
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
(ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) 

----------------------------------- 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพภายการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงาน ต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน  ต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนสตรีวัดระฆังจึงได้ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นทิศทาง เป้าหมาย         
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  

 
  ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

 
   (นายประจักษ์   ประจิมทิศ)      (รศ.ศรีมงคล   เทพเรณู) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 

1. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวคิดว่าต้อง
เป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และ จ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้
จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพ ผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๒ โดยได้
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังก าหนด ได้แก่  
     อัตลักษณ์ :  “กัลยาณีสตรีวัดระฆัง” หญิงที่งามด้วยกิริยา มารยาท 
     เอกลักษณ์ :   สืบสานความเป็นไทย 
    
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน   
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 



1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่องโยง 

องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืนๆ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ 

สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฏกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ  

ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
 
 

 
 



เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี   5   ระดับ  
ระดับ 5    มากกว่าร้อยละ 85  =  ยอดเยี่ยม 
ระดับ 4    มากกว่าร้อยละ 80  =  ดีเลิศ  
ระดับ 3    ร้อยละ 60-79  =  ดี   
ระดับ 2    ร้อยละ 50-59  =  ปานกลาง 
ระดับ 1    น้อยกว่าร้อยละ 50 =  ก าลังพัฒนา 

 
 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ    
ต่ ากว่าเป้าหมายที ่สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย    
ที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

ด ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
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ด ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ      
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
• ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ     
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
• ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 
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ยอดเยี่ยม 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

• ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
• ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
  2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒.2 การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
  2.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีหน่วยเหนือก าหนด 
  2.๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสันทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                                       
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 



 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

การให้ระดับคุณภาพ 
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ก าลังพัฒนา • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

ปานกลาง • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดเป็นไปได้ในการปฎิบัติ 
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีส่่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
 

ด ี • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฎิบัติ 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ด ี • พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพ 
• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 



ดีเลิศ • มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฎิบัติ 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษา 

• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 

ยอดเยี่ยม • มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน 
การปฎิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ทุก
ฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่าง
ได้ 

• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

• จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 

• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี   
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก       
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 มีการใช้สื่อ เทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้     
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผ๔เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนา      
การเรียนรู้ 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา • จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

 
ปานกลาง • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
ด ี • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
• มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 

ดีเลิศ • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

• มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

• มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 
 
 
  



ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่ 

• ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

• ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ 
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ  
แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

• มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

• มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
-------------------------- 

ตามที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เ พ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 

บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณา มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ปีการศึกษา ๒๕62-๒๕๖4) เห็นชอบให้โรงเรียนสตรีวัดระฆังจัดวางระบบการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 
 
 

           (รศ.ศรีมงคล   เทพเรณู) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 

 


