
 

 

๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   
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๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริบทโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   
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บริบทโรงเรียน 

 

ข#อมูลท่ัวไป 

 โรงเรียนสงวนหญิง ต้ังอยู3เลขท่ี ๑๓๔  ถนนประชาธิปไตย ตำบลท3าพ่ีเล้ียง อำเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         

        โทรศัพทS :  ๐๓๕-๕๒๑๖๕๙      โทรสาร : ๐๓๕-๕๒๕๕๖๘ 

E-Mail : sa-nguanying@sysp.ac.th  website : www.sysp.ac.th 

 เปnดสอนระดับช้ัน ม.๑ ถึงระดับช้ัน ม.๖  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตoน ๓๙ หoองเรียน 

    ม.๑ จำนวน ๑๓ หoองเรียน 

    ม.๒ จำนวน ๑๓ หoองเรียน 

    ม.๓ จำนวน ๑๓ หoองเรียน 

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๕ หoองเรียน 

ม.๔ จำนวน ๑๒ หoองเรียน 

    ม.๕ จำนวน ๑๒ หoองเรียน 

    ม.๖ จำนวน ๑๑ หoองเรียน 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตoน รับนักเรียนหญิงลoวน ยกเวoนนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน       

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปqนภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส3งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตรS

และคณิตศาสตรS (SMART CLASS) เปqนสหศึกษา  

ส3วนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเปqนสหศึกษา มีโครงการหoองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรS 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดลoอม (SMTE) และโครงการพัฒนาประเทศไทยเปqนศูนยSกลางการศึกษาในภูมิภาค 

Education Hub : International Program  

ผู#บริหาร : นายตรัยพงษS  เข็มเพ็ชร ดำรงตำแหน3งผูoอำนวยการโรงเรียน เบอรSโทรศัพทS : ๐๙๒-๓๑๒๔๑๖๓ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดoวย ขoาราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจoาง และเจoาหนoาท่ีสำนักงาน  

                        

 

 

 

 

 



 

 

๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ตราประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

สรoางคน สรoางสังคม เทิดทูนชาติ ศาสนS กษัตริยS 

 

ปณิธานของโรงเรียน 

เปqนกุลสตรี มีความรูo คู3คุณธรรม เลิศล้ำศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 

สีประจำโรงเรียน 

น้ำเงิน-ขาว 

สีน้ำเงิน หมายถึง ความเขoมแข็ง 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ 

 

ดอกไม#ประจำโรงเรียน 

ดอกลดาวัลยS 

 

 

 

 

 

 

 

ตราประจำโรงเรียนสงวนหญิง ประกอบดoวย 
 

๑. องคSพระเจดียSยอดเหล็ก พรoอมรัศมี หมายถึง สถานท่ีต้ังเดิมของโรงเรียน 

๒. ช่ือย3อโรงเรียน 'ส.ญ.' อยู3ในโล3 หมายถึง คุณงามความดี 

๓. คติพจนSของโรงเรียน คือ สุวิชาโน ธมฺมํจเร สุจริตฺตํ ภวํโหติ 



 

 

๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   
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วิสัยทัศนK 

โรงเรียนสงวนหญิง เปqนองคSกรแห3งการเรียนรูoตามปณิธานสถานศึกษา  

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพัฒนาครูสู3มาตรฐานวิชาชีพ 

  

 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศนK 

๑. ผลประเมินคุณภาพองคSกรแห3งการเรียนรูoท้ัง 3 ดoาน ดoานคุณภาพผูoเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  

    และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ ระดับยอดเย่ียม 

๒. รoอยละของผูoเรียนท่ีผ3านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคS  

๓. จำนวนผูoเรียนท่ีแสดงความสามารถเฉพาะทางดoานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๔. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑSคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ World Class Standard  

    School ระดับดีเย่ียม 

๕. คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว3า        

    คะแนนเฉล่ียทุกระดับ 

๖. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครู ดoานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ 

 

 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพแบบมีส3วนร3วม ตามมาตรฐานการศึกษา 

    ข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพ่ือเปqนองคSกรแห3งการเรียนรูoอย3างย่ังยืน 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามปณิธานสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 

๓. ประสานความร3วมมือระหว3างสถานศึกษากับชุมชนและภาคีเครือข3ายในการจัดการเรียนรูoการเสริมสรoาง 

    สุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของผูoเรียน 

๔. ส3งเสริม พัฒนาศักยภาพผูoบริหาร ครูและบุคลากรสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เปNาประสงคK 

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส3วนร3วม ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล  

    เพ่ือเปqนองคSกรแห3งการเรียนรูoอย3างย่ังยืน 

๒. โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ 

๓. ผูoเรียนมีความเปqนเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางดoานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๔. ผูoเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปqนกุลสตรี มีคุณลักษณะอันพึงประสงคS และรับผิดชอบต3อสังคม 

๕. ชุมชนและภาคีเครือข3ายร3วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูoการเสริมสรoางสุขภาพกายสุขภาพจิต  

    และคุณภาพชีวิตของผูoเรียน  

๖. ผูoบริหาร ครู และบุคลากร มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

    โรงเรียน 

 

 

กลยุทธKของโรงเรียน 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส3วนร3วมเพ่ือการประกันคุณภาพ 

๒. พัฒนาศักยภาพผูoบริหาร ครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู3ความเปqนเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางดoานวิชาการ  

    ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๔. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู3องคSกรแห3งการเรียนรูo ประสานความร3วมมือระหว3างชุมชนและภาคีเครือข3าย 

 

 

อัตลักษณKของสถานศึกษา 

สุภาพ เรียบรoอย 

 

 

เอกลักษณKของสถานศึกษา 

มีความรูo คู3คุณธรรม 
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มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท.ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให.ใช.มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยGการศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๘ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

______________________________________________________________ 

 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีจำนวน ๓ มาตรฐาน คือ  

  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูoเรียน  

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูoเรียน  

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคSของผูoเรียน 

  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ  

 แต3ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังต3อไปน้ี 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู#เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูoเรียน  

  ๑) ความสามารถในการอ3าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  

  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกoป�ญหา 

  ๓)  มีความสามารถในการสรoางนวัตกรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖)  มีความรูo  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคSของผูoเรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

  ๒)  ความภูมิใจในทoองถ่ินและความเปqนไทย 

  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคม 

 

 

 



 

 

๙ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีเป�าหมายวิสัยทัศนSและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoนคุณภาพผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        และทุกกลุ3มเป�าหมาย 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหoมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูo 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรูoผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตSใชoในการดำเนินชีวิต 

 ๓.๒  ใชoส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรูoท่ีเอ้ือต3อการเรียนรูo 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูoเรียนอย3างเปqนระบบและนำผลมาพัฒนาผูoเรียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูoและใหoขoอมูลป�อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูo 

 

***************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง  

ปDการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง การใช#มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................................................. 

โดยท่ีมีประกาศใชoกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรSในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 

ประกอบกับมีนโยบายใหoปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ

ก3อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต3อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหoใชoมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเปqนตoองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ใหoสอดคลoองกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกoไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙  

(๓) ไดoกำหนดการจัดระบบ โครงสรoาง และกระบวนการจัดการศึกษาใหoยึดหลักท่ีสำคัญขoอหน่ึง คือ มีการกำหนด

มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ใหoหน3วยงาน

ตoนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหoมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหoถือว3าการประกันคุณภาพภายใน

เปqนส3วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตoองดำเนินการอย3างต3อเน่ือง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป�เสนอต3อ

หน3วยงานตoนสังกัด หน3วยงานท่ีเก่ียวขoอง และเปnดเผยต3อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู3การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห3งพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ         

พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกoไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหoใชoมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับ           

มติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสงวนหญิง ในการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนสงวนหญิง จึงประกาศใหoใชoมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง เพ่ือใชoเปqนหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส3งเสริมและกำกับดูแลในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
 

             ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กุมภาพันธS พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                      (นายตรัยพงษS  เข็มเพ็ชร) 

                       ผูoอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 



 

 

๑๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง 

แนบท#ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธK พ.ศ.๒๕๖๔ 

เร่ือง การใช#มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง         

................................................................................................................................................................. 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได#แก] 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูoเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูoเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคSของผูoเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ 

 

โรงเรียนสงวนหญิง ไดoกำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนสงวนหญิงท่ีมีความสอดคลoองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใชoเปqนแนวทางในการพัฒนา ส3งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดoวย มาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ3งช้ี ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู#เรียน  

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู#เรียน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๑ มีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทยตามเกณฑS 

               ของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๒ มีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาต3างประเทศ 

               ตามเกณฑSของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑSของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกoป�ญหา  

ตัวบ3งช้ี ๑.๕ มีความสามารถในการสรoางนวัตกรรม  

ตัวบ3งช้ี ๑.๖ มีความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ตัวบ3งช้ี ๑.๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ตัวบ3งช้ี ๑.๘ มีความรูo ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 

 



 

 

๑๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู#เรียน (ต]อ) 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคKของผู#เรียน  

ตัวบ3งช้ี ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๐ ความภูมิใจในทoองถ่ินและความเปqนไทย  

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๑ การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย  

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๒ สุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคม  

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ตัวบ3งช้ี ๒.๑ การมีเป�าหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ตัวบ3งช้ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

ตัวบ3งช้ี ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoนคุณภาพผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตร 

                สถานศึกษาและทุกกลุ3มเป�าหมาย  

ตัวบ3งช้ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหoมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวบ3งช้ี ๒.๕ จัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo 

                อย3างมีคุณภาพ  

ตัวบ3งช้ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูo  

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ  

ตัวบ3งช้ี ๓.๑ จัดการเรียนรูoผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

                นำไปประยุกตSใชoในชีวิตไดo  

ตัวบ3งช้ี ๓.๒ ใชoส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล3งเรียนรูoท่ีเอ้ือต3อการเรียนรูo  

ตัวบ3งช้ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

ตัวบ3งช้ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูoเรียนอย3างเปqนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูoเรียน  

ตัวบ3งช้ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูoและใหoขoอมูลสะทoอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

                การจัดการเรียนรูo  

 

 

 

 

 



 

 

๑๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง การกำหนดค]าเปNาหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 

............................................................................................................................................. 

โดยท่ีมีประกาศใชoกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรSในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย       

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหoปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก       

ของทุกระดับก3อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต3อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหoใชoมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเปqนตoองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานใหoสอดคลoองกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกoไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙  

(๓) ไดoกำหนดการจัดระบบ โครงสรoาง และกระบวนการจัดการศึกษาใหoยึดหลักท่ีสำคัญขoอหน่ึง คือ มีการกำหนด 

มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ใหoหน3วยงาน 

ตoนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหoมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหoถือว3าการประกันคุณภาพภายใน

เปqนส3วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตoองดำเนินการอย3างต3อเน่ือง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป�เสนอต3อ

หน3วยงาน ตoนสังกัดหน3วยงานท่ีเก่ียวขoอง และเปnดเผยต3อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู3การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 เพ่ือใหoการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสงวนหญิง มีคุณภาพและไดoมาตรฐาน 

โรงเรียนจึงไดoกำหนดค3าเป�าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนสงวนหญิง ตามเอกสารแนบทoายประกาศน้ี เพ่ือเปqนเป�าหมายในการพัฒนา ส3งเสริม สนับสนุน กำกับ

ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

             ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กุมภาพันธS พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 
 

                      (นายตรัยพงษS  เข็มเพ็ชร) 

                      ผูoอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 



 

 

๑๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

การกำหนดค]าเปNาหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 
 

แนบท#ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง ให#ใช#มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 

ฉบับลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธK พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ+งชี ้
ค+าเป4าหมาย (ป8การศึกษา) ระดับ

คุณภาพ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูPเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูPเรียน 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑ มีความสามารถในการอ0าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๒ มีความสามารถในการอ0าน เขียน การสื่อสาร ภาษาต0างประเทศ ตามเกณฑKของแต0ละ 

                   ระดับชั้น 
๘๐ ๘๔ ๘๘ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหK คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

                  และแกXปYญหา 
๘๐ ๘๔ ๘๘ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๕ มีความสามารถในการสรXางนวัตกรรม ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๖ มีความสามารถในการใชXเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑..๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๘ มีความรูX ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต0องานอาชีพ ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะที่พึงประสงคWของผูPเรียน   

ตัวบ0งชี้ ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค0านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๐ ความภูมิใจในทXองถิ่น และความเปdนไทย ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๑ การยอมรับที่จะอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างและความหลากหลาย ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๒ สุขภาวะทางร0างกาย และจิตสังคม ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูPบริหารสถานศึกษา   

ตัวบ0งชี้ ๒.๑ การมีเปeาหมาย วิสัยทัศนK และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนXนคุณภาพผูXเรียนรอบดXานตามหลักสูตร 

               สถานศึกษาและทุกกลุ0มเปeาหมาย 
๘๐ ๘๕ ๙๐ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหXมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๒.๕ จัดสภาพแวดลXอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อการจัดการเรียนรูXอย0างมีคุณภาพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 



 

 

๑๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวบ+งชี ้
ค+าเป4าหมาย (ป8การศึกษา) ระดับ

คุณภาพ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูX ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนPนผูPเรียนเป[นสำคัญ  

ตัวบ0งชี้ ๓.๑ ครูจัดการเรียนรูXผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

