


 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 

๑. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวคิดว่าต้อง
เป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และ จ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา  
ได้จริง ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานจึงเน้นท่ีคุณภาพ ผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 
ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนสตรีวัดระฆังก าหนด ได้แก่  
     อัตลักษณ์ :  “กัลยาณีสตรีวัดระฆัง” หญงิท่ีงามด้วยกิริยา มารยาท 
     เอกลักษณ์ :   สืบสานความเป็นไทย 
  
 
 
 
  



ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้เป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน   
การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง 
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม  

เช่ืองโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต 

๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐาน 
เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่นๆ 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน 

ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ 

จิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
๑.๒.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

๑.๒.๓ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  

เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 



๑.๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง 

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี   ๕   ระดับ  
ระดับ ๕    มากกว่าร้อยละ ๙๐  =  ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๔    มากกว่าร้อยละ ๘๐  =  ดีเลิศ  
ระดับ ๓    ร้อยละ ๖๐ - ๗๙ =  ดี   
ระดับ ๒    ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ =  ปานกลาง 
ระดับ ๑    น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ =  ก าลังพัฒนา 

 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสาร และการคิดค านวณ     
    ต่ ากว่าเป้าหมายท่ี สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายท่ี 
    สถานศึกษาก าหนด 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 เป็นไปตามเป้าหมายท่ี สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย     
    ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
    ก าหนด 

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
    เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
    ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 



ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดี ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ       
    สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ี 
    สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและ 
    สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี 
    สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ      
    สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ี 
    สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและ 
    สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี 
    สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ 
    อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
  ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒.๒ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒.๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๒.๓ การวางแผนและการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
   ๒.๒.๔ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษา 
   
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสันทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้ง
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                                       

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๒.๒.๑ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  ๒.๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

๒.๒.๓ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

๒.๒.๔ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้



สถานศึกษา จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา ๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แต่ไม่ส่งผล ต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

ปานกลาง ๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

ดี ๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏบิัติ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

อย่างมีคุณภาพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครู และสถานศึกษา 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

 



 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน 
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง และเป็นแบบอย่าง
ได้ 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
งาน 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี   
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก       
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  มีการใช้ส่ือ เทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
 ๓.๓ ตรวจสอบและประเมินผลเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

๓.๔ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
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ก าลังพัฒนา ๓.๑ จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๔ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
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 ๓.๓ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๔ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
๓.๕ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมี
การเผยแพร่ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๓.๓ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการ 
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ        
แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๔ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
๓.๕ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






