
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนเมืองเชลียง  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนดและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติประจ าปี เพ่ือพัฒนา
สู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมปีระสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 โรงเรียนเมืองเชลียง จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามข้อ ๑๔(๑)  
และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้นเป็น
มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาประกันการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมประเด็นพิจารณาตามกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนเมืองเชลียง จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
      และแก้ปัญหา 



 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดเรียนรู้ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

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

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
      และแก้ปัญหา 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

--------------------------------------------- 
 ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองเชลียงจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียนผู้ปกครอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพ
ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การตั้งค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ 

๑) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร 
และการคิดตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ ๗๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้
ด้วยตนเองและท างานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ 

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

๔)  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  
ในการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดย 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๕ 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์    
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๓๕ 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์    
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๓๕ 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา     
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ       
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
กลุม่สาระฯ ศิลปะ 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๓๕ 
และผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

 

 



 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๖) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ   

เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
และการท างานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ ๘๐  
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จิตส านึกตามสถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๒)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๓) นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณีอย่างหลากหลาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔)  ผู้เรียนร้อยล่ะ ๗๐ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์  สังคม 
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓ สถานศึกษาบริการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เชื่อโยงวิถีชีวิตจริง   

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครูและถานศึกษา
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 



 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ค่าเป้าหมาย 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
๓.๑  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๒ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม  

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๓.๓  ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดี และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดี 
ต่อการเรียน  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๔ โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริม
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๓.๕  ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


