมินผล 

มีประดในทีไส าคัญทีไครอบคลุมกระบวนการจัดการรียนรูຌ ดังนีๅ 
๏.ํ ความรูຌ ทักษะฯ ละคุณลักษณะ ิKPAี 

 ๏.๎ การอาน คิดวิคราะห์ ละขียน 

 ๏.๏ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละคานิยม ํ๎ ประการ 

 ๏.๐ สมรรถนะส าคัญ 

 ๐. ก าหนดปງาหมาย฿นการพัฒนาผนการจัดการรียนรูຌ ชน ฿นตละภาครียน ดย฿หຌครูตละคน
จัดท าผนการจัดการรียนรูຌทีไสมบูรณ์ เมนຌอยกวา ํ หนวยการรียนรูຌ ป็นตຌน 

 ๑. ก าหนดระยะวลา฿นการสงผนการจัดการรียนรูຌ การนิทศภาย฿น฿หຌชัดจน พืไอการตรวจ/
ประมินผนการจัดการรียนรูຌ ตลอดจนการติดตามขຌอมูลตางโ ทีไกิดจากการจัดการรียนรูຌ฿หຌป็นปัจจุบัน 

 ๒. ประสานงานกับกลุมนิทศ ติดตามฯ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต ๏๑ พืไอการ
นิทศ ติดตาม ตลอดจนการสนับสนุน สงสริมตามความหมาะสมตอเป 

 




