กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ประเด็นหลักที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนคาเปาหมาย .................................
1. ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณ
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 80 ขึ้นไป
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 70-79
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 60-69
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 50-59
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไมเหมาะสมกับ
ระดับชั้นทําใหเปนปญหาตอการเรียนรู คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป ต่ํากวารอยละ 50
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แกปญหาและนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป
รอยละ 80 ขึ้นไป
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหาอยางเหมาะสม คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 70-79
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหาอยางเหมาะสม คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 60-69
ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 50-59
ผูเรียนไมสามารถตอบคําถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป
ต่ํากวารอยละ 50
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได รอยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได รอยละ 70-79 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได รอยละ 60-69 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได รอยละ 50-59 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนไมมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได ต่ํากวา รอยละ50 ของนักเรียนทั้งหมด
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ รอยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
ปลอดภัย รอยละ 70-79 ของนักเรียนทั้งหมด
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ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
ปลอดภัย รอยละ 60-69 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได รอยละ 50-59 ของ
นักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนไมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได ต่ํากวา รอยละ 50 ของนักเรียน
ทั้งหมด
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 รอยละ 70 ขึ้นไป
ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 รอยละ 60-69
ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 รอยละ 50-59
ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 รอยละ 40-49
ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 ต่ํากวา รอยละ 40
6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 95 ขึ้นไป ของนักเรียนทั้งหมด
มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 75-94 ของนักเรียนทั้งหมด
มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 55-74 ของนักเรียนทั้งหมด
มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 35-54 ของนักเรียนทั้งหมด
มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทดี่ ีตองานอาชีพ ต่ํากวา รอยละ 35 ของนักเรียนทั้งหมด
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ประเด็นหลักที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน คาเปาหมาย ..........................
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
ผูเ รียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรมคานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามที่
สถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
รอยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามที่
สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม รอยละ 70-79 ของ
นักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามที่
สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม รอยละ 60-69 ของ
นักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรมคานิยม จิตสังคมและจิตสํานึก
ตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏไมชัดเจน รอยละ 50-59 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึก
ตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏไมชัดเจน ต่ํากวารอยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยและ
แสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน รอยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย
แสดงออกไดอยางเหมาะสม รอยละ 70-79 ของนักเรียนทั้งหมด

คาเปาหมาย
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
คาเปาหมาย
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสม
ดี
รอยละ 60-69 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสม
ปานกลาง
รอยละ 50-59 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนไมมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย ต่ํากวารอยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด
กําลังพัฒนา
3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย
คาเปาหมาย
ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดีตอทุกคน รอยละ 80 ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดี รอยละ 70-79 ของนักเรียน
ดีเลิศ
ทั้งหมด
ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดี รอยละ 60-69 ของนักเรียน
ดี
ทั้งหมด
ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น รอยละ 50-59 ของนักเรียนทั้งหมด
ปานกลาง
ผูเรียนไมยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่นและไมมีมนุษยสัมพันธ ต่ํากวารอยละ 50 ของ กําลังพัฒนา
นักเรียนทั้งหมด
4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
คาเปาหมาย
ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสม่ําเสมอ ไมเจ็บปวยโรครายแรง
ยอดเยี่ยม
รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รอยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียนทั้งหมด

ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสม่ําเสมอ รักษาอารมณและสุขภาพจิต
ใหดี รอยละ 70-79 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสม่ําเสมอ รักษาอารมณและสุขภาพจิต
ใหดี รอยละ 60-69 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงรักษาอารมณและสุขภาพจิต
รอยละ 50-59 ของนักเรียนทั้งหมด
ผูเรียนไมมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองไมรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดี ต่ํากวารอยละ
50 ของนักเรียนทั้งหมด
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการคาเปาหมาย ................................
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่นอยางชัดเจน
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น แตขาดความชัดเจน
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติแตไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น ขาดความชัดเจน
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวไมตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม
ชัดเจน และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม
สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม
ชัดเจน
สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม
สถานศึกษากํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแตไมเปนไปตาม
ขั้นตอนที่กําหนด
ไมมีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย
พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทุกคนอยางรอบดาน และดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม ตรงตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด
พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทุกคนอยางรอบดาน และดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม
พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทุกคน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียน และมีการดําเนินการ
พัฒนาวิชาการไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หรือไมครบทุกคน และดําเนินการอยางไมเปน
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รูปธรรม
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตําแหนง สงเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตําแหนง
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานตําแหนง
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถตามหนาที่
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรู และสังคมที่ดีกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูไดอยาง
ทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรู และสังคมที่ดีกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูไดอยาง
ทั่วถึง
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรู และสังคมที่ดีกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ไมเอื้อตอการเรียนรู
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได และ
ดําเนินการอยางเปนระบบที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได และ
ดําเนินการอยางเปนระบบ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตองหรือครบถวนทันสมัยหรือนําไปประยุกตใชได
จัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตองครบถวนแตไมทันสมัยและไมมีการนําไปประยุกตใช
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คาเปาหมาย ................................
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต คาเปาหมาย
ได
จัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่
ยอดเยี่ยม
หลากหลาย สามารถสรุปองคความรู และนําความรูที่ไดรับไปใชในสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
จัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่
ดีเลิศ
หลากหลาย สามารถสรุปองคความรู และนําความรูที่ไดรับไปใชในสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได
จัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่
ดี
หลากหลาย สามารถสรุปองคความรู
จัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่
ปานกลาง