               นำไปประยุกตKใชXในการดำเนินชีวิต 
๘๐ ๘๕ ๙๐ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๓.๒ ครูใชXสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล0งเรียนรูXที่เอื้อต0อการเรียนรูX ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผูXเรียนอย0างเปdนระบบและนำผลมาพัฒนาผูXเรียน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูXและใหXขXอมูลปeอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

 

หมายเหตุ เกณฑWการประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา  
 

ระดับสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

๘๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ๕ (ยอดเยี่ยม) 

๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๔ (ดีเลิศ) 

๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ ๓ (ดี) 

๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๒ (ปานกลาง) 

๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ ๑ (กำลังพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๗ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

สTวนที ่๑ 

องคGประกอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง 

 

 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง               

มีแนวคิดว3าตoองเปqนมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติไดo ประเมินไดoจริง กระชับ และจำนวนนoอย แต3สามารถ 

สะทoอนคุณภาพการศึกษาไดoจริง ขoอมูลท่ีไดoเกิดประโยชนSในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต3ระดับ 

สถานศึกษา ระดับมาตรฐาน ระดับตัวบ3งช้ี การกำหนดมาตรฐานเนoนท่ีคุณภาพผูoเรียน คุณภาพครู คุณภาพ 

ผูoบริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา ใหoมีความสอดคลoองกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกตามท่ีไดoกำหนดไวoในกฎกระทรวงว3าดoวยระบบ หลักเกณฑS และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๑ โดยไดoกำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประกอบดoวย ๓ มาตรฐาน ดังน้ี  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูoเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ  

 

เกณฑKการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสงวนหญิง มี ๓ มาตรฐาน ๒๓ 

ตัวบ3งช้ี มีคะแนนรวมจำนวน ๑๐๐ คะแนน ซ่ึงเปqนคะแนนเต็มระดับสถานศึกษา นอกจากน้ียังมีคะแนน เต็ม

ระดับมาตรฐาน และคะแนนเต็มระดับตัวบ3งช้ีตามลำดับ โดยมีเกณฑSการใหoคะแนนของผลการประเมิน คุณภาพ

ภายในสถานศึกษาไวoทุกระดับ ว3าสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยู3ในระดับใด ในแต3ละ ตัวบ3งช้ี / 

มาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑSแต3ละดoานไวoท่ีต้ังแต3รoอยละ ๘๐ ข้ึนไป จึงจะไดoคุณภาพระดับ ๕ คือระดับยอดเย่ียม 

ส3วนดoานอ่ืนๆ จะเปqนไปตามเกณฑSท่ีกำหนดของแต3ละตัวบ3งช้ีว3า สถานศึกษาดำเนินการไดo ในระดับดีข้ึนไป 

จำนวนก่ีขoอ สถานศึกษาก็จะไดoผลคะแนนและระดับคุณภาพตามจำนวนขoอท่ีสถานศึกษา ดำเนินการ  

ดังน้ันการแปลผลการประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑS จึงแบ3งออกเปqน ๕ ระดับ คือ  

ระดับ ๕  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 

ระดับ ๔  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

ระดับ ๓  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับดี 

ระดับ ๒  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับปานกลาง 



 

 

๑๘ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ระดับ ๑  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับกำลังพัฒนา  

โดยสรุปคือ เกณฑSการประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี ๑ จะพิจารณาเปqนค3ารoอยละ นำมา

เทียบกับคะแนนเต็ม แลoวจึงแปลผลตามเกณฑSระดับคุณภาพท่ีกำหนดแต3ละตัวบ3งช้ี ขณะท่ีเกณฑS การประเมิน

คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี ๒ - ๓ น้ัน จะพิจารณาท่ีจำนวนขoอท่ีสถานศึกษาดำเนินการ ไดoในระดับของ 

แต3ละตัวบ3งช้ี ซ่ึงจะไดoผลลัพธSของคะแนนและระดับคุณภาพของตัวบ3งช้ีน้ันๆ ตามเกณฑS ท่ีกำหนด  

ดังน้ัน การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน คุณภาพและ

มาตรฐาน ใน ๓ ระดับ คือ  

๑. การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบ3งช้ี 

๒. การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน  

๓. การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๙ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

คำอธิบายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูoเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูoท่ีเปqนคุณภาพของผูoเรียนท้ังดoานผลสัมฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ ประกอบดoวย ความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต3างๆ 

การสรoางนวัตกรรม การใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร การมี

ความรูo ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต3ออาชีพ และดoานคุณลักษณะอันพึงประสงคSท่ีเปqนค3านิยมท่ีดี ตามท่ี

สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในทoองถ่ินและความเปqนไทย การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและ

หลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ เปqนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 

สถานศึกษา มีการกำหนดเป�าหมายวิสัยทัศนSและพันธกิจอย3างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoน 

คุณภาพผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ3มเป�าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหoมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ 

สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูoรวมท้ังจัดสภาพแวดลoอมทางกายและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ เปqนกระบวนการจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรoางโอกาสใหoผูoเรียนมีส3วนร3วมในการเรียนรูo          

ผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสรoางปฏิสัมพันธSท่ีดี ครูรูoจักผูoเรียน        

เปqนรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผูoเรียนอย3างเปqนระบบและนำผลมาพัฒนาผูoเรียน รวมท้ัง 

ร3วมกันแลกเปล่ียนเรียนรูo และนำผลท่ีไดoมาใหoขoอมูลป�อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูo  
 

เกณฑKการประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับ        

การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

๕ (ยอดเยี่ยม) ๔ (ดีเลิศ) ๓ (ดี) ๒ (ปานกลาง) ๑ (กำลังพัฒนา) 

ระดับ

สถานศึกษา 
๑๐๐ ๘๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 

ระดับ

มาตรฐาน 

๖๐ ๔๘.๐๐ – ๖๐.๐๐ ๔๒.๐๐ – ๔๗.๙๙ ๓๖.๐๐ – ๔๑.๙๙ ๓๐.๐๐ – ๓๕.๙๙ ๐.๐๐ – ๒๙.๙๙ 

๒๕ ๒๐.๐๐ – ๒๕.๐๐ ๑๗.๕๐ – ๑๙.๙๙ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๔๙ ๑๒.๕๐ – ๑๔.๙๙ ๐.๐๐ – ๑๒.๔๙ 

๑๕ ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๙ ๙.๐๐ – ๑๐.๔๙ ๗.๕๐ – ๘.๙๙ ๐.๐๐ – ๗.๔๙ 
 

 

 

 



 

 

๒๐ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เกณฑKการประเมินรายตัวบ]งช้ี  

ระดับราย

ตัวบ]งช้ี 

คะแนน

เต็ม 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

๕ (ยอดเย่ียม) ๔ (ดีเลิศ) ๓ (ดี) ๒ (ปานกลาง) ๑ (กำลังพัฒนา) 

๕ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๐.๐๐ – ๒.๔๙ 

๓ ๒.๔๐ – ๓.๐๐ ๒.๑๐ – ๒.๓๙ ๑.๘๐ – ๒.๐๐ ๑.๕๐ – ๑.๗๙ ๐.๐๐ – ๑.๔๙ 

๒ ๑.๖๐ – ๒.๐๐ ๑.๔๐ – ๑.๕๙ ๑.๒๐ – ๑.๓๙ ๑.๐๐ – ๑.๑๙ ๐.๐๐ – ๐.๙๙ 
 

การแบ]งคะแนนอันตรภาคช้ัน  

แต3ละตัวบ3งช้ี มีรายการย3อย ๑๐ รายการ ซ่ึงเกณฑSข้ันต่ำจะตoองทำรายการย3อยอย3างนoอย ๕ รายการ จึงจะไดoคะแนน

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คร่ึงหน่ึง คือ ๒.๕ คะแนน จากน้ันนำไปทำ ๕ ช้ัน ออกมาเปqนช3วงคะแนน  

ตัวอย3าง ถoาทำครบ ๑๐ ขoอ  ไดo ๕ คะแนน 

     ทำไดoนoอยกว3า ๕ ขoอ ไดo ๐.๐๐ - ๒.๔๙ คะแนน 

     ทำไดo    ๕  ขoอ ไดo ๕ x ๕ /๑๐ = ๒.๕ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๒.๕๐ - ๒.๙๙ 

     ทำไดo    ๖  ขoอ ไดo ๖ x ๕ /๑๐ = ๓.๐ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๓.๐๐ - ๓.๔๙ 

    ทำไดo    ๗  ขoอ ไดo ๗ x ๕ /๑๐ = ๓.๕ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๓.๕๐ - ๓.๙๙ 

     ทำไดo    ๘  ขoอ ไดo ๘ x ๕ /๑๐ = ๔.๐ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๔.๐๐ - ๕.๐๐ 
 

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คร่ึงหน่ึง คือ ๑.๕ คะแนน จากน้ันนำไปทำ ๕ ช้ัน ออกมาเปqนช3วงคะแนน  

ตัวอย3าง     ถoาทำครบ ๑๐ ขoอ  ไดo ๓ คะแนน 

              ทำไดoนoอยกว3า ๕ ขoอ ไดo ๐.๐๐ - ๑.๔๙ คะแนน 

     ทำไดo    ๕  ขoอ ไดo ๕ x ๓ /๑๐ = ๑.๕ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๑.๕๐ - ๑.๗๙ 

     ทำไดo    ๖  ขoอ ไดo ๖ x ๓ /๑๐ = ๑.๘ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๑.๘๐ - ๒.๐๐ 

    ทำไดo    ๗  ขoอ ไดo ๗ x ๓ /๑๐ = ๒.๑ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๒.๑๐ - ๒.๓๙ 

     ทำไดo    ๘  ขoอ ไดo ๘ x ๓ /๑๐ = ๒.๔ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๒.๔๐ - ๓.๐๐ 
 

คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คร่ึงหน่ึง คือ ๑.๐ คะแนน จากน้ันนำไปทำ ๕ ช้ัน ออกมาเปqนช3วงคะแนน  

ตัวอย3าง     ถoาทำครบ ๑๐ ขoอ  ไดo ๒ คะแนน 

              ทำไดoนoอยกว3า ๕ ขoอ ไดo ๐.๐๐ - ๐.๙๙ คะแนน 

     ทำไดo    ๕  ขoอ ไดo ๕ x ๒ /๑๐ = ๑.๐ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๑.๐๐ - ๑.๑๙ 

     ทำไดo    ๖  ขoอ ไดo ๖ x ๒ /๑๐ = ๑.๒ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๑.๒๐ - ๑.๓๙ 

    ทำไดo    ๗  ขoอ ไดo ๗ x ๒ /๑๐ = ๒.๔ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๑.๔๐ - ๑.๕๙ 

     ทำไดo    ๘  ขoอ ไดo ๘ x ๒ /๑๐ = ๒.๖ คะแนน ทำเปqนช3วงคะแนน ๑.๖๐ - ๒.๐๐ 



 

 

๒๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ส]วนท่ี ๒ 

โครงสร#างมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง  

..................................................................... 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง 

ประกอบดoวย มาตรฐานการศึกษา จำนวน ๓ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ3งช้ี ดังน้ี 

 

มาตรฐาน/ตัวบ+งชี ้ คะแนน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูPเรียน ๖๐ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูPเรียน 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑ มีความสามารถในการอ0าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๒ มีความสามารถในการอ0าน เขียน การสื่อสาร ภาษาต0างประเทศ ตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหK คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกXปYญหา ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๕ มีความสามารถในการสรXางนวัตกรรม ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๖ มีความสามารถในการใชXเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๘ มีความรูX ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต0องานอาชีพ ๕ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคWของผูPเรียน   

ตัวบ0งชี้ ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค0านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๐ ความภูมิใจในทXองถิ่น และความเปdนไทย ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๑ การยอมรับที่จะอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างและความหลากหลาย ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๒ สุขภาวะทางร0างกาย และจิตสังคม ๕ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูPบริหารสถานศึกษา   ๑๕ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๑ การมีเปeาหมาย วิสัยทัศนK และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๒ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๒ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนXนคุณภาพผูXเรียนรอบดXานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

               ทุกกลุ0มเปeาหมาย 

๒ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหXมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ๓ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๕ จัดสภาพแวดลXอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อการจัดการเรียนรูXอย0างมีคุณภาพ ๓ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูX ๓ 

 

 



 

 

๒๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวบ+งชี ้ คะแนน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนPนผูPเรียนเป[นสำคัญ ๒๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๑ ครูจัดการเรียนรูXผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตKใชXในการดำเนินชีวิต            ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๒ ครูใชXสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล0งเรียนรูXที่เอื้อต0อการเรียนรูX ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผูXเรียนอย0างเปdนระบบและนำผลมาพัฒนาผูXเรียน ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูXและใหXขXอมูลปeอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ๕ 

รวม ๑๐๐ 

 

หมายเหตุ  

เกณฑKการประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับ        

การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

๕ (ยอดเยี่ยม) ๔ (ดีเลิศ) ๓ (ดี) ๒ (ปานกลาง) ๑ (กำลังพัฒนา) 

ระดับ

สถานศึกษา 
๑๐๐ ๘๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 

ระดับ

มาตรฐาน 

๖๐ ๔๘.๐๐ – ๖๐.๐๐ ๔๒.๐๐ – ๔๗.๙๙ ๓๖.๐๐ – ๔๑.๙๙ ๓๐.๐๐ – ๓๕.๙๙ ๐.๐๐ – ๒๙.๙๙ 

๒๕ ๒๐.๐๐ – ๒๕.๐๐ ๑๗.๕๐ – ๑๙.๙๙ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๔๙ ๑๒.๕๐ – ๑๔.๙๙ ๐.๐๐ – ๑๒.๔๙ 

