
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

........................................................................................................................................................... 
โดยโรงเรียนเพ็ชระศึกษามีประกันคุณภาพสถานศึกษา  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกของการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน  ในการพัฒนาคุณภาพของคนไทยใน
อนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา  จึงกำหนดให้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนเพ็ชระศึกษาจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมิน
คุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก  ดังนี้  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวน 
          ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีจิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา       
          ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
         ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

 



หน้า ๒.../คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑.๒  มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 

           ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด 
          ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานกำหนดชัดเจน 
      ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
      ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มี    
    ระบบบริหารคุณท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
  ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
       เรียนรู้ 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 (นายทรรศิน  สินธุระเวชญ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 

 

 



การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย วิธีประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเรียน 

๑. มีความสามารถในการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณ 

 
 

๘๕ 

 

๑. มีทักษะการอ่านในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ๘๕ การสังเกต , แบบทดสอบ 
๒. มีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ๘๕ การสังเกต , แบบทดสอบ 
๓. มีทักษะในการส่ือสารในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ๘๕ การสังเกต 
๔. มีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ๘๕ การสังเกต , แบบทดสอบ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๘๕  

๑. มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

๘๕ การสังเกต 

๒. มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ๘๕ การสังเกต 
๓. มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ๘๕ การสังเกต 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๐  
๑. มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและการทำงานเป็นทีม ๙๐ การสังเกต, ผลงานนักเรียน 
๒. สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจ

เป็นแนวความคิด  โครงการ  โครงงาน ช้ินงาน  ผลผลิต 
๙๐ การสังเกต, ผลงานนักเรียน 



 
 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย วิธีประเมิน 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการส่ือสาร ๙๐  

๑. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๙๐ การสังเกต 
๒. มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและ

สังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  การทำงานอย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 
๙๐ การสังเกต 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๙๐  
๑. ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐๐ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม ๘๕ การสังเกต 
๓. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  หรือ ผลการทดสอบอื่น ๆ ๘๕ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๙๐  
๑. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ   ๙๐ การสังเกต 
๒. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ  การทำงานหรืองานอาชีพ ๙๐ การสังเกต 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๙๐  

๑. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา ๙๐ การสังเกต 



การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย วิธีประเมิน 
๒. ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๙๐ การสังเกต 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

๙๐  

๑. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ๙๐ การสังเกต 
๒. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ๙๐ การสังเกต 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

๙๐  

๑. ผู้เรียนยอมรับและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย   
เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี 

๙๐ การสังเกต 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

๙๐  

๑. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

๙๐ การสังเกต 

๒. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

๙๐ การสังเกต 



การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย วิธีประเมิน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ยอดเยี่ยม  

๑. กำหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาตินโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

ยอดเยี่ยม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          (๒) กำหนดวิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ท่ีสอดคล้อง  เช่ือมโยงกับเป้าหมาย   
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐและต้นสังกัด 

ยอดเยี่ยม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          (๓) กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ยอดเยี่ยม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๔) นำเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรม 

การบริหารโรงเรียน 
ยอดเยี่ยม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          (๕) นำเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ยอดเยี่ยม แผนปฏิบัติงานโรงเรียน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  

๑. มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ยอดเยี่ยม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. มีการนำแผนไปปฏิบัติ  ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ยอดเยี่ยม แผนปฏิบัติงานโรงเรียน 
๓. มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และระบบการนิเทศภายใน ยอดเยี่ยม นิเทศในช้ันเรียน 
๔. สถานศึกษามีการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ยอดเยี่ยม แบบกำกับติดตามตรวจสอบ 
๕. สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ

จัดการศึกษา 
ยอดเยี่ยม แบบกำกับติดตามตรวจสอบ 



 
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย วิธีประเมิน 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเยี่ยม  

๑. บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม การนำหลักสูตรไปใช้ 

๒. บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน  ท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ชุมชน  และท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม การนำหลักสูตรไปใช้ 

๓. การบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง ยอดเยี่ยม การนำหลักสูตรไปใช้ 

๔. กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเยี่ยม การนำหลักสูตรไปใช้ 

๕. สถานศึกษามีการปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ยอดเยี่ยม การนำหลักสูตรไปใช้ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
๑. ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ทะเบียนคุมการพัฒนาบุคลากร 
๒. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ทะเบียนคุมการพัฒนาบุคลากร 
๓. นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ทะเบียนคุมการพัฒนาบุคลากร 
๔. มีการตรวจสอบ  ทบทวน  การปฏิบัติงานของครู  บุคลากร  ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ทะเบียนคุมการพัฒนาบุคลากร 
๕. ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ทะเบียนคุมการพัฒนาบุคลากร 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย วิธีประเมิน 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

๑. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และคำนึงถึงความปลอดภัย ยอดเยี่ยม การสังเกต 

๒. จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และคำนึงถึงความปลอดภัย ยอดเยี่ยม การสังเกต 

๓. จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ยอดเยี่ยม การสังเกต 

๔. จัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ยอดเยี่ยม การสังเกต 

๕. จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม การสังเกต 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

๑. ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม การสังเกต 

๒. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม แบบสอบถามความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของคร ู

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม การสังเกต 

๔. ให้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม แบบสอบถามความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของคร ู

๕. ติดตามผลการใช้บริการ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ทะเบียนคุมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 



การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย วิธีประเมิน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๙๐  

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้   ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

๙๐ แผนการจัดการเรียนรู้ 

๒. มีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ๙๐ แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ๙๐ แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก   แสดงความคิดเห็น   สรุปองค์ความรู้และนำเสนอผลงาน ๙๐ การสังเกต 
๕. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ๙๐ การสังเกต 

๒. ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๙๐  
๑. ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ๙๐ แบบบันทึกส่ือสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้

ประจำเดือน 
๒. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ๙๐ การสังเกต 
๓. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วนตนเอง  จากส่ือท่ีหลากหลาย ๙๐ การสังเกต 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๙๐  
๑. ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ๙๐ การสังเกต 
๒. ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก 

เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๙๐ การสังเกต 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย วิธีประเมิน 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๙๐  

๑. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ๙๐ นิเทศในช้ันเรียน 
๒. มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ๙๐ ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ๙๐ การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง 
๔. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ๙๐ การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ๙๐  
๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ๙๐ บันทึกการประชุมสายช้ัน PLC 
๒. นำข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ๙๐ บันทึกการประชุมสายช้ัน PLC 

 

เกณฑ์การประเมิน 

๐ - ๔๙ กำลังพัฒนา 
๕๐ – ๕๙ ปานกลาง 
๖๐ - ๗๔ ดี 
๗๕ - ๘๙ ดีเลิศ 
๙๐ - ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
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๔. นางสาววารินท์  โคสอน   กรรมการ 
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