หลากหลาย
ไมมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
จัดการเรียนการสอนที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย รวมไปถึงแหลงเรียนรูในชุมชนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ อยางทั่วถึง
จัดการเรียนการสอนที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย รวมไปถึงแหลงเรียนรูในชุมชนที่เหมาะกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ
จัดการเรียนการสอนที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย รวมไปถึงแหลงเรียนรูในชุมชน
จัดการเรียนการสอนที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย
ไมมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหลงเรียนรูตาง ๆ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี จัดโตะเกาอี้และสิง่ ที่อยูในชัน้ เรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน
และกิจกรรมประเภทตางๆนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีอสิ รเสรีภาพ และมีวนิ ัยในการดูแล
ตนเองใชประโยชนในชัน้ เรียนใหคุมคา สรางบรรยากาศใหอบอุน ใหความเปนกันเองกับผูเรียน
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ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี จัดโตะเกาอี้และสิ่งที่อยูในชั้นเรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการ
ดีเลิศ
สอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยใน
การดูแลตนเอง
ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี จัดโตะเกาอี้และสิ่งที่อยูในชั้นเรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการ
ดี
สอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ
ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี จัดโตะเกาอี้และสิ่งที่อยูในชั้นเรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการ ปานกลาง
สอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข
ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี จัดโตะเกาอี้และสิ่งที่อยูในชั้นเรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการ กําลังพัฒนา
สอน และกิจกรรมประเภทตางๆ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน
คาเปาหมาย
ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนและวัยของผูเรียนและมีขั้นตอน
ยอดเยี่ยม
ตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบและเปนไปตามเกณฑการประเมินของหลักการวัดและ
ประเมินผล มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเองไดอยาง
เหมาะสมกับวัย
ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนและวัยของผูเรียนและมีขั้นตอน
ดีเลิศ
ตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบและเปนไปตามเกณฑการประเมินของหลักการวัดและ
ประเมินผล มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง
ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนและมีขั้นตอนตรวจสอบและ
ดี
ประเมินอยางเปนระบบ มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปพัฒนาตนเอง
ประเมินผูเรียนจากสภาพจริงและมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน มีการใหขอมูลยอนกลับแก ปานกลาง
ผูเรียน
ไมมีการประเมินผูเรียนจากสภาพจริงมีการตรวจสอบและประเมินอยางไมเปนระบบไมมีการ กําลังพัฒนา
ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ คาเปาหมาย
เรียนรู
โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดเป า หมายการจั ด การเรี ย นรู ไ ว อ ย า งชั ด เจน เป ด โอกาสให มี ก าร ยอดเยี่ยม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ
ปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยนรูสภาพปญหาและแกไขไดอยางรวดเร็วสถานที่มีความพรอมเอื้อตอ
การจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดเป า หมายการจั ด การเรี ย นรู ไ ว อ ย า งชั ด เจน เป ด โอกาสให มี ก าร
ดีเลิศ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ
ปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยนรูสภาพปญหาและแกไขไดอยางรวดเร็วสถานที่มีความพรอมเอื้อตอ
การจัดการเรียนรู
โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดเป า หมายการจั ด การเรี ย นรู ไ ว อ ย า งชั ด เจน เป ด โอกาสให มี ก าร
ดี
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ
ปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยนรูสภาพปญหาและแกไขไดอยางรวดเร็ว
โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดเป า หมายการจั ด การเรี ย นรู ไ ว อ ย า งชั ด เจน เป ด โอกาสให มี ก าร ปานกลาง
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ
ปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยน
โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดเป า หมายการจั ด การเรี ย นรู ไ ว อ ย า งชั ด เจน เป ด โอกาสให มี ก าร กําลังพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู

