
 

ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศราชกิจจานุ
เบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม  ๑๓๕  ตอนพิเศษ  ๒๓๕ ง  วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑  เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

        ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗    พฤษภาคม    ๒๕๖๔ 

     (นายเผ่าชาย  ชาญเชี่ยว) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิด
เห็น  และแก้ปัญหา

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้า
หมาย

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้



มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้



การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 

เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน

ดี

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด
คำนวณ

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ

ดีเลิศ

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

๒.๒ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุต
รสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

๒.๓ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุต
รสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคูณภาพ

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีเลิศ

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน

๓.๕มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ



เกณฑ์การประเมิน 

๑. มาตรฐานที่ ๑  กำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ ยอดเยี่ยม  ร้อยละ  ๙๐ - ๑๐๐ 

  ระดับ ดีเลิศ  ร้อยละ  ๘๐ - ๘๙ 

  ระดับ ดี   ร้อยละ  ๗๐ - ๗๙ 

  ระดับ ปานกลาง  ร้อยละ  ๖๐ - ๖๙ 

  ระดับ กำลังพัฒนา ร้อยละ  ๕๐ - ๕๙ 

  ๒. มาตรฐานที่ ๒ และ ๓ กำหนดระดับคุณภาพดังนี้  

  ยอดเยี่ยม ดำเนินการครบทุกประเด็นเป็นแบบอย่างได้ 

  ดีเลิศ  ดำเนินการครบทุกประเด็นถูกต้องครบถ้วน 

  ดี  ดำเนินการครบทุกประเด็น 

  ปานกลาง ดำเนินการบางส่วน 

  กำลังพัฒนา ไม่ได้ดำเนินการ 



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐานของระดับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

 ๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการสื่อสารและการคิด 
คำนวณ

๑.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยตาม
เกณฑ์สถานศึกษากำหนด

๑.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนด

๑.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์
ตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนด

๑.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด 
เขียนและตั้งคำถามหาความรู้เพิ่มเติม

๑.๒มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

๑.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ ผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนด

๑.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะการคิดวิเคราะห์
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

๑.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๕ เกิดการเรียนรู้สามารถบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ใช้เชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมได้

๑.๓  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๑.๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมโดยผ่านกิจกรรม สะเต็มศึกษา

๑.๔มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสาร 

๑.๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้จากการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร



๑.๕มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา

๑.๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 
๒.๕ ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑.๕.๓ ร้อยละ ๗๕ ของนักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน

๑.๖มีความรู้ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๖.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพ 

๑.๖.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ ผ่านการประเมินการจัดการ
เรียนรู้งานอาชีพผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป 
ประยุกต์ในชีวิตได้



       ๒. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ

๒.๑การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถาน
ศึกษากำหนด

๒.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรที่เกณฑ์สถานศึกษากำหนด

๒.๒ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย

๒.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ
และท้องถิ่น

๒.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

๒.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมศีลธรรมนำการ
ศึกษา

๒.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์

๒.๓การยอมรับที่จะอยู่ร่วม
กันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย

๒.๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย

๒.๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ
และ 
วัน Christmas และกิจกรรม Chinese New Year

๒.๔มีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม

๒.๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะตามเกณฑ์มาตรฐานกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๒.๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ

๒.๔.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ในเรื่องสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ

๒.๔.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะทางด้านกีฬา

๒.๔.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และจิตสำนึกในเรื่องการคัด
แยกขยะ

๒.๔.๖ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดและมีพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุ
ขอื่นๆ

๒.๔.๗ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมทู บี นัมเบอร์
วัน



      มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
      ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัย
ทัศน์  และพันธกิจที่สถาน
ศึกษากำหนดชัดเจน

๒.๑.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเรืองวิทย์
พิทยาคมและแผนปฏิบัติการประจำปี

๒.๑.๒จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

๒.๑.๓โรงเรียนดำเนินการ มีแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนิน
การตามแผน

๒.๒.มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา

๒.๒.๑ โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ยกระดับ

การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

๒.๒.๒ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๓ สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ

๒.๒.๔ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่าย

อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย

๒.๓.๑.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร

แกนกลางและสอดคล้องกับท้องถิ่น

๒.๓.๒.สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

อย่างรอบด้านตามศักยภาพและประเภทของความต้องการ

ความช่วยเหลือพิเศษ

๒.๓.๓.นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ

๒.๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

๒.๔.๑ ครู ผ่านการอบรมและพัฒนาทางวิชาชีพของตนเอง

๒.๔.๒ ส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น 

๒.๔.๓ มีการศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒.๔.๔ ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ PLC 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 



๒.๕.จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้

๒.๕.๑ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่ง

พักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียน และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย

๒.๕.๒ สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ 

๒.๕.๓ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 

๒.๖.๑ สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน

การบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้

ประโยชน์เต็มศักยภาพ

๒.๖.๒ สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

๒.๖.๓ ครูและนักเรียน ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการเรียนรู ้



       มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
   

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๓.๑ การจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำ
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต

๓.๑.๑ ครู มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

Active Learning                          

๓.๑.๒ ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

๓.๑.๓ จัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม

กัน

๓.๑.๔ มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน

๓.๑.๕ นักเรียน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากภายนอกสถาน

ศึกษา

๓.๒ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียน
รู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓.๒.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยี

และแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

๓.๓มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก

๓.๓.๑.ครูและนักเรียน ดำเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน

๓.๓.๒ ครูและนักเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างองค์
ความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

๓.๔ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน

๓.๔.๑ ครูทุกคนศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์ผู้

เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยเน้น

การวัดผลตามสภาพจริง

๓.๔.๒ ครูทุกคนมีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใช้หลักการวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปแก้

ปัญหาในครั้งต่อไป

๓.๔.๓ การตรวจสอบและจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ(เรียนร่วม) 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๓.๕มีการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๓.๕.๑ คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม

แนวทาง PLC ทุกสัปดาห์อย่างต่ำสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง

๓.๕.๒ มีการกำกับติดตามกิจกรรมนิเทศภายใน


