
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564  

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย          
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของ
ทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องตาม
นโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงประกาศโรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวก เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี 5/2561  เมื่อวันศุกร์ท่ี 10  พฤษภาคม พ.ศ.2561  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   

ประกาศ ณ วันท่ี  17 พฤษภาคม พ.ศ.2564   

       
                              (นางสาวสุดารัตน์   ทับสาย) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลด าเนินสะดวก 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………………………… 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561ลงวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์  2561  ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานภายนอกท่ีสะท้อน
สภาพการด าเนินงานท่ีแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพ
การศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2561  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

ประกาศ ณ วันท่ี  17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

       
(นางสาวสุดารัตน์   ทับสาย) 

                                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 
  



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564   
ฉบับลงวันท่ี  17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ส าหรับโรงเรียน

อนุบาลด าเนินสะดวก พ.ศ.2562  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด  

      ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564   
ฉบับลงวันท่ี  17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ส าหรับ

โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก พ.ศ.2562   มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
     และแก้ปัญหา  
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

2.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
       กลุ่มเป้าหมาย  
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 



การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศ 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 

ประเดน็พิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  

ปีการศกึษา 2564 
มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของเดก็ ระดบัดีเลศิ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ระดับดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับยอดเย่ียม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา 

ความรู้ได้ 
ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบัดีเลศิ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ระดับดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 

2.5 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

ระดับดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส าคัญ ระดบัยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับยอดเย่ียม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับยอดเย่ียม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับยอดเย่ียม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ระดับยอดเย่ียม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศ 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 

ประเดน็พิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  

ปีการศกึษา 2564 
มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของผู้เรียน ระดบัดีเลศิ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับดีเลิศ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
ระดับดีเลิศ 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับยอดเย่ียม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับยอดเย่ียม 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลิศ 

 2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ระดับดีเลิศ 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา  ระดบัดีเลศิ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับยอดเย่ียม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทางวิชาชีพ ระดับยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบัดีเลศิ 
3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ระดับดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ระดับดีเลิศ 

 
 
  

  