๑๕ ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๙ ๙.๐๐ – ๑๐.๔๙ ๗.๕๐ – ๘.๙๙ ๐.๐๐ – ๗.๔๙ 

 

 

เกณฑKการประเมินรายตัวบ]งช้ี  

ระดับราย

ตัวบ]งช้ี 

คะแนน

เต็ม 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

๕ (ยอดเย่ียม) ๔ (ดีเลิศ) ๓ (ดี) ๒ (ปานกลาง) ๑ (กำลังพัฒนา) 

๕ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๐.๐๐ – ๒.๔๙ 

๓ ๒.๔๐ – ๓.๐๐ ๒.๑๐ – ๒.๓๙ ๑.๘๐ – ๒.๐๐ ๑.๕๐ – ๑.๗๙ ๐.๐๐ – ๑.๔๙ 

๒ ๑.๖๐ – ๒.๐๐ ๑.๔๐ – ๑.๕๙ ๑.๒๐ – ๑.๓๙ ๑.๐๐ – ๑.๑๙ ๐.๐๐ – ๐.๙๙ 

 

 

 

 

 



 

 

๒๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง  

ปVการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 

จากประกาศใชoกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธS ๒๕๖๑           

ไดoกำหนดระบบ หลักเกณฑS และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส3งผลใหoการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังหน3วยงานตoนสังกัดหรือหน3วยงานกำกับดูแล และหน3วยงานภายนอกท่ีสะทoอนสภาพการดำเนินงาน            

ท่ีแทoจริงและเกิดประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลoองกับ

หลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติท่ีเอ้ือต3อการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต3ละระดับใหoเกิด

ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดoจัดทำแนวปฏิบัติ           

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึนเพ่ือใหoหน3วยงานตoนสังกัด สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงาน       

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใชoเปqนแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพ่ือการพัฒนา ส3งเสริม กำกับ

ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหoเกิดประสิทธิภาพต3อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสงวนหญิง ไดoกำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสงวนหญิงท่ีมีความสอดคลoองกับ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       

มาใชoเปqนแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีมาตรฐาน ตัวช้ีวัดท่ีสอดคลoองกับแนวทางการขับเคล่ือน             

การประกันคุณภาพการศึกษาและสอดคลoองกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู#เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูoเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคSของผูoเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ  

ซ่ึงแต3ละมาตรฐานไดoมีการกำหนดรายละเอียด ประเด็นการพิจารณา และการใหoระดับคุณภาพ มีรายละเอียด

ดังต3อไปน้ี 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู#เรียน (๖๐ คะแนน) 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู#เรียน 

คำอธิบาย  

ผลการเรียนรูoท่ีเปqนคุณภาพของผูoเรียนท้ังดoานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบดoวยความสามารถ           

ในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต3างๆ การสรoางนวัตกรรม การใชoเทคโนโลยี



 

 

๒๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

สารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรูo ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี        

ต3ออาชีพ และดoานคุณลักษณะอันพึงประสงคS ท่ีเปqนค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในทoองถ่ิน

และความเปqนไทย การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร3างกายและ         

จิตสังคม  

 

ตัวบ]งช้ี ๑.๑ มีความสามารถในการอ]าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทยตามเกณฑKของแต]ละ 

               ระดับช้ัน 

 คำอธิบาย  

ผูoเรียนมีทักษะในการอ3าน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทยไดoอย3างดี ใชoกระบวนการอ3าน การเขียน 

และการส่ือสาร ทำใหoตนเองเกิดการเรียนรูoไดoตามเกณฑSมาตรฐานตัวช้ีวัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานของแต3ละระดับช้ัน มีผลการทดสอบความสามารถของผูoเรียนจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ 

ผูoเรียนรายบุคคล ท่ีแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูoเรียน  

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย  

วิธีการคำนวณ คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร 

ภาษาไทย จากประเด็นต3อไปน้ี  

๑. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐาน         

ทุกระดับช้ัน  

 

 
 

 

 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๓ 
 

 

 

 

 

 

๒. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความ ระดับ           

ดีข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน  

               = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

                                             จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

               = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๓ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 



 

 

๒๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 
 

 

 

 

 

     สรุป การคำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทย 

 

 

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๒ ประเด็น) 
 

 

 

 

      

       เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) 

๒. แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส3งเสริมความสามารถดoานภาษาไทย และผลการจัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ท้ังการอ3าน การเขียน และการส่ือสาร 

๓. ผลการประเมินการรูoเร่ืองการอ3าน (PISA) : reading literacy ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตoน ม.๑ - ม.๓ 

        = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐ 

                                                         จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 
              = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความระดับดีข้ึนไป x ๒ 

                                                           ๑๐๐ 
      
 

= รXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับ (เกรด ๓) ขึ้นไป + รXอยละผูXเรียนที่มีผลการประเมินการอ0าน คิดวิเคราะหK และเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป 

                                                                          ๒ 
      
 

= ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไป + ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการประเมิน             

   การอ0าน คิดวิเคราะหKและเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป 
      
 



 

 

๒๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๔. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ และ ๖ 

ตัวบ]งช้ี ๑.๒ มีความสามารถในการอ]าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาต]างประเทศตามเกณฑKของ 

                แต]ละระดับช้ัน (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย  

ผูoเรียนมีทักษะในการอ3าน การเขียน และการส่ือสารภาษาต3างประเทศไดoอย3างดี ใชoกระบวนการอ3าน           

การเขียน และการส่ือสาร ทำใหoตนเองเกิดการเรียนรูoไดoตามเกณฑSมาตรฐานตัวช้ีวัดของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต3ละระดับช้ัน มีผลการทดสอบความสามารถของผูoเรียนจากแบบรายงานการพัฒนา

คุณภาพ ผูoเรียนรายบุคคล ท่ีแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูoเรียน  

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาต3างประเทศ 

วิธีการคำนวณ คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร 

ภาษาต3างประเทศ จากประเด็นต3อไปน้ี  

๑. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานทุกระดับช้ัน  

 

 

 
 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๓ 
 

 

 

               ๒. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความ ระดับ           

ดีข้ึนไป ในรายวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับช้ัน  

 
 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 
 

 

 

               = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

                                             จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

               = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๓ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

             = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐ 

                                                      จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

             = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความระดับดีข้ึนไป x ๒ 

                                                                  ๑๐๐ 
      
 



 

 

๒๗ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

 

     สรุป การคำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษ 

 

 

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๒ ประเด็น) 
 

 

 

 
 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) 

๒. แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส3งเสริมความสามารถดoานภาษาอังกฤษ และ       

ภาษาต3างประเทศ และผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ท้ังการอ3าน การเขียน 

และการส่ือสาร 

๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ และ ๖ 

 
 

ตัวบ]งช้ี ๑.๓ มีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑKของแต]ละระดับช้ัน (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย  

= รXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับ (เกรด ๓) ขึ้นไป + รXอยละผูXเรียนที่มีผลการประเมินการอ0าน คิดวิเคราะหK และเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป 

                                                                          ๒ 
      
 

= ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไป + ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการประเมิน              

   การอ0าน คิดวิเคราะหKและเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป 
      
 



 

 

๒๘ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ผูo เรียนมีความสามารถในการคิดอย3างเปqนระบบ โดยสามารถคิดคำนวณ โดยการพูดหรือเขียน             

ตามความคิดของตนเอง และมีเหตุผลประกอบ สามารถสรoางสรรคSผลงานผ3านกระบวนการคิดอย3างสมเหตุสมผล  

 

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดคำนวณ 

วิธีการคำนวณ คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดคำนวณ จากประเด็นต3อไปน้ี  

๑. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาคณิตศาสตรS

พ้ืนฐานทุกระดับช้ัน  

 

 

 
 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๓ 
 

 

 

 

 
 

๒. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความ ระดับ           

ดีข้ึนไป ในรายวิชาคณิตศาสตรSพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน 
 
 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 

 
 

 

 สรุป การคำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑSของแต3ละระดับช้ัน 

 

 

   =  จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรSพ้ืนฐานต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

                                 จำนวนผูoเรียนท้ังหมดท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรSพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน 
      
 

    = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรSพ้ืนฐานต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๓ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

             = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐ 

                                                     จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

             = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความระดับดีข้ึนไป x ๒ 

                                                               ๑๐๐ 
      
 

= รXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับ (เกรด ๓) ขึ้นไป + รXอยละผูXเรียนที่มีผลการประเมินการอ0าน คิดวิเคราะหK และเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป 

                                                                          ๒ 
      
 



 

 

๒๙ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

  

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๒ ประเด็น) 
 

 
 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) 

๒. แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส3งเสริมความสามารถดoานคณิตศาสตรS และผลการจัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรS  

๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรS ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ และ ๖ 

 

ตัวบ]งช้ี ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหK คิดอย]างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 

               ความคิดเห็นและแก#ปhญหา (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย  

ผูoเรียนมีความสามารถในการคิดอย3างเปqนระบบ คือสามารถคิดวิเคราะหS แยกแยะขoอเท็จจริง ใคร3ครวญ 

ไตร3ตรอง พิจารณาอย3างรอบคอบ ขoอคิดเห็นมีการต้ังขoอสันนิษฐานและมีกระบวนการคิดเพ่ือตรวจสอบ 

สันนิษฐานไดoอย3างถูกตoองมีกระบวนการคิดอย3างมีวิจารณญาณ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูoโดยการอภิปรายร3วมกัน 

อย3างมีเหตุผลและสามารถนำกระบวนการคิดอย3างเปqนระบบ การคิดอย3างมีวิจารณญาณ และการแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น การอภิปราย โดยใชoเหตุผลประกอบการตัดสินใจมาใชoในการแกoไขป�ญหาต3างๆ ในชีวิตประจำวันไดo  

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแกoป�ญหา  

= ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไป + ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการประเมิน 

   การอ0าน คิดวิเคราะหKและเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป 
      
 



 

 

๓๐ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

วิธีการคำนวณ  คำนวณหารoอยละของผูo เรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดอย3างมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกoป�ญหา จากประเด็นต3อไปน้ี  

๑. คำนวณหารoอยละของผูo เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความ             

ระดับดีข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน  
 
 
 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 
 

 

 

 

 

๒. คำนวณหารoอยละของผูo เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะดoานการคิด และการแกoป�ญหา           

ระดับดีข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน  
 
 
 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๓ 
 

 

 

 

 

 สรุป การคำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย    

           แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกoป�ญหา 
 

 

 

 

 

                                     

             = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐ 

                                                             จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

             = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะหS และเขียนส่ือความระดับดีข้ึนไป x ๒ 

                                                                   ๑๐๐ 
      
 

              = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะดoานการคิดและการแกoป�ญหาระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐  

                                                           จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

              = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะดoานการคิดและการแกoป�ญหาระดับดีข้ึนไป x ๓ 

                                                                   ๑๐๐ 
      
 

      =  รXอยละของผูXเรียนที่มีผลการประเมินการอ0าน คิดวิเคราะหK และเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป + รXอยละผูXเรียนที่มีผลการประเมิน 

                                               สมรรถนะดXานการคิดและการแกXปYญหาระดับดีขึ้นไป 

                                                                          ๒ 
      
 



 

 

๓๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๒ ประเด็น) 
 

 

 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

      แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) 

๒. รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะดoานการคิดและการแกoป�ญหาทุกระดับช้ัน 

๓. แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส3งเสริมความสามารถดoานการคิดวิเคราะหS  

    คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกoป�ญหา  
 

 

ตัวบ]งช้ี ๑.๕ มีความสามารถในการสร#างนวัตกรรม (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย  

ผูoเรียนมีความรูo ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติ มีการคิดคoนนวัตกรรม แนวความคิดใหม3ๆ สามารถ

สรoางส่ิงประดิษฐSไดoอย3างสรoางสรรคSหรือปรับปรุงของเก3าท่ีมีอยู3เดิมใหoดีข้ึน แลoวนำมาใชoในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหo

งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการสรoางนวัตกรรม 

วิธีการคำนวณ คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการสรoางนวัตกรรม จากประเด็นต3อไปน้ี  
 

๑. ผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชา IS ของระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๒  
 

 

 
     

      = ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการประเมินการอ0าน คิดวิเคราะหK และเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป + ค0าคะแนนรXอยละของ  

                             ผูXเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะดXานการคิดและการแกXปYญหาระดับดีขึ้นไป 

                                                                          ๒ 
      
 

            = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

               จำนวนผูoเรียนท้ังหมดท่ีเรียนวิชา IS ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๒ 
      
 



 

 

๓๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 
 

 

๒. ผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชา IS ของระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๕ 
 

 

 

 

 
 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 
 

 

 

 

๓. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะดoานการคิด และการแกoป�ญหา ระดับ           

ดีข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน  
 
 
 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๑ 
 

 

 

สรุป การคำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการสรoางนวัตกรรม 

 

 

 

 

       

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๓ ประเด็น) 
 

 

            = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๒ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

            = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

               จำนวนผูoเรียนท้ังหมดท่ีเรียนวิชา IS ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๕ 
      
 

            = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๒ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

              = จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะดoานการคิดและการแกoป�ญหาระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐  

                                                           จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

              = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะดoานการคิดและการแกoป�ญหาระดับดีข้ึนไป x ๑ 

                                                                   ๑๐๐ 
      
 

              = รXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับ (เกรด ๓) ขึ้นไปในรายวิชา IS ของระดับชั้นม.๒ +  

                   รXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับ (เกรด ๓) ขึ้นไปในรายวิชา IS ของระดับชั้นม.๕ +  

