
  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของครู โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี 
วิชา ..................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................................ 
 

กระบวนการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน ร่องรอย หมายเหตุ 
1. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสตูร 1. ศึกษา/จัดท าและหรือพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัดเพื่อจดัท า
ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรยีนรู้  

2. มีการประเมินความสอดคล้องกบั    
   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด หรือ 
   ผลการเรียนรู ้

1. มีการวิเคราะห์หลักสตูรมาตรฐาน 
การเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด และหรือผลการเรียนรู้ 
และน าไปจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรยีนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
และหรือผลการเรียนรู ้

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา  
และหน่วยการเรียนรู้ และสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้จริง 

3. ประเมินผลการใช้หลักสตูรอย่างเป็นระบบ 
    และน าผลการประเมินการใช้หลักสูตรมา 
    ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
4. เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้น าเปน็พี่เลี้ยง 
   และเป็นที่ปรึกษาดา้นหลักสูตร 

1. หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู/้
รายวิชาที่สอน 

2. หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
3. หลักฐานการประเมินผลการใช้

หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู/้
รายวิชาที่สอน 

4. หลักฐานเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

2. การจัดการเรียนรู ้
2.1 การออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้  1.  มีการจดัท าและหรือพัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 
ธรรมชาติของสาระการเรยีนรู้ 
เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น                มี
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้โดยการปรับ
ประยุกต์ใหส้อดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน 

2. มีกิจกรรมการเรียนรูด้้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรยีนรู้ 

1. หน่วยการเรยีนรู้ของรายวิชาทีส่อน 
2. หลักฐานการประเมินผลการใช้

หน่วยการเรียนรู ้
3. ค าสั่ง และร่องรอยการเป็นพ่ีเลีย้ง 

และให้ค าปรึกษา 
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กระบวนการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน ร่องรอย หมายเหตุ 
 ด้วยวิธีการปฏิบตัิ (Active Learning)   

โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการ
เรียนรู้ 

อย่างหลากหลายและสามารถ 
  น าไปปฏิบัตไิด้จริง 
3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 

4. เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้น าเป็นพี่เลี้ยงและ
เป็นที่ปรึกษา ด้านการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู ้

4. หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ 
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้/
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล
(IIP)/แผนการจัดประสบการณ ์

2. การก าหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้
ตามหน่วยการเรยีนรู้ เป็นการ
เตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรม
การเรยีนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

1. วิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
2. จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกับการ

ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ ธรรมชาติของ
ผู้เรยีนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบท่ี
หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด
ก าหนดและสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง 

3. มีกิจกรรมการเรียนรูด้้วยวิธีการปฏิบัติที่
สร้างสรรค์อยา่งหลากหลายสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรยีนรู้และผู้เรยีน 

4. มีบันทึกหลังการสอนทีส่อดคลอ้งกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับ
ประยุกต์แผนการจัดการเรยีนรู้ใหม้ีคุณภาพท่ี
สูงขึ้น 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นผู้น า เป็น 
พี่เลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาดา้นการจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู ้

1. หลักฐานการวิเคราะหผ์ู้เรียน 
2. แผนการจัดการเรียนรู ้
3. ค าสั่ง และร่องรอย การเป็นพ่ีเลี้ยง 
   และให้ค าปรึกษา 
4. หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ    
    เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน ร่องรอย หมายเหตุ 
2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  3. มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้

เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธกีาร
อย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ 
บรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู ้

1. จัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการที่เน้นการปฏิบัต ิมีความหลากหลาย 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจดัการเรียนรู้                
การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาตขิองผู้เรียน  
และสาระการเรียนรู ้

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

3. นิเทศการจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา 
4. กลยุทธ์การจัดการเรียนรูส้ามารถน าไปใช้ได้  
   ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้
2. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
   การจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรยีนรู้ 
3. หลักฐานหรือร่องรอย 
   การประเมินผลการใช้กลยุทธ์ 
   การจัดการเรียนรู ้
4. ค าสั่งและร่องรอย การเป็นพ่ีเลีย้ง  
   และให้ค าแนะน า 
5. หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ      
   เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 
 

 

2.4 คุณภาพผู้เรียน  4. ผลการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่ท าให้
ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด 
ของสาระการเรียนรู้ มสีมรรถนะที่
ส าคัญและคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

1. จ านวนผู้เรียน มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไป  
   ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

