
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนเทศบาลวดัมณไีพรสณฑ ์ 
       เรือ่ง การกำหนดมาตรฐานและคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษา  

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปกีารศกึษา  2564 เพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา               

-------------------------------------- 
 
 

  โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎหมายกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
รวมท้ังประกาศสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม “มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก   
   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
อาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่
ในอำนาจหน้าท่ีของกระทรวงอื่นท่ีมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพร
สณฑ์ จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาข้ึนใหม่ให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงใน
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา   
  จากมติความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564                
เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนด              
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายใน ตลอดท้ังเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง  การส่งเสริม               
กำกับดูแล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา            
ให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

   ประกาศ ณ  วันท่ี  9  มิถุนายน พ.ศ. 2564                                                           

 

 
 
 (นางสาวนิภาภรณ์  อินนาคกูล) 
                                                           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                         ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

 



เกณฑ์การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน 

  ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาให้พิจารณาตามเกณฑ์   
การประเมินที่ตรงกับสภาพที่เกิดข้ึนจริงในสถานศึกษา  โดยแบ่งออกเป็น  5  ระดับคุณภาพ  ดังนี้    
  เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
    90 - 100 ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
        80 - 89  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     70 - 79  ระดับคุณภาพ  ดี 
       60 - 69  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
      50 - 59  ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
          2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
         3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
         4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         6)  มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
         2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
 



มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
                           การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 
ปีการศึกษา  2564 

..................................................................... 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1)  มีความสามารถในการอ่าน  
           การเขียนการสื่อสารและการคิด   
           คำนวณ 
    

1.  ร้อยละ 70  ของผู้เรียนมีความสามารถในการทดสอบเพ่ือ 
    ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)  
    ชั้นป.1 มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป    
2.  ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการจัดสอบวัด    
     ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) มีผล  
     การประเมินได้คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป   
3.  ร้อยละ 30 ของผู้เรียนมีความสามารถในการทดสอบ 
     ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET กลุ่มสาระ 
     คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 ได้ระดับคะแนน 30  คะแนนขึ้นไป 
4.  ร้อยละ  20  ของผู้เรียนมีความสามารถในการทดสอบ   
     ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET กลุ่มสาระ 
     คณิตศาสตร์ ชั้นม.3 ได้ระดับคะแนน 30  คะแนนขึ้นไป 

5.  ร้อยละ  57 ของผู้เรียนมีความสามารถในการทดสอบ 
     ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET กลุ่มสาระ   
     ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นป.6 ได้ระดับคะแนน 30 คะแนน 
     ขึ้นไป 
6.  ร้อยละ 45 ของผู้เรียนมีความสามารถในการทดสอบทาง     
     การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET กลุ่มสาระ 
     ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.6 ได้ระดับคะแนน 30 คะแนน 
     ขึ้นไป 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
 7.  ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการทดสอบทาง  

     การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET กลุ่มสาระภาษาไทย      
     ระดับชั้นป.6 ได้ระดับคะแนน 50 คะแนน  ขึ้นไป 
8.  ร้อยละ  45 ของผู้เรียนมีความสามารถในการทดสอบทาง  
     การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET กลุ่มสาระ     
     ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.6 ได้ระดับคะแนน 30 คะแนน 
     ขึ้นไป 

      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
          คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย    
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

-  ร้อยละ 73  ของผู้เรียน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
    จำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
    โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย    
     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ได้   
     ตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น 

      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม -  ร้อยละ 70 ของผู้เรียน  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้   
    ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
    และประสบการณ์มาใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
           สารสนเทศและการสื่อสาร 

-  ร้อยละ  72  ของผู้เรียน  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   
   การทำงาน  อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 

      5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม    
          หลักสูตรสถานศึกษา 

-  ร้อยละ  40 ของผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับ 3 ขึ้นไป 
-  ร้อยละ  32 ของผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับ 3 ขึ้นไป 
-  ร้อยละ 43 ของผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ  
   3 ขึ้นไป 
-  ร้อยละ 60  ของผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
   ระดับ 3 ขึ้นไป 
-  ร้อยละ 53  ของผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   รายวิชาประวัติศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ 88 ของผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ 3 ขึ้นไป 
-  ร้อยละ  85  ของผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับ 3 ขึ้นไป 
-  ร้อยละ  75 ของผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับ 3 ขึ้นไป 
-  ร้อยละ  32  ของผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ระดับ 3 ขึ้นไป 

