
 

ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
--------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนเมืองเชลียง  อ ำเภอศรสีัชนำลัย  จังหวัดสุโขทยั มีภำรกิจจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ข้ันพื้นฐำน หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของ
โรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเครื่องมอืส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลกัษณะตำมที่หลักสูตรก ำหนดและเป็นไปตำม
เจตนำรมณ์วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ปกครอง และ
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินและขับเคลือ่นด้วยแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแผนปฏิบัติประจ ำปี เพือ่พัฒนำ
สู่คุณภำพทั้งระบบอย่ำงมปีระสิทธิภำพและมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรบัทั่วไป 

 โรงเรียนเมืองเชลียง จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำนตำมข้อ ๑๔(๑)  
และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ึนเป็น
มำตรฐำนกำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และมำตรฐำนกำรศึกษำประกันกำรศึกษำ 
ข้ันพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ครอบคลุมสำระกำรเรยีนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ รวมทัง้สอดคล้องกับ
ศักยภำพของนักเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน ส ำหรับใช้ด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในโรงเรียนที่ครอบคลมุประเด็นพิจำรณำตำมกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนเมืองเชลียง จึงได้ก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยปฏิรปูระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
จำกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
และระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ ำนวน ๓ มำตรฐำน ดังต่อไปนี ้
 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังน้ี 

 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 

 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังน้ี 

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

  ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 

  ๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
      และแก้ปัญหำ 



  ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

  ๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

  ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  ๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีตอ่งำนอำชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

  ๑) กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

  ๒) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 

  ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

  ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

 ๒.๒ มีระบบบรหิำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและ 
                ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมทีเ่อื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรและกำรจัดเรียนรู้ 
    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัตจิรงิและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีกำรบรหิำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน 

 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบั เพื่อพัฒนำและปรบัปรุงกำรจัดกำรเรียนรู ้
  ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรตัง้แต่เริม่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

   ประกำศ ณ วันที่ ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      
 
 
 

     (นำงสำวจันทรเ์พ็ญ   ทรัพยป์ระชำ) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมอืงเชลียง 
 
  
 

       (นำยเกตุ  วงศ์จันทรมณี) 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเมืองเชลียง 

 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

.................................................... 
 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังน้ี 

 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 

 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังน้ี 

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

  ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 

  ๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
      และแก้ปัญหำ 

  ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

  ๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

  ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  ๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีตอ่งำนอำชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

  ๑) กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

  ๒) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 

  ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

  ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

 ๒.๒ มีระบบบรหิำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและ 
                ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมทีเ่อื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรและกำรจัดเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

--------------------------------------------- 
 ตำมที่มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรือ่งให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดบัปฐมวัย ระดบักำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน และระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองเชลียงจงึปรบัมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและกำรมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียน
ผู้ปกครอง เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพภำยในและเพื่อรองรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 

 เพื่อใหก้ำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรยีนเมืองเชลียงมีคุณภำพและได้มำตรฐำน
จึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพฒันำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ตำมเอกสำรที่แนบท้ำยประกำศนี้ เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 ประกำศ ณ วันที่ ๔ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
      
 
 
 

     (นำงสำวจันทรเ์พ็ญ   ทรัพยป์ระชำ) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมอืงเชลียง 
 
  
 

       (นำยเกตุ  วงศ์จันทรมณี) 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเมืองเชลียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตั้งค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒ 
 

 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ 

1) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสือ่สาร 
และการคิดตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ ๗๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปญัหา 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตผุลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหาอย่างมเีหตผุล 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้
ด้วยตนเองและท างานเป็นทมีมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ  

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

4)  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการสื่อสาร เพื่อพฒันาตนเองและสังคม  
ในการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5)  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 60 โดย 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์    
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์    
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา     
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ       
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
และผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดับชาติสงูข้ึน 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 6) ผู้เรียนมีความรูท้ักษะพื้นฐานในการจัดการ   
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันทีสู่งข้ึน  
และการท างานหรืองานอาชีพ 
 



มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียนร้อยละ ๘๐  
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จิตส านึกตามสถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 

2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 2)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปญัญาไทย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 3) นักเรียนยอมรับและอยูร่่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เช้ือชาติ  ศาสนา  
ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่างหลากหลาย) 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 4)  ผู้เรียนร้อยล่ะ ๗๐ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี รวมไปถงึด้านอารมณ์  สังคม 
และสตปิัญญา ที่เหมาะสมกบัช่วงวัย 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิชัดเจน 
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสง่ผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.3 สถานศึกษาบริการจัดการเกี่ยวกับการพฒันาการ
หลักสูตร กจิกรรมเสรมิหลักสูตรทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เช่ือโยงวิถีชีวิตจริง   

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครูและถานศึกษา
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอื้อตอ่
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการ
บรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกบัสถานศึกษา 

 

 



มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าเป้าหมาย 
 

3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.1  มีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของสถานศึกษาที่เน้นให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถแสดงออก สรปุองค์ความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิได้ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

3.2 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ และมีการใช้แหลง่เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
อย่างเหมาะสม  

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 3.3  ครูผู้สอนมีการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดี และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดี 
ต่อการเรียน  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

โรงเรียนมกีารตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมลูสง่เสรมิ
เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับ
เพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.5  ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมลู
สะท้อนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