                   รXอยละผูXเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะดXานการคิดและการแกXปYญหาระดับดีขึ้นไป 

                                                                          ๓ 
      
 

= ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับ (เกรด ๓) ขึ้นไปในรายวิชา IS ของระดับชั้นม.๒ + ค0าคะแนน        

   รXอยละของผูXเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต0ระดับ (เกรด ๓) ขึ้นไปในรายวิชา IS ของระดับชั้นม.๕ + ค0าคะแนนรXอยละของ 

   ผูXเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะดXานการคิดและการแกXปYญหาระดับดีขึ้นไป 
      
 



 

 

๓๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

      แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕)  

๒. รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะดoานคิดและการแกoป�ญหาทุกระดับช้ัน 

๓. แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส3งเสริมความสามารถดoานการสรoางนวัตกรรม 

๔. ผลงานโครงงานในกลุ3มสาระการเรียนรูoวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี และกลุ3มสาระ           

การเรียนรูoคณิตศาสตรS  

๕. ผลงานโครงงานของโครงการหoองเรียนพิเศษต3างๆ ไดoแก3 โครงการ English Program (EP) 

โครงการหoองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรSตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (SMART CLASS)

โครงการหoองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรS เทคโนโลยี และส่ิงแวดลoอม (SMTE) 

และโครงการหoองเรียนพิเศษ Education Hub  

 

ตัวบ]งช้ี ๑.๖ มีความสามารถในการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย  

ผูoเรียนมีความรูoความสามารถในการประยุกตSใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการพัฒนา 

ตนเองและสังคมในดoานการเรียนรูo ใชoทักษะเพ่ือการศึกษาคoนควoา การเขียนรายงานและการอoางอิง และสามารถ

ใชoทักษะการส่ือสารในดoานการพูด การฟ�ง การอ3าน การเขียน การติดต3อส่ือสารอย3างสรoางสรรคSและมีคุณธรรม  

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามเกณฑSมาตรฐาน 



 

 

๓๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

วิธีการคำนวณ คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การส่ือสาร จากประเด็นต3อไปน้ี  

 

๑. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาของ             

กลุ3มเทคโนโลยี ทุกระดับช้ัน  

 

 

 
 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๓ 
 

 

 

 

๒. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและ       

การส่ือสารระดับดีข้ึนไป ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน 
 
 
 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๑ 
 

 

 

 

 

๓. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะดoานการใชoเทคโนโลยี ระดับดีข้ึนไป          

ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน  
 
 
 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๑ 

= จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐       

                                                            จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

= รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศระดับดีข้ึนไป x ๑ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

= จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะดoานการใชoเทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐ 

                                              จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 

      
 

   =  จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

         จำนวนผูoเรียนท้ังหมดท่ีเรียนของกลุ3มเทคโนโลยีทุกระดับช้ัน 
      
 

    = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๓ 

                                                   ๑๐๐ 
      
 



 

 

๓๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

สรุป การคำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๓ ประเด็น) 
 

 

 

 

 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕)  

๒. รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะดoานการใชoเทคโนโลยีทุกรายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน 

๓. แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส3งเสริมความสามารถดoานการใชoเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

๔. ผลงานโครงงานในกลุ3มสาระการเรียนรูoวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี  

               = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะดoานการใชoเทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป x ๑ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

= รXอยละของผูXเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไป + รXอยละของผูXเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ        

   ในการใชXเทคโนโลยีและการสื่อสารระดับดีขึ้นไป + รXอยละผูXเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะดXานการใชXเทคโนโลยีระดับดีขึ้นไป 

                                                                          ๓ 
      
 

= ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไป + ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่ม ี

   ผลการประเมินความสามารถในการใชXเทคโนโลยีและการสื่อสารระดับดีขึ้นไป + ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่ม ี

   ผลการประเมินสมรรถนะดXานการใชXเทคโนโลยีระดับดีขึ้นไป 
      
 



 

 

๓๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๕. ผลงานโครงงานของโครงการหoองเรียนพิเศษต3างๆ ไดoแก3 โครงการ English Program (EP) 

โครงการหoองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรSตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (SMART CLASS)

โครงการหoองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรS เทคโนโลยี และส่ิงแวดลoอม (SMTE) และ

โครงการหoองเรียนพิเศษ Education Hub 

 

ตัวบ]งช้ี ๑.๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย  

ผูoเรียนบรรลุและมีความกoาวหนoาในการเรียนรูoตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในแต3ละป�           

ในดoาน ความรูo ความเขoาใจ ทักษะ กระบวนการต3างๆ และสมรรถนะของผูoเรียน ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษา

กำหนด อย3างเปqนรูปธรรมและต3อเน่ือง รวมท้ังมีความกoาวหนoาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ  

เกณฑKการพิจารณา 

๑. รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ3มสาระการเรียนรoูต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓)         

ข้ึนไป ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากำหนด  
๒. รoอยละของผูoเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ และมัธยมศึกษาป�ท่ี ๖ ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีมีค3าเฉล่ียของคะแนนสูงกว3าขีดจำกัดล3าง (ป�การศึกษาท่ีประเมิน) ในแต3ละ       

กลุ3มสาระการเรียนรูo  
วิธีการคำนวณ  

๑. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไปในรายวิชาพ้ืนฐาน            

ทุกกลุ3มสาระการเรียนรูo ทุกระดับช้ัน  
 

 
 

 
 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๓ 

                                                 

 

 

 

 

= จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ3มสาระการเรียนรูoในวิชาพ้ืนฐานต้ังแต3ระดับดี  

                                (เกรด ๓) ข้ึนไป ทุกระดับช้ัน  x ๑๐๐ 

    จำนวนผูoเรียนท้ังหมดท่ีเรียนวิชาพ้ืนฐานท้ัง ๘ กลุ3มสาระการเรียนรูo ทุกระดับช้ัน 
      
 

= รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ3มสาระการเรียนรูoในวิชาพ้ืนฐานต้ังแต3ระดับดี  

                                (เกรด ๓) ข้ึนไป ทุกระดับช้ัน  x ๓ 

                                                         ๑๐๐ 
      
 



 

 

๓๗ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ และ ๖ ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีมีค3าเฉล่ียของคะแนนสูงกว3าขีดจำกัดล3าง (ป�การศึกษาท่ีประเมิน) ในแต3ละกลุ3มสาระ       

การเรียนรูo 

 
 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 

 

 

 

สรุป  

 

 

 

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๒ ประเด็น) 

 

 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

= จำนวนผูoเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ และ ๖ ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

                                   ท่ีมีค3าเฉล่ียของคะแนนสูงกว3าขีดจำกัดล3าง  x ๑๐๐ 

   จำนวนผูoเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ และ ๖ ท่ีเขoาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน แต3ละกลุ3มสาระฯ 
      
อ = รoอยละของผูoเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ และ ๖ ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

                                     ท่ีมีค3าเฉล่ียของคะแนนสูงกว3าขีดจำกัดล3าง  x ๒ 

                                                             ๑๐๐ 
      
อ 

การคำนวณหาร+อยละของผู+เรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา = ร+อยละของผู+เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุHมสาระฯ ในวิชา

พื้นฐานตั้งแตHระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไป ทุกระดับชั้น + ร+อยละของผู+เรียนชั้นมัธยมศึกษาปXที่ ๓ และ ๖ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ที่มีคHาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวHาขีดจำกัดลHาง 

                                                                                            ๒ 
      
อ 

= ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ0มสาระการเรียนรูXในวิชาพื้นฐานตั้งแต0ระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไป          

ทุกระดับชั้น + ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนชั้นมัธยมศึกษาปpที่ ๓ และ ๖ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน            

(O-NET) ที่มีค0าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว0าขีดจำกัดล0าง 

      
อ 



 

 

๓๘ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. รายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาในป�การศึกษาท่ีสถานศึกษารับการประเมิน 

๒. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�

ท่ี ๓ และ ๖ ของสถานศึกษาในป�การศึกษาท่ีประเมิน 

ตัวบ]งช้ี ๑.๘ มีความรู# ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต]องานอาชีพ (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย  

ผูoเรียนมีความรูo ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติ ความพึงพอใจ ความคิด 

ความรูoสึกท่ีดีต3องานอาชีพ   

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีความรูo ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 
วิธีการคำนวณ  

คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความรูo ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ จากประเด็นต3อไปน้ี 
 

๑. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในทุกรายวิชาของกลุ3ม

สาระการเรียนรูoการงานอาชีพทุกระดับช้ัน  

 

 

 
 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๓ 
 

 

 

 

๒. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชoทักษะชีวิตระดับดีข้ึนไป ใน

รายวิชาพ้ืนฐานทุกระดับช้ัน 
 
 
 

 

 

   =  จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

       จำนวนผูoเรียนท้ังหมดท่ีเรียนในทุกรายวิชาของกลุ3มสาระฯ การงานอาชีพทุกระดับช้ัน 
      
 

    = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๓ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

= จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชoทักษะชีวิตระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐       

                                               จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 



 

 

๓๙ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 
 

 

 

 

 

สรุป การคำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีความรูo ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 

 

 

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๒ ประเด็น) 
 

 

 

 

 
 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕)  

๒. รายงานสรุปผลการประเมินความสามารถดoานการใชoทักษะชีวิต 

๓. แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส3งเสริมความรูo ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 

๔. ผลงานโครงงาน/กิจกรรมในกลุ3มสาระการเรียนรูoการงานอาชีพของนักเรียน 

๕. ผลงานนักเรียนในรายวิชาแนะแนวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ 

 

= รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชoทักษะชีวิตระดับดีข้ึนไป x ๒ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

= รXอยละของผูXเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไปในทุกรายวิชาของกลุ0มสาระฯ การงานอาชีพทุกระดับชั้น +    

   รXอยละของผูXเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใชXทักษะชีวิต ระดับดีขึ้นไป  

                                                                          ๒ 
      
 

= ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไปในทุกรายวิชาของกลุ0มสาระฯ การงานอาชีพ 

   ทุกระดับชั้น + ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใชXทักษะชีวิต ระดับดีขึ้นไป 
      
 



 

 

๔๐ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู#เรียน (๖๐ คะแนน)  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคKของผู#เรียน 

คำอธิบาย  

ผลการเรียนรูoท่ีเปqนคุณภาพของผูoเรียนท้ังดoานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบดoวยความสามารถ            

ในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต3างๆ การสรoางนวัตกรรม การใชoเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรูo ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี        

ต3ออาชีพ และดoานคุณลักษณะอันพึงประสงคSท่ีเปqนค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในทoองถ่ิน

และความเปqนไทย การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร3างกายและ         

จิตสังคม  

 

ตัวบ]งช้ี ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค]านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย  

ผูoเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคS ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ครบท้ัง ๘ คุณลักษณะ คือ  

๑. รักชาติ ศาสนS กษัตริยS  

๒. ซ่ือสัตยSสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝ¡เรียนรูo  

๕. อยู3อย3างพอเพียง  

๖. มุ3งม่ันในการทำงาน  

๗. รักความเปqนไทย  

๘. มีจิตสาธารณะ  

 

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคSตามหลักสูตรฯ 

 

 

 

 

 



 

 

๔๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

วิธีการคำนวณ  

คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคSตามหลักสูตรฯ  

 
 
 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๕ 
 

 

 

 

 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕)  

๒. แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSตามหลักสูตรฯ 

๓. แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมส3งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคS 

๔. โล3 เกียรติบัตร รางวัลของผูoเรียน/สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

= จำนวนผูoเรียนท่ีผ3านเกณฑSการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSตามหลักสูตรฯ ระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐ 

                                                  จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

     = รoอยละของผูoเรียนท่ีผ3านเกณฑSการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSตามหลักสูตรฯ ระดับดีข้ึนไป x ๕ 

                                                              ๑๐๐ 
      
 



 

 

๔๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ตัวบ]งช้ี ๑.๑๐ ความภูมิใจในท#องถ่ินและความเปVนไทย (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

ผูoเรียนรักษSศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ทoองถ่ิน เห็นคุณค3า มีส3วนร3วมในการอนุรักษSวัฒนธรรมไทย 

ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิป�ญญาไทย ภูมิใจในความเปqนไทย แสดงออกไดoอย3างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน และ

เผยแพร3สู3สากล 

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีความภูมิใจในทoองถ่ินและความเปqนไทย  

วิธีการคำนวณ  

๑. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาของกลุ3มสาระ

ศิลปะทุกระดับช้ัน  

 

 

 
 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๓ 
 

 

 

 

๒. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคSดoานรักษSความเปqนไทยทุกรายวิชา

พ้ืนฐานทุกระดับช้ัน  
 
 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

= จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSดoานรักษSความเปqนไทยระดับดีข้ึนไป  x ๑๐๐  

                                                        จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

= รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSดoานรักษSความเปqนไทยระดับดีข้ึนไป   x ๒ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

   =  จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ3มสาระฯ ศิลปะต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

       จำนวนผูoเรียนท้ังหมดท่ีเรียนในทุกรายวิชาของกลุ3มสาระฯ ศิลปะทุกระดับช้ัน 
      
 

    = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ3มสาระฯ ศิลปะต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๓ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 



 

 

๔๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

สรุป  

 

 

 

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๒ ประเด็น) 

 

 
เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) ในกลุ3มสาระการเรียนรูoศิลปะ 

๒. แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSตามหลักสูตรฯ ดoานรักษSความเปqนไทย 

๓. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร3องรอย และขoอมูลเชิงประจักษS เช3น MOU ของสถานศึกษา             

การแสดงศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีของสถานศึกษา  

๔. ตรวจสอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป� สรุปงาน/กิจกรรม/โครงการท่ี

เก่ียวขoอง  

๕. โล3 เกียรติบัตร รางวัลของผูoเรียน/สถานศึกษา 

๖. ผลงานโครงงาน/กิจกรรมในกลุ3มสาระการเรียนรูoศิลปะ กลุ3มสาระการเรียนรูoภาษาไทย ในรายวิชา

เพ่ิมเติม  

 

= รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ3มสาระฯ ศิลปะต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป + รoอยละของ 

   ผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSดoานรักษSความเปqนไทยระดับดีข้ึนไป   

                                                                    ๒ 

      

 

= ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต0ระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไป + ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนทีม่ี                   

   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคKดXานรักษKความเปdนไทยระดับดีขึ้นไป 
      
อ 



 

 

๔๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ตัวบ]งช้ี ๑.๑๑ การยอมรับท่ีจะอยู]ร]วมกันบนความแตกต]างและความหลากหลาย (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

การอยู3ร3วมกันท3ามกลางความแตกต3างของสมาชิกในสังคม ควรเปnดใจใหoกวoาง ยอมรับและเคารพ            

ในเช้ือชาติ ศาสนา เขoาใจและเรียนรูoวัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต ยอมรับความแตกต3างท่ีเกิดข้ึน รับฟ�ง

เหตุผล ความคิดเห็นของผูoอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธSท่ีดี และสามารถปรับตัวใหoเขoากับคนทุกเช้ือชาติ ศาสนา และ

วัฒนธรรม มีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูด ท่ีอาจนำมาซ่ึงความแตกแยกขัดแยoง เคารพในหนoาท่ีสิทธิ

เสรีภาพของกันและกันภายใตoกรอบประชาธิปไตย  

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย  

วิธีการคำนวณ  

๑. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในรายวิชาหนoาท่ีพลเมือง

ของทุกระดับช้ัน  

 

 

 
 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๓ 
 

 

 

 

๒. คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีผ3านกิจกรรมพัฒนาผูoเรียน 

 

 

 

เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๒ 
 

 

 

 

= จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินผ3าน ในทุกรายวิชาของกิจกรรมพัฒนาผูoเรียนทุกระดับช้ัน  x ๑๐๐ 

                                                     จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

= รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินผ3าน ในทุกรายวิชาของกิจกรรมพัฒนาผูoเรียนทุกระดับช้ัน  x ๒ 

                                                     ๑๐๐ 
      
 

   =  จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมหนoาท่ีพลเมืองต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

                            จำนวนผูoเรียนท้ังหมดท่ีเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมหนoาท่ีพลเมืองทุกระดับช้ัน 
      
 

    = รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาหนoาท่ีพลเมืองต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๓ 

                                                           ๑๐๐ 
      
 



 

 

๔๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

สรุป  

 

 

 

เกณฑKการใหXค0าคะแนน ใชXบัญญัติไตรยางศKเทียบ กำหนด รXอยละ ๑๐๐ เท0ากับ ๕ (ผลรวมของค0าคะแนนทั้ง ๒ ประเด็น) 

 

 
 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) ในรายวิชาเพ่ิมเติมหนoาท่ีพลเมืองของ       

ทุกระดับช้ัน 

๒. แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทุกรายวิชาในกิจกรรมพัฒนาผูoเรียนของทุกระดับช้ัน 

๓. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวขoอง 

 

 

 

 

 

 

= รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหนoาท่ีพลเมืองต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป +  

            รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการประเมินผ3านในทุกรายวิชาของกิจกรรมพัฒนาผูoเรียนทุกระดับช้ัน                                             

                                                              ๒ 

      

 

= ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหนXาที่พลเมืองตั้งแต0ระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไปทุกระดับชั้น +  

   ค0าคะแนนรXอยละของผูXเรียนที่มีผลการประเมินผ0านในทุกรายวิชาของกิจกรรมพัฒนาผูXเรียนทุกระดับชั้น 
      
อ 



 

 

๔๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ตัวบ]งช้ี ๑.๑๒ สุขภาวะทางร]างกายและลักษณะจิตสังคม (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

ผูoเรียนมีสุขภาพร3างกายแข็งแรง มีน้ำหนักส3วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑSมาตรฐาน มีสุขนิสัย

ในการดูแลสุขภาพท่ีดี สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และรูoจักป�องกันตนเองจากส่ิงเสพติด ใหoโทษ

และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะเส่ียงไดo มีสุขภาพจิต อารมณS และสังคม และแสดงออกอย3างเหมาะสม แต3ละ     

ช3วงวัย สามารถอยู3ร3วมกับผูoอ่ืนอย3างมีความสุข เขoาใจผูoอ่ืน ไม3มีความขัดแยoงกับผูoอ่ืน  

เกณฑKการพิจารณา 

รoอยละของผูoเรียนท่ีมีน้ำหนัก ส3วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑSมาตรฐาน ผูoเรียนท่ีมีสุขภาพจิต 

ท่ีดี ผูoเรียนท่ีมีสุขนิสัยท่ีดี ผูoเรียนท่ีปลอดจากส่ิงเสพติด อบายมุขและป�ญหาต3างๆ  

วิธีการคำนวณ  

คำนวณหารoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป ในทุกรายวิชาของกลุ3มสาระ

การเรียนรูoพลศึกษาของทุกระดับช้ัน  

 

 

 
 

      เกณฑSการใหoค3าคะแนน ใชoบัญญัติไตรยางศSเทียบ กำหนด รoอยละ ๑๐๐ เท3ากับ ๕ 
 

 

 

 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

ช]วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

๓.๕๐ - ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๓.๐๐ - ๓.๔๙ ดี (๓) 

๒.๕๐ - ๒.๙๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

 

=  จำนวนผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวิชาของกลุ3มสาระฯ พลศึกษาต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๑๐๐ 

                                                            จำนวนผูoเรียนท้ังหมด 
      
 

=  รoอยละของผูoเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวิชาของกลุ3มสาระฯ พลศึกษาต้ังแต3ระดับดี (เกรด ๓) ข้ึนไป x ๕ 

                                                           ๑๐๐ 
      
 



 

 

๔๗ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. การสังเกตพฤติกรรมของผูoเรียนและการพูดคุยซักถามผูoเรียน ครู และผูoปกครอง  

๒. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูoเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕)  

๓. สรุปการบันทึกน้ำหนัก ส3วนสูง/แบบบันทึกสุขภาพประจำตัวของผูoเรียน 

๔. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูoเรียน 

๕. รายงานการประเมินสุขภาพจิต/หลักฐานการประเมินตนเองของผูoเรียน  

๖. รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน 

๗. ขoอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเก่ียวกับการมีสุขนิสัยท่ีดีของผูoเรียน เช3น สถิติการใชoหoองพยาบาล  

    สถิติการมาเรียน ขoอมูลดoานสุขภาพของผูoเรียนรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๘ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (๑๕ คะแนน) 

คำอธิบาย 

เปqนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจ

อย3างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoนคุณภาพผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตรสถานศึกษา               

ในทุกกลุ3มเป�าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหoมี           

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูo 

รวมท้ังจัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo 

 

ตัวบ]งช้ี ๒.๑ มีเปNาหมาย วิสัยทัศนK และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน (๒ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

สถานศึกษากำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจ ไวoอย3างชัดเจน สอดคลoองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตoองการของชุมชน ทoองถ่ิน วัตถุประสงคSของแผนการศึกษาแห3งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของตoนสังกัด

รวมท้ังทันต3อการเปล่ียนแปลงของสังคม  

เกณฑKการพิจารณา 

การมีเป�าหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน พิจารณาจาก 

๑. สถานศึกษามีการกำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจชัดเจน 

๒. สถานศึกษามีการกำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจตรงกับวัตถุประสงคSของแผนการศึกษา 

ระดับชาติ นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสอดคลoองกับความตoองการของชุมชนและทoองถ่ิน         

อย3างชัดเจน 

๓. เป�าหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจของสถานศึกษามีความเปqนไปไดoในการปฏิบัติและทันต3อ                  

การเปล่ียนแปลง 

๔. มีการจัดโครงสรoางองคSกร กำหนดกฎเกณฑS ควบคุมทรัพยากรต3างๆ ทำงานร3วมกันเพ่ือบรรลุ 

เป�าหมาย  

๕. สถานศึกษามีการกำหนด อำนาจ ภาระหนoาท่ี จัดแบ3งงาน สายงาน หนoาท่ี ความรับผิดชอบ            

การปฏิบัติงานอย3างชัดเจน 

๖. สถานศึกษาจัดบุคลากรท่ีมีความรูo ความสามารถ เหมาะสมกับภาระงาน  

๗. การทำงานของทุกฝ¡ายขององคSกรเปqนไปในทางท่ีส3งเสริมใหoเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคSท่ีตoองการ 

และบรรลุวัตถุประสงคSอย3างมีประสิทธิภาพ  

๘. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน  



 

 

๔๙ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๙. สถานศึกษามีวิธีการปรับปรุงพัฒนางานอย3างต3อเน่ือง และสามารถนำขoอมูลมาใชoในการปรับปรุง       

พัฒนาไดo 

๑๐. สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปqนแบบอย3างไดo 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๑.๖๐ - ๒.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๑.๔๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๑.๒๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๑.๐๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๐.๙๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. การสอบถามและสัมภาษณS คณะกรรมการสถานศึกษา ผูoบริหารสถานศึกษา ครู และผูoเก่ียวขoอง  

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร3องรอย เช3น แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจำป� และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

๓. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูและผูoเก่ียวขoองต3อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

ตัวบ]งช้ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย3างเปqนระบบท้ังในส3วนการวางแผนพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพไปใชo มีการกำกับติดตามการปฏิบัติหนoาท่ี   

ตามวงจรคุณภาพ ส3งผลใหoสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ไดoบรรลุเป�าหมาย วิสัยทัศนS         

พันธกิจและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ 

ดูแลช3วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน มีการดำเนินการประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษา 

อย3างเปqนระบบ มีผลการดำเนินงานท่ีสะทoอนความสำเร็จของสถานศึกษาและความพึงพอใจของผูoเก่ียวขoอง 

บุคลากรและผูoเก่ียวขoองทุกฝ¡ายมีส3วนร3วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร3วมรับผิดชอบต3อผลการจัด 

การศึกษา โดยการทำงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหนoาท่ีไดoอย3าง         

มีประสิทธิภาพต3อสถานศึกษา  



 

 

๕๐ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เกณฑKการพิจารณา 

การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก  

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนoาท่ีอย3างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจพิจารณาจากการใหoความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป�ของ

สถานศึกษา และการใหoความเห็นชอบรายงานประจำป�ของสถานศึกษา  

๒. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธSหรือแผนพัฒนาคุณภาพ 

สถานศึกษาระยะ ๓ – ๕ ป� มีการกำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศนS พันธกิจและกลยุทธSหรือแผนงานโครงการหลัก          

ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคลoองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๓. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลoองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ในการขับเคล่ือนสถานศึกษาสู3เป�าหมายตามวิสัยทัศนSและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๔. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเปqนระบบและมีประสิทธิภาพ  

๕. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีส3งเสริมใหo เกิดผลสำเร็จ                  

ตามวัตถุประสงคSอย3างมีประสิทธิภาพ 

๖. สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส3วนร3วม โดยความร3วมมือของผูoเก่ียวขoองทุกฝ¡าย  

๗. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  

๘. สถานศึกษามีระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

๙. มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือนำขoอมูลสะทoอนกลับมาปรับปรุง พัฒนางาน            

อย3างต3อเน่ือง และเปqนแบบอย3างไดo 

๑๐. มีการจัดทำรายงานประจำป�หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต3ละป�ท่ีสะทoอน 

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศนS เป�าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๑.๖๐ - ๒.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๑.๔๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๑.๒๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๑.๐๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๐.๙๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 



 

 

๕๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. การสอบถามและสัมภาษณS คณะกรรมการสถานศึกษา ผูoบริหารสถานศึกษา ครู และผูoเก่ียวขoอง  

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร3องรอย เช3น แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจำป� และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

๓. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูและผูoเก่ียวขoองต3อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

ตัวบ]งช้ี ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน#นคุณภาพของผู#เรียนรอบด#านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                และทุกกลุ]มเปNาหมาย (๒ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาท่ีเนoนคุณภาพของ 

ผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ3มเป�าหมาย โดยใชoหลักการ 

บริหารแบบมีส3วนร3วมและใชoสถานศึกษาเปqนฐาน มีการบริหารความเส่ียง และมีการบริหารจัดการแบบบูรณา 

การรองรับมาตรฐานการศึกษาจนสามารถนำการเปล่ียนแปลงสู3สถานศึกษา  

เกณฑKการพิจารณา 

การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoนคุณภาพของผูoเรียนรอบดoานทุกกลุ3มเป�าหมาย และ

ดำเนินการอย3างเปqนรูปธรรม จะบรรลุผลสำเร็จตามเป�าหมายอย3างมีคุณภาพ พิจารณาจาก  

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตรงกับความตoองการของผูoเรียน  

๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีหลักสูตรสำหรับนักเรียน 

โครงการหoองเรียนพิเศษท่ีสามารถเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 

๓. สถานศึกษามีการดำเนินการจัดการศึกษาท่ีเนoนคุณภาพผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และเปqนแบบอย3างไดo 

๔. จัดกระบวนการเรียนรูoท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ มีแหล3งเรียนรูo ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต3อ         