      6)  มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี   
          ต่องานอาชีพ 

-  ร้อยละ  87 มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน    
   อาชีพ  มีทักษะในการทำงาน  มีทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ  
   ระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        
      1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม     
          ที่สถานศึกษากำหนด 

-  ร้อยละ 85 ของนักเรียน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  เคารพ    
   ในกฎ กติกา  มีค่านิยมและจิตสำนึก  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย   
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 

      2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
           เป็นไทย 

-  ร้อยละ 92 ของนักเรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่า   
   ของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
   และประเพณี ผ่านเกณฑ์ในระดับดีข้ึนไป 

      3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ   
           แตกต่างและหลากหลาย 

-  ร้อยละ 97 ของนักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ    
   แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา      
   ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี เกณฑ์ผ่านในระดับดีขึ้นไป 

      4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม -  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน  มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพ    
   ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง   
   สาธารณสุข  
-  ร้อยละ 95 ของผู้เรียน  มีสุขภาพจิต  สุขอนามัยทางร่างกาย     
   สัมพันธภาพกับเพ่ือน  สัมพันธภาพทางสังคม  ตลอดทั้งปลอด   
   ความเสี่ยง  มีความปลอดภัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง   
   มีความสุข 

 
 
 
 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร      
                   และการจัดการ 

ดี 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่   
      สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

- สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  สอดคล้องกับ   
  บริบทของสถานศึกษา  ได้รับความเห็นชอบจาก  
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถ    
  ตรวจสอบได้ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ    
       สถานศึกษา 

- สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
  จัดการศึกษา  แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ทุกฝ่าย 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น   
       คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
       สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบ    
  จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ    
       เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

-  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการส่งเสริมให้เข้า  
   รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ  20  ชั่วโมงและ 
   มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาการ   
   ทำงานของแต่ละกลุ่มสาระ  อย่างน้อยปีการศึกษาละ      
   10  ครั้ง 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
       สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
      มีคุณภาพ 

-  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน   
   และภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคม     
   ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย   
   โดยมีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
      สนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
      จัดการเรียนรู ้

-  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและ 
   การบริการเทคโนโลยี  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ    
   การจัดการเรียนรู้  ครบทุกห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน 
                   การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น    
                   สำคัญ 

ดี 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
       ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
       ในชีวิตได้ 

-  ร้อยละ  100 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม    
    มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรของ 
    สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน   
    กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงปฏิบัติได้ 
-  ร้อยละ  100  ของครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
    ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงปฏิบัติจริง 
-  ร้อยละ  100  ของครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับ   
    การฝึกทักษะ  กล้าแสดงออก  แสดงความคิดเห็น   
   สรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงาน และสามารถนำไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ปฏิบัติได้ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
        เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  ร้อยละ  90  ของครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
   สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติได้  

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก -  ร้อยละ  85  ของครูบริหารจัดการชั้นเรียน   
   โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ปฏิบัติได้ 
-  ร้อยละ  100  ของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท่ี 
   จะเรียนรู้  สร้างบรรยากาศให้กับผู้เรียนมีความสุข 
   ในการเรียนรู้  และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี 
   ความสุขได้ ปฏิบัติได้ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
        ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

-  ร้อยละ  100  ของครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัด   
   และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ  
   จัดการเรียนรู้  ปฏิบัติได้ 
-  ร้อยละ  100  ของครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 
   ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ปฏิบัติได้ 

 
 
 
 
 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
        สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
        การจัดการเรียนรู้ 

-  ร้อยละ  100  ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน  
   แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ 
   ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและ 
   พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติได้อยู่ในระดับดี 
   ขึ้นไป 
-  ร้อยละ  100  ของครูได้รับการนิเทศภายในด้านการ 
   จัดการเรียนรู้  ดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และ   
   ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน   
   เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 
   คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติได้ 

 