1.หลักฐานแสดงผลการเรียนของ
นักเรียนรายวิชา/กลุม่สาระการ
เรียนรู ้

2. รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

 

 

3. การสร้างและพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู ้

 1. การเลือก การคดัสรร ใช้ สร้างและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้  
เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้ที่

1. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรยีนรู้ น าไปใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรยีนรู้ 

1. บันทึกการผลติ/ใช้/พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู ้

2. หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล 
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กระบวนการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน ร่องรอย หมายเหตุ 
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

2. ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู ้และน าผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 

3. สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 

4. เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นผู้น า 

และหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง่
เรียนรู ้

3. หลักฐาน ร่องรอย การน าสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งการเรียนรูไ้ปประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกลเ้คียง 

4. หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ  
เพิ่มเตมิเกี่ยวข้อง 

4. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 1. กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมลูสารสนเทศ
ทีเ่ป็นผลจากการจดัการเรียนรู้ เพือ่
ปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ 
ความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
ผู้เรยีน ท่ีสะท้อนระดับคณุภาพของ
ผู้เรยีน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลทีห่ลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
และจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และหรือผลการ
เรียนรู้และจุดประสงค์การเรยีนรู ้

2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
3. มีการประเมินคณุภาพของเครือ่งมือ วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรูไ้ปปรับปรุงพัฒนาให้มีคณุภาพสูงข้ึน 

4. เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นผู้น า  
เป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้
2. หลักฐาน ร่องรอย ท่ีแสดงถึงการ

วิเคราะหต์ัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู ้ 
เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และเกณฑ์
การให้คะแนน 

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน ของผู้เรยีน 
5. ค าสั่งและร่องรอยการเป็นพ่ีเลีย้ง 

และให้ค าแนะน าด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 



 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของครู โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี 
 

กระบวนการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน ร่องรอย หมายเหตุ 
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  1. มีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรอื

พัฒนาการจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

  ได้เตม็ตามศักยภาพ 

1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการวิจัยในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็น 

2. น าผลการแก้ปญัหาหรือการพฒันาการเรยีนรู้
ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้ 

3. เป็นผู้น าและให้ค าแนะน าในการใช้
กระบวนการวิจยัหรือด าเนินการวจิัยในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรูห้รือ
องค์ความรู้ใหม่โดยใช้
กระบวนการวิจยั หรือการ
ด าเนินการวิจยั 

2. หลักฐาน ร่องรอยที่แสดงถึงการ
เป็นผู้น าหรือการให้ค าแนะน า 

 

6. การนิเทศการศึกษาและการ  
   แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1. คณะกรรมการนเิทศการศึกษา จัดการ
นิเทศภายในและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ดังนี ้
- นิเทศ ก ากบั ตดิตาม จากคณะกรรมการ
นิเทศเมื่อสิ้นปีการศึกษา/ก่อนเปิดภาค
เรียนโดยการจัดการอบรม/ประชุม/
สัมมนาเพื่อการพัฒนาครูอยา่งน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง ศึกษาดูงานอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง การผลิต/พัฒนาสื่อ/
นวัตกรรม อย่างน้อย ภาคเรียนละ  
1 ช้ิน 

 
 

1. ครูทุกคนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไม่
น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง/ปี 

2. ครูร้อยละ 80 พัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน 
3. ครูทุกคนผลติสื่อ/พัฒนาสื่อนวตักรรม อย่าง

น้อยภาคเรียนละ 1 ช้ิน 
4. ครูทุกคนมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน 
5. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยใช้

กระบวนการ PLC : Professional Learning 
Community 

1. บันทึกการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
2. บันทึกการผลติสื่อ พัฒนาสื่อ/ 

นวัตกรรม 
3. บันทึกการศึกษาดูงาน 
4. บันทึกการนิเทศรายบุคคล 
5. บันทึกการประชุม PLC 

 



 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของครู โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี 
 

กระบวนการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน ร่องรอย หมายเหตุ 
2. ประชุม/แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากข้อมูล

และปัญหาที่พบในการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 
 

7. การรายงานผล กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

 1. มีรายงานผลการจดัการเรียนรู ้
    อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  1. ครูรายงานผลการประเมินการจัดการเรยีนรู ้ 1. รายงานการประเมินตนเอง 
   (Self Assessment Report : SAR) 
2. รายงานการใช้สื่อ  
3. รายงานการพัฒนาเครื่องมือ

วัดผลและการประเมินผลการ
เรียนรู้  

 

 

 