การเรียนรูoตลอดจนจัดระบบการดูแลช3วยเหลือผูoเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูoเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

๕.  การจัดสภาพแวดลoอมและการบริการท่ีส3งเสริมใหoผูoเรียนไดoพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

๖. การสนับสนุนส3งเสริมใหoสถานศึกษาเปqนสังคมแห3งการเรียนรูo มีชุมชนการเรียนรูoทางวิชาชีพ                

(Professional Learning Community) โดยผูoบริหารสถานศึกษาจัดใหoมีการแลกเปล่ียนเรียนรูoร3วมกัน หรือ    

การจัดการความรูo (Knowledge Management) ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนไดo

นวัตกรรมในการปฏิบัติงานท่ีเปqนเลิศ (Best Practice) ของกลุ3มบริหาร/กลุ3มสาระการเรียนรูo  



 

 

๕๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๗. การบริหารความเส่ียงอย3างเปqนระบบ โดยมีการระบุความเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียง และการวาง

แผนการบริหารความเส่ียง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการกำกับติดตาม ประเมินผลและการจัดทำรายงาน

การบริหารความเส่ียง  

๘. สถานศึกษาเปqนผูoนำการเปล่ียนแปลง ผูoบริหารสถานศึกษามีภาวะผูoนำ มีความสามารถในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาโดยใชoหลักการบริหารแบบมีส3วนร3วมและการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใชoมาตรฐาน

การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสู3การเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาอย3าง

ต3อเน่ือง  

๙. การสรoางความสำเร็จใหoแก3สถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเด3นของ

ผูoเรียนและมีช่ือเสียงเปqนท่ีปรากฏ  

๑๐. การรายงานผลสำเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกป� มีผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู บุคลากร และผูoเก่ียวขoอง  
 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๑.๖๐ - ๒.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๑.๔๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๑.๒๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๑.๐๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๐.๙๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

          ๑. การสอบถามและสัมภาษณS คณะกรรมการสถานศึกษา ผูoบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและ 

ผูoปกครอง 

๒. เอกสาร หลักฐาน ร3องรอย การบริหารจัดการสถานศึกษา เช3น แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการ รายงานประจำป� หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรูo การรายงานผลการสำเร็จของ       

การบริหารจัดการของผูoบริหารสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ สถานศึกษา ครู 

บุคลากร และผูoเก่ียวขoอง เปqนตoน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

๓. รายงานผลการประเมินมาตรฐานดoานอาคารสถานท่ี สภาพแวดลoอม หoองเรียน หoองปฏิบัติการ 

หoองสมุด แหล3งเรียนรูo และหoองพิเศษต3างๆ ของสถานศึกษา  

 



 

 

๕๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ตัวบ]งช้ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให#มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ (๓ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

สถานศึกษาส3งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ใหoมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหoมี 

ชุมชนการเรียนรูoทางวิชาชีพ มาใชoในการพัฒนางานและการเรียนรูoของผูoเรียน  

เกณฑKการพิจารณา 

๑. มีการศึกษา วิเคราะหSมาตรฐาน และคุณภาพของครูตามท่ีองคSกรวิชาชีพครูกำหนดรวมท้ังมาตรฐาน

และคุณภาพของครูท่ีหน3วยงานและสถานศึกษากำหนดข้ึน  

๒. มีการประเมินครูตามมาตรฐานและคุณภาพตามท่ีกำหนดในขoอ ๑ 

๓. มีการวิเคราะหSผลการประเมินครูตามมาตรฐานและคุณภาพขoอ ๒  

๔. มีการจัดกลุ3มครูท่ีจะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเปqนรายบุคคลหรือ            

เปqนกลุ3ม โดยพิจารณาจากสภาพและป�ญหาท่ีคoนพบในขoอ ๓ เปqนหลัก และองคSประกอบอ่ืนๆ เช3น งบประมาณ 

ระยะเวลา วิทยากร เปqนตoน  

๕. กำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช3วงเวลา และรายงานผลดำเนินการ  

๖. ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรตามแผนงานท่ีกำหนด กำกับดูแล สนับสนุน ช3วยเหลือ ติดตาม

ประเมินผลเปqนระยะ นำผลมาวิเคราะหSและพัฒนาต3อไป  

๗. นำผลการพัฒนาครูและบุคลากรมาใชoในการพิจารณารางวัล ยกย3องเชิดชูเกียรติ เพ่ือสรoางขวัญและ

กำลังใจในการทำงาน 

๘. ส3งเสริม สนับสนุนใหoครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการสรoางและเขoาร3วมชุมชนการเรียนรูoทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพ่ือพัฒนางาน 

๙. ส3งเสริม สนับสนุน ใหoครูและบุคลากร นำเสนอผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนางานและการจัดการเรียนรูo

ของผูoเรียน  

๑๐. มีการจัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมและผลสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรใหo มี             

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพทุกป�  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๒.๔๐ - ๓.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๒.๑๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๑.๘๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๑.๕๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๑.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. การสังเกตพฤติกรรมของครู และการสอบถามสัมภาษณSครู ผูoบริหารสถานศึกษา ผูoเรียน ผูoปกครอง 

และชุมชน 

๒. สรุปผลการประเมินและการพัฒนาครูตามมาตรฐานความรูoของมาตรฐานความรูoของวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖  

๓. เอกสาร หลักฐาน ร3องรอย การพัฒนาตนเองของครู รายงานผลการปฏิบัติงานครู รายบุคคล เปqนตoน  

๔. รายงานโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวขoองกับการพัฒนาครูและบุคลากร 

 

ตัวบ]งช้ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล#อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต]อการจัดการเรียนรู#อย]างมีคุณภาพ  

                (๓ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหoองเรียน และสภาพแวดลoอม         

ท่ีเอ้ือต3อการเรียนรูoและมีความปลอดภัย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการใหo 

สอดคลoองกับป�ญหาของสถานศึกษา และดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoนคุณภาพของผูoเรียนทุกกลุ3มเป�าหมาย  

เกณฑKการพิจารณา 

การวางแผนและการจัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูoอย3างมีคุณภาพ 

พิจารณาจาก  

๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo              

อย3างมีคุณภาพสอดคลoองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 



 

 

๕๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการท่ีสอดคลoองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจำป�ของสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลoอมท่ีร3มร่ืน ปลอดภัย มีแหล3งพักผ3อนเพียงพอสำหรับนักเรียน 

๔. สถานศึกษาจัดใหoมีแหล3งสืบคoนขoอมูลทางอินเตอรSเน็ตท่ีเขoาถึงไดoง3ายและเปqนประโยชนSต3อการเรียนรูo 

๕. สถานศึกษามีหoองสมุด หoองปฏิบัติการเพียงพอต3อการจัดการเรียนรูo 

๖. มีการจัดเวทีทางวิชาการใหoนักเรียนทุกคนไดoแลกเปล่ียนเรียนรูoร3วมกันท่ีสอดคลoองกับสภาพสังคมและ

โลกป�จจุบันอย3างนoอย ๒ คร้ังต3อ ๑ ป�การศึกษา 

๗. มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาดoานสภาพแวดลoอม        

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo 

๘. มีการนำขoอมูลสะทoอนกลับมาปรับปรุง พัฒนางานอย3างต3อเน่ือง  

๙. มีรายงานประจำป�หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต3ละป�ท่ีสะทoอนความสำเร็จของ

การพัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัดสภาพแวดลoอมของสถานศึกษา  

๑๐. สถานศึกษามีผลการปฏิบัติดoานการจัดการสภาพแวดลoอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อ             

การจัดการเรียนรูoท่ีสามารถเปqนแบบอย3างไดo 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๒.๔๐ - ๓.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๒.๑๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๑.๘๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๑.๕๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๑.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. การสอบถามและสัมภาษณS คณะกรรมการสถานศึกษา ผูoบริหารสถานศึกษา ครู และผูoเก่ียวขoอง 

๒. เอกสาร หลักฐาน ร3องรอย เช3น แผนการพัฒนาการจัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพของสถานศึกษา  

แผนปฏิบัติการประจำป� รายงานประจำป� และสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

๓. สถิติการใชoแหล3งเรียนรูoภายในโรงเรียน 

 



 

 

๕๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ตัวบ]งช้ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู#  

                (๓ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

สถานศึกษาจัดโครงสรoางหรือระบบการบริหารงานท่ีเอ้ือต3อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          

ใน สถานศึกษา มีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูoรับผิดชอบเพ่ือดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการจัดระบบสารสนเทศเปqนหมวดหมู3 ครอบคลุมเปqนป�จจุบัน สะดวกต3อการเขoาถึงและการใหoบริการหรือ/        

การเช่ือมโยงเครือข3ายกับหน3วยงานตoนสังกัด และมีการนำขoอมูลสารสนเทศไปใชoในการบริหารจัดการ               

การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

เกณฑKการพิจารณา 

การจัดระบบบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ พิจารณาจาก 

๑. มีคณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๒. จัดโครงสรoางหรือระบบการบริหารงานท่ีเอ้ือต3อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  

๓. การจัดประชุมช้ีแจง สรoางความตระหนัก ความรูoความเขoาใจใหoผูoเก่ียวขoองทราบเก่ียวกับ ระบบการ

บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. การกำหนดผูoรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

๕. การดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

๖. การจัดระบบขoอมูลสารสนเทศเปqนหมวดหมู3 ครอบคลุม เปqนป�จจุบัน สะดวกต3อการเขoาถึงและ          

การใหoบริการ/การเช่ือมโยงเครือข3ายกับหน3วยงานตoนสังกัด 

๗. มีขoอมูลสารสนเทศของผูoเรียน ครู และผูoบริหารเปqนรายบุคคลถูกตoอง ครบถoวน และเปqนป�จจุบัน 

๘. มีขoอมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา              

ท่ีต3อเน่ืองอย3างนoอย ๓ ป� 

๙. การนำขoอมูลสารสนเทศไปใชoในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๑๐. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลมาพัฒนาในป�ถัดไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๗ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๒.๔๐ - ๓.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๒.๑๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๑.๘๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๑.๕๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๑.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. การสอบถามและสัมภาษณS คณะกรรมการสถานศึกษา ผูoบริหารสถานศึกษา ครู และผูoเก่ียวขoอง 

๒. เอกสาร หลักฐาน ร3องรอย หรือขoอมูลเชิงประจักษS เช3น ระบบโครงสรoางการบริหารงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถานศึกษา เปqนตoน  

๓. รายงานผลโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวขoองกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๘ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ (๒๕ คะแนน) 

คำอธิบาย 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

จัดตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลoองกับบริบทของชุมชนและทoองถ่ิน ตามความสนใจ ความตoองการ และ

ความถนัดของผูoเรียน โดยใชoวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหoเกิดการเรียนรูoเต็มตามศักยภาพของผูoเรียน แต3ละบุคคล 

สรoางโอกาสใหoผูoเรียนทุกคนมีส3วนร3วม มีการตรวจสอบและประเมินผลความรูoความเขoาใจของผูoเรียนอย3างเปqน

ระบบและมีประสิทธิภาพ  

 

ตัวบ]งช้ี ๓.๑ จัดการเรียนรู#ผ]านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตKใช#ในการ                                

                ดำเนินชีวิตได# (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

จัดกิจกรรมการเรียนรูoตามมาตรฐานการเรียนรูo ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนoนใหoผูoเรียนไดoเรียนรูo

โดยผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูoท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดoจริง มีรูปแบบ        

การจัดการเรียนรูoเฉพาะสำหรับผูoท่ีมีความจำเปqนและตoองการความช3วยเหลือพิเศษ ผูoเรียนไดoรับการฝ§กทักษะ 

แสดงออกความคิดเห็น สรุปองคSความรูo นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกตSใชoในชีวิตไดo 

เกณฑKการพิจารณา 

การจัดระบบบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ พิจารณาจาก 

๑. มีแผนจัดการเรียนรูoท่ีตรงตามมาตรฐานการเรียนรูo ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนoนผูoเรียน

เปqนสำคัญและกระตุoนใหoผูoเรียนไดoฝ§กกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

๒. มีแผนจัดการเรียนรูoท่ีเนoนใหoผูoเรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองคSความรูoดoวยตนเอง และสามารถ 

ส่ือสาร ถ3ายทอด นำเสนอองคSความรูoไดo 

๓. มีแผนจัดการเรียนรูoท่ีช3วยส3งเสริมหรือแกoป�ญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว3าเกณฑS 

๔. มีแผนจัดการเรียนรูoท่ีสามารถเช่ือมโยงและประยุกตSใชoในชีวิตประจำวัน 

๕. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรูoท่ีเฉพาะสำหรับนักเรียนท่ีมีป�ญหาทางดoานการเรียน 

๖. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรูoท่ีเฉพาะสำหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว3าเกณฑS 

๗. มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีช3วยส3งเสริมหรือแกoป�ญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว3าเกณฑS 

๘. มีรายงานโครงการ/กิจกรรมท่ีช3วยส3งเสริมหรือแกoป�ญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว3าเกณฑS  

๙. ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูo (วิจัย/ ส่ือการสอน/ รูปแบบ/ วิธีการ) อย3างนoอย 

ภาคเรียนละ ๑ ช้ิน ท่ีเนoนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 



 

 

๕๙ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๑๐. มีผลการปฏิบัติท่ีเปqนเลิศ (Best Practice) ดoานการจัดการเรียนรูoผ3านกระบวนการคิดและ         

ปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร3และแลกเปล่ียนเรียนรูoท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๓.๕๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๓.๐๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๒.๕๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. แผนการจัดการเรียนรูoท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญของทุกกลุ3มสาระ 

๒. แผนการจัดการเรียนรูoท่ีช3วยส3งเสริมหรือแกoป�ญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว3าเกณฑS 

๓. บันทึกการจัดการเรียนรูoเฉพาะสำหรับนักเรียนท่ีมีป�ญหาทางดoานการเรียน 

๔. โครงการ/กิจกรรมท่ีช3วยส3งเสริมหรือแกoป�ญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว3าเกณฑS 

๕. รายงานผลโครงการ/กิจกรรมท่ีช3วยส3งเสริมหรือแกoป�ญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว3าเกณฑS 

๖. นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูo (วิจัย/ ส่ือการสอน/ รูปแบบ/ วิธีการ) 

๗. เอกสารประกอบการสอน ร3องรอย รูปภาพ  

 

ตัวบ]งช้ี ๓.๒ ใช#ส่ือใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล]งเรียนรู#ท่ีเอ้ือต]อการเรียนรู# (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

มีการใชoส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรูo รวมท้ังภูมิป�ญญาทoองถ่ินมาใชoในการจัดการเรียนรูo 

โดยสรoางโอกาสใหoผูoเรียนไดoแสวงหาความรูoดoวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  

เกณฑKการพิจารณา 

การใชoส่ือ ใชoเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล3งเรียนรูoท่ีเอ้ือต3อการเรียนรูoท่ีมีคุณภาพ พิจารณาจาก  

๑. มีระบบการบริหารงานท่ีเอ้ือต3อการพัฒนาทางดoานการจัดหาส่ือเพ่ือใชoในการเรียน การสอน               

การใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรูo  

 



 

 

๖๐ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒. มีคณะกรรมการดำเนินงานในการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

๓. มีการกำหนดผูoรับผิดชอบงานทางดoานส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๔. ดำเนินการจัดหา สรoาง และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรูo  

๕. มีการจัดระบบการใหoบริการท่ีสะดวกต3อการเขoาถึง  

๖. มีขoอมูลสารสนเทศทางดoานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรูo 

๗. การนำส่ือใชoส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรูoมาใชoในการพัฒนาการเรียนการสอน  

๘. ครูสรoางโอกาสใหoผูoเรียนแสวงหาความรูoดoวยตนเองดoวยวิธีการท่ีหลากหลาย จนเกิดองคSความรูoและ

สามารถแลกเปล่ียน แนะนำ เผยแพร3ใหoผูoอ่ืนไดo 

๙. ครูใชoแหล3งเรียนรูoภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิป�ญญาทoองถ่ินในการจัดการเรียนรูoอย3าง         

มีประสิทธิภาพ 

๑๐. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใชoส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรูo 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๓.๕๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๓.๐๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๒.๕๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. ขoอมูลสารสนเทศทางดoานเทคโนโลยี การใชoอินเตอรSเน็ต และแหล3งเรียนรูo  

๒. ขoอมูลสารสนเทศทางดoานส่ือการเรียนการสอนของครู การใหoบริการทางดoานเทคโนโลยี  

๓. รายงานผลการเขoาใชoแหล3งเรียนรูo 

๔. รายงานโครงการ/กิจกรรมท่ีส3งเสริมการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรูo  

 

 

 

 



 

 

๖๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ตัวบ]งช้ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

ครูผูoสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยการเนoนปฏิสัมพันธSเชิงบวก ใหoเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก 

รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรูoอย3างมีความสุข  

เกณฑKการพิจารณา 

ในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก พิจารณาจากการดาเนินการดังต3อไปน้ี 

๑. การวิเคราะหSหลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒. การวิเคราะหSผูoเรียนเปqนรายบุคคลและนำขoอมูลมาใชoในการวางแผนและการจัดการเรียนรูoเพ่ือพัฒนา  

ผูoเรียนใหoสอดคลoองกับความแตกต3างระหว3างบุคคล 

๓. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูoท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญดoวยกระบวนการ เรียนรูoท่ีหลากหลายเปnด 

โอกาสใหoผูoเรียนมีส3วนร3วมในการจัดการเรียนการสอน 

๔. มีการจัดการเรียนรูoท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญดoวยกระบวนการเรียนรูoท่ีหลากหลายเปnดโอกาสใหoผูoเรียนมี 

ส3วนร3วมในการจัดการเรียนการสอน 

๕. บริหารจัดการช้ันเรียนเพ่ือใหoการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผูoเรียน เกิดการเรียนรูoอย3างมีความสุข 

๖. จัดบรรยากาศการเรียนรูoเพ่ือใหoการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผูoเรียน เกิดการเรียนรูoอย3างมี

ความสุข 

๗. การใชo ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิป�ญญาทoองถ่ินและแหล3งเรียนรูoภายในและภายนอก 

สถานศึกษา 

๘. การศึกษาคoนควoาวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูoท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ 

โดยมีงานวิจัยหรือผลงานหรือส่ือนวัตกรรมอย3างนoอยป�ละ ๑ ช้ิน 

๙. ครูมีผลการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกท่ีเปqนเลิศ (Best Practice) สามารถเปqนแบบอย3างไดo  

๑๐. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๓.๕๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๓.๐๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๒.๕๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานร3องรอยการปฏิบัติงานของครู เช3น แผนการจัดการเรียนการสอน วิจัย 

ส่ือ นวัตกรรม  

๒. แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครู 

๓. การสอบถามและสัมภาษณSครู ผูoเรียน ผูoบริหารสถานศึกษาและผูoเก่ียวขoอง  

๔. รายงานผลการจัดการเรียนรูoของครู  

๕. รายงานการใชoส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิป�ญญาทoองถ่ินและแหล3งเรียนรูoภายในและภายนอก 

สถานศึกษา 

 

ตัวบ]งช้ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู#เรียนอย]างเปVนระบบและนำผลมาพัฒนาผู#เรียน (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูo  ตามสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร                    

โดยการประเมินผูoเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนการประเมินอย3างเปqนระบบ ใชoเคร่ืองมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม โดยผูoเรียนและผูoเก่ียวขoองมีส3วนร3วมในการผูoประเมินและมีการใหoขoอมูลยoอนกลับ              

แก3ผูoเรียนและ ผูoเรียนนำไปใชoประโยชนS  

เกณฑKการพิจารณา 

การตรวจสอบและประเมินความรูoความเขoาใจของผูoเรียนอย3างเปqนระบบและมีประสิทธิภาพ  

พิจารณาจาก  

๑. มีการวัดและประเมินผลผูoเรียนตามสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรโดยการประเมินผูoเรียนจากสภาพจริง  

๒. มีการกำหนดข้ันตอนการวัดและประเมินผลอย3างเปqนระบบ 

๓. ใชoเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป�าหมายและการจัดการเรียนการสอน  



 

 

๖๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๔. มีการสรoางและหาคุณภาพของแบบทดสอบ (IOC) และเคร่ืองมือท่ีใชoในการวัดและประเมินผล 

๕. มีการวิเคราะหSผูoเรียนเปqนรายบุคคล 

๖. ผูoเรียนและผูoเก่ียวขoองมีส3วนร3วมในการวัดและประเมินผล 

๗. มีการจัดทำเอกสารร3องรอยการบันทึกคะแนนของผูoเรียนอย3างเปqนระบบ 

๘. ใหoขoอมูลยoอนกลับแก3ผูoเรียนและผูoเรียนนำไปใชoประโยชนS  

๙. มีการจัดทำรายงานผลการเรียนแบบปพ.๕  

๑๐. จัดใหoมีการตรวจทานการบันทึกคะแนนและการตัดสินผลการเรียนของผูoเรียนก3อนการเผยแพร3          

ใหoผูoเรียนและผูoปกครองทราบ 

 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๓.๕๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๓.๐๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๒.๕๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

     แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. การสอบถามและสัมภาษณSผูoบริหารสถานศึกษาครูและผูoเก่ียวขoอง  

๒. เอกสารหลักฐาน ร3องรอย รายงานการวัดผลและประเมินผล 

๓. แผนการจัดการเรียนรูo 

๔. การประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 

๕. รายงานการสรoางและหาคุณภาพของแบบทดสอบ (IOC) 

๖. เอกสารการวิเคราะหSผูoเรียนรายบุคคล 

๗. ผลการเรียนนักเรียนแบบปพ.๕ 

 

 

 

 



 

 

๖๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ตัวบ]งช้ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู#และให#ข#อมูลสะท#อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

                เรียนรู# (๕ คะแนน) 

 คำอธิบาย 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูoอย3างต3อเน่ือง โดยการจัดใหoบุคลากร             

มีการ แลกเปล่ียนเรียนรูoเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูo มุ3งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย3างต3อเน่ือง        

ใหoเกิด ข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคน และพัฒนาสถานศึกษาใหoเปqนองคSกรแห3งการเรียนรูoจนเปqนวัฒนธรรม         

ในการทำงานปกติของสถานศึกษา มีการนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะหS สังเคราะหS หรือมีการวิจัยและ

เลือกสรร ขoอมูลสารสนเทศมาใชoพัฒนาการจัดการเรียนรูo มีการเผยแพร3และการแลกเปล่ียนเรียนรูoเพ่ือใหoเกิด 

การพัฒนาอย3างต3อเน่ือง  

เกณฑKการพิจารณา 

การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ พิจารณาจาก  

๑. การประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูoเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูo มุ3งเนoนการพัฒนา

คุณภาพจัดการเรียนรูoอย3างต3อเน่ือง  

๒. การนำผลการแลกเปล่ียนเรียนรูoเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูo 

๓. การวิเคราะหS สังเคราะหS/วิจัย และเลือกสรรขoอมูลสารสนเทศไปใชoพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูo 

๔. การสรoางวัฒนธรรมคุณภาพใหoการแลกเปล่ียนเรียนรูoภายในสถานศึกษาเปqนการทำงานปกติของ

สถานศึกษา 

๕. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูoเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูoอย3างต3อเน่ือง  

๖. การพัฒนาสถานศึกษาใหoเปqนองคSกรแห3งการเรียนรูo 

๗. ส3งเสริมสนับสนุนใหoครูมีการสรoางและเขoาร3วมชุมชนการเรียนรูoทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูo 

๘. ส3งเสริมสนับสนุนใหoครูมีการเผยแพร3ผลงานดoานการจัดการเรียนรูoท้ังหน3วยงานภายในและภายนอก 

๙. ประชาสัมพันธSผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๑๐. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูoอย3างต3อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เกณฑKการให#คะแนน 

สถานศึกษาดำเนินการได#ดี (ข#อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

จำนวน ๘ - ๑๐ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕) 

จำนวน ๗ ๓.๕๐ ดีเลิศ (๔) 

จำนวน ๖ ๓.๐๐ ดี (๓) 

จำนวน ๕ ๒.๕๐ ปานกลาง (๒) 

จำนวน ๐ - ๔ ๐.๐๐ - ๒.๔๙ กำลังพัฒนา (๑) 

 

แหล]งข#อมูล/การเก็บรวมรวมข#อมูล 

๑. การสอบถามและสัมภาษณSผูoบริหารสถานศึกษา ครู และผูoเก่ียวขoอง  

๒. เอกสาร หลักฐาน ร3องรอย หรือขoอมูลเชิงประจักษS เช3น รายงานการประชุม รายงานการเขoาร3วม 

ชุมชนการเรียนรูoทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การเผยแพร3ประชาสัมพันธS             

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูo เปqนตoน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๗ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท.ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให.ใช.มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยGการศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๘ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

______________________________________________________________ 

 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีจำนวน ๓ มาตรฐาน คือ  

  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูoเรียน  

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูoเรียน  

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคSของผูoเรียน 

  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ  

 แต3ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังต3อไปน้ี 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู#เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูoเรียน  

  ๑) ความสามารถในการอ3าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  

  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกoป�ญหา 

  ๓)  มีความสามารถในการสรoางนวัตกรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖)  มีความรูo  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคSของผูoเรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

  ๒)  ความภูมิใจในทoองถ่ินและความเปqนไทย 

  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคม 

 

 

 



 

 

๖๙ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีเป�าหมายวิสัยทัศนSและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoนคุณภาพผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        และทุกกลุ3มเป�าหมาย 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหoมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูo 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรูoผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตSใชoในการดำเนินชีวิต 

 ๓.๒  ใชoส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรูoท่ีเอ้ือต3อการเรียนรูo 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูoเรียนอย3างเปqนระบบและนำผลมาพัฒนาผูoเรียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูoและใหoขoอมูลป�อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูo 

 

***************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๐ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง การใช#มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................................................. 

โดยท่ีมีประกาศใชoกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรSในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 

ประกอบกับมีนโยบายใหoปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ

ก3อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต3อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหoใชoมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเปqนตoองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ใหoสอดคลoองกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกoไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙  

(๓) ไดoกำหนดการจัดระบบ โครงสรoาง และกระบวนการจัดการศึกษาใหoยึดหลักท่ีสำคัญขoอหน่ึง คือ มีการกำหนด

มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ใหoหน3วยงาน

ตoนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหoมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหoถือว3าการประกันคุณภาพภายใน

เปqนส3วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตoองดำเนินการอย3างต3อเน่ือง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป�เสนอต3อ

หน3วยงานตoนสังกัด หน3วยงานท่ีเก่ียวขoอง และเปnดเผยต3อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู3การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห3งพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ         

พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกoไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหoใชoมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับ           

มติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสงวนหญิง ในการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนสงวนหญิง จึงประกาศใหoใชoมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง เพ่ือใชoเปqนหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส3งเสริมและกำกับดูแลในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
 

             ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กุมภาพันธS พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

                      (นายตรัยพงษS  เข็มเพ็ชร) 

                       ผูoอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 



 

 

๗๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง 

แนบท#ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธK พ.ศ.๒๕๖๔ 

เร่ือง การใช#มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง         

................................................................................................................................................................. 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได#แก] 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูoเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูoเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคSของผูoเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ 

 

โรงเรียนสงวนหญิง ไดoกำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนสงวนหญิงท่ีมีความสอดคลoองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใชoเปqนแนวทางในการพัฒนา ส3งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดoวย มาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ3งช้ี ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู#เรียน  

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู#เรียน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๑ มีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทยตามเกณฑS 

               ของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๒ มีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาต3างประเทศ 

               ตามเกณฑSของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑSของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกoป�ญหา  

ตัวบ3งช้ี ๑.๕ มีความสามารถในการสรoางนวัตกรรม  

ตัวบ3งช้ี ๑.๖ มีความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ตัวบ3งช้ี ๑.๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ตัวบ3งช้ี ๑.๘ มีความรูo ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 

 



 

 

๗๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู#เรียน (ต]อ) 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคKของผู#เรียน  

ตัวบ3งช้ี ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๐ ความภูมิใจในทoองถ่ินและความเปqนไทย  

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๑ การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย  

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๒ สุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคม  

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ตัวบ3งช้ี ๒.๑ การมีเป�าหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ตัวบ3งช้ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

ตัวบ3งช้ี ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoนคุณภาพผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตร 

                สถานศึกษาและทุกกลุ3มเป�าหมาย  

ตัวบ3งช้ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหoมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวบ3งช้ี ๒.๕ จัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo 

                อย3างมีคุณภาพ  

ตัวบ3งช้ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูo  

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ  

ตัวบ3งช้ี ๓.๑ จัดการเรียนรูoผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

                นำไปประยุกตSใชoในชีวิตไดo  

ตัวบ3งช้ี ๓.๒ ใชoส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล3งเรียนรูoท่ีเอ้ือต3อการเรียนรูo  

ตัวบ3งช้ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

ตัวบ3งช้ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูoเรียนอย3างเปqนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูoเรียน  

ตัวบ3งช้ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูoและใหoขoอมูลสะทoอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

                การจัดการเรียนรูo  

 

 

 

 

 



 

 

๗๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง การกำหนดค]าเปNาหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 

............................................................................................................................................. 

โดยท่ีมีประกาศใชoกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป�าหมายและยุทธศาสตรSในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย       

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหoปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก       

ของทุกระดับก3อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต3อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหoใชoมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำเปqนตoองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานใหoสอดคลoองกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกoไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙  

(๓) ไดoกำหนดการจัดระบบ โครงสรoาง และกระบวนการจัดการศึกษาใหoยึดหลักท่ีสำคัญขoอหน่ึง คือ มีการกำหนด 

มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ใหoหน3วยงาน 

ตoนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหoมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหoถือว3าการประกันคุณภาพภายใน

เปqนส3วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตoองดำเนินการอย3างต3อเน่ือง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป�เสนอต3อ

หน3วยงาน ตoนสังกัดหน3วยงานท่ีเก่ียวขoอง และเปnดเผยต3อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู3การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 เพ่ือใหoการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสงวนหญิง มีคุณภาพและไดoมาตรฐาน 

โรงเรียนจึงไดoกำหนดค3าเป�าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนสงวนหญิง ตามเอกสารแนบทoายประกาศน้ี เพ่ือเปqนเป�าหมายในการพัฒนา ส3งเสริม สนับสนุน กำกับ

ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

             ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กุมภาพันธS พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 
 

                      (นายตรัยพงษS  เข็มเพ็ชร)  

                      ผูoอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 



 

 

๗๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

การกำหนดค]าเปNาหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 
 

แนบท#ายประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง ให#ใช#มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 

ฉบับลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธK พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ+งชี ้
ค+าเป4าหมาย (ป8การศึกษา) ระดับ

คุณภาพ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูPเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูPเรียน 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑ มีความสามารถในการอ0าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๒ มีความสามารถในการอ0าน เขียน การสื่อสาร ภาษาต0างประเทศ ตามเกณฑKของแต0ละ 

                   ระดับชั้น 
๘๐ ๘๔ ๘๘ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหK คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

                  และแกXปYญหา 
๘๐ ๘๔ ๘๘ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๕ มีความสามารถในการสรXางนวัตกรรม ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๖ มีความสามารถในการใชXเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑..๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๘ มีความรูX ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต0องานอาชีพ ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะที่พึงประสงคWของผูPเรียน   

ตัวบ0งชี้ ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค0านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๐ ความภูมิใจในทXองถิ่น และความเปdนไทย ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๑ การยอมรับที่จะอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างและความหลากหลาย ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๒ สุขภาวะทางร0างกาย และจิตสังคม ๘๐ ๘๔ ๘๘ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูPบริหารสถานศึกษา   

ตัวบ0งชี้ ๒.๑ การมีเปeาหมาย วิสัยทัศนK และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนXนคุณภาพผูXเรียนรอบดXานตามหลักสูตร 

               สถานศึกษาและทุกกลุ0มเปeาหมาย 
๘๐ ๘๕ ๙๐ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหXมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๒.๕ จัดสภาพแวดลXอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อการจัดการเรียนรูXอย0างมีคุณภาพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูX ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 



 

 

๗๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวบ+งชี ้
ค+าเป4าหมาย (ป8การศึกษา) ระดับ

คุณภาพ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนPนผูPเรียนเป[นสำคัญ  

ตัวบ0งชี้ ๓.๑ ครูจัดการเรียนรูXผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

               นำไปประยุกตKใชXในการดำเนินชีวิต 
๘๐ ๘๕ ๙๐ 

ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๓.๒ ครูใชXสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล0งเรียนรูXที่เอื้อต0อการเรียนรูX ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผูXเรียนอย0างเปdนระบบและนำผลมาพัฒนาผูXเรียน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ0งชี้ ๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูXและใหXขXอมูลปeอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ๘๐ ๘๕ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

 
หมายเหตุ เกณฑWการประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา  
 

ระดับสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

๘๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ๕ (ยอดเยี่ยม) 

๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๔ (ดีเลิศ) 

๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ ๓ (ดี) 

๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๒ (ปานกลาง) 

๐.๐๐ - ๔๙.๙๙ ๑ (กำลังพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

สTวนที ่๑ 

องคGประกอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง 

 

 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง               

มีแนวคิดว3าตoองเปqนมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติไดo ประเมินไดoจริง กระชับ และจำนวนนoอย แต3สามารถ 

สะทoอนคุณภาพการศึกษาไดoจริง ขoอมูลท่ีไดoเกิดประโยชนSในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต3ระดับ 

สถานศึกษา ระดับมาตรฐาน ระดับตัวบ3งช้ี การกำหนดมาตรฐานเนoนท่ีคุณภาพผูoเรียน คุณภาพครู คุณภาพ 

ผูoบริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา ใหoมีความสอดคลoองกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกตามท่ีไดoกำหนดไวoในกฎกระทรวงว3าดoวยระบบ หลักเกณฑS และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๑ โดยไดoกำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประกอบดoวย ๓ มาตรฐาน ดังน้ี  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูoเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ  

 

เกณฑKการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสงวนหญิง มี ๓ มาตรฐาน ๒๓ 

ตัวบ3งช้ี มีคะแนนรวมจำนวน ๑๐๐ คะแนน ซ่ึงเปqนคะแนนเต็มระดับสถานศึกษา นอกจากน้ียังมีคะแนน เต็ม

ระดับมาตรฐาน และคะแนนเต็มระดับตัวบ3งช้ีตามลำดับ โดยมีเกณฑSการใหoคะแนนของผลการประเมิน คุณภาพ

ภายในสถานศึกษาไวoทุกระดับ ว3าสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยู3ในระดับใด ในแต3ละ ตัวบ3งช้ี / 

มาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑSแต3ละดoานไวoท่ีต้ังแต3รoอยละ ๘๐ ข้ึนไป จึงจะไดoคุณภาพระดับ ๕ คือระดับยอดเย่ียม 

ส3วนดoานอ่ืนๆ จะเปqนไปตามเกณฑSท่ีกำหนดของแต3ละตัวบ3งช้ีว3า สถานศึกษาดำเนินการไดo ในระดับดีข้ึนไป 

จำนวนก่ีขoอ สถานศึกษาก็จะไดoผลคะแนนและระดับคุณภาพตามจำนวนขoอท่ีสถานศึกษา ดำเนินการ  

ดังน้ันการแปลผลการประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑS จึงแบ3งออกเปqน ๕ ระดับ คือ  

ระดับ ๕  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม 

ระดับ ๔  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

ระดับ ๓  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับดี 

ระดับ ๒  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับปานกลาง 

ระดับ ๑  แปลผลว3า มีคุณภาพระดับกำลังพัฒนา  



 

 

๗๗ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

โดยสรุปคือ เกณฑSการประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี ๑ จะพิจารณาเปqนค3ารoอยละ นำมา

เทียบกับคะแนนเต็ม แลoวจึงแปลผลตามเกณฑSระดับคุณภาพท่ีกำหนดแต3ละตัวบ3งช้ี ขณะท่ีเกณฑS การประเมิน

คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี ๒ - ๓ น้ัน จะพิจารณาท่ีจำนวนขoอท่ีสถานศึกษาดำเนินการ ไดoในระดับของ 

แต3ละตัวบ3งช้ี ซ่ึงจะไดoผลลัพธSของคะแนนและระดับคุณภาพของตัวบ3งช้ีน้ันๆ ตามเกณฑS ท่ีกำหนด  

ดังน้ัน การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน คุณภาพและ

มาตรฐาน ใน ๓ ระดับ คือ  

๑. การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบ3งช้ี 

๒. การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน  

๓. การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๘ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

คำอธิบายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูoเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูoท่ีเปqนคุณภาพของผูoเรียนท้ังดoานผลสัมฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ ประกอบดoวย ความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต3างๆ 

การสรoางนวัตกรรม การใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร การมี

ความรูo ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต3ออาชีพ และดoานคุณลักษณะอันพึงประสงคSท่ีเปqนค3านิยมท่ีดี ตามท่ี

สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในทoองถ่ินและความเปqนไทย การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและ

หลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ เปqนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 

สถานศึกษา มีการกำหนดเป�าหมายวิสัยทัศนSและพันธกิจอย3างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoน 

คุณภาพผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ3มเป�าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหoมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ 

สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูoรวมท้ังจัดสภาพแวดลoอมทางกายและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ เปqนกระบวนการจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรoางโอกาสใหoผูoเรียนมีส3วนร3วมในการเรียนรูo          

ผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสรoางปฏิสัมพันธSท่ีดี ครูรูoจักผูoเรียน        

เปqนรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผูoเรียนอย3างเปqนระบบและนำผลมาพัฒนาผูoเรียน รวมท้ัง 

ร3วมกันแลกเปล่ียนเรียนรูo และนำผลท่ีไดoมาใหoขoอมูลป�อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูo  

 

เกณฑKการประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับ        

การ

ประเมิน 

คะแนน

เต็ม 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

๕ (ยอดเยี่ยม) ๔ (ดีเลิศ) ๓ (ดี) ๒ (ปานกลาง) ๑ (กำลังพัฒนา) 

ระดับ

สถานศึกษา 
๑๐๐ ๘๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 

ระดับ

มาตรฐาน 

๖๐ ๔๘.๐๐ – ๖๐.๐๐ ๔๒.๐๐ – ๔๗.๙๙ ๓๖.๐๐ – ๔๑.๙๙ ๓๐.๐๐ – ๓๕.๙๙ ๐.๐๐ – ๒๙.๙๙ 

๒๕ ๒๐.๐๐ – ๒๕.๐๐ ๑๗.๕๐ – ๑๙.๙๙ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๔๙ ๑๒.๕๐ – ๑๔.๙๙ ๐.๐๐ – ๑๒.๔๙ 

๑๕ ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๙ ๙.๐๐ – ๑๐.๔๙ ๗.๕๐ – ๘.๙๙ ๐.๐๐ – ๗.๔๙ 
 

 

 

 



 

 

๗๙ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

เกณฑKการประเมินรายตัวบ]งช้ี  

ระดับราย

ตัวบ]งช้ี 

คะแนน

เต็ม 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

๕ (ยอดเย่ียม) ๔ (ดีเลิศ) ๓ (ดี) ๒ (ปานกลาง) ๑ (กำลังพัฒนา) 

๕ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๐.๐๐ – ๒.๔๙ 

๓ ๒.๔๐ – ๓.๐๐ ๒.๑๐ – ๒.๓๙ ๑.๘๐ – ๒.๐๐ ๑.๕๐ – ๑.๗๙ ๐.๐๐ – ๑.๔๙ 

๒ ๑.๖๐ – ๒.๐๐ ๑.๔๐ – ๑.๕๙ ๑.๒๐ – ๑.๓๙ ๑.๐๐ – ๑.๑๙ ๐.๐๐ – ๐.๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๘๐ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ส]วนท่ี ๒ 

โครงสร#างมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง  

..................................................................... 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง 

ประกอบดoวย มาตรฐานการศึกษา จำนวน ๓ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ3งช้ี ดังน้ี 

 

มาตรฐาน/ตัวบ+งชี ้ คะแนน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูPเรียน ๖๐ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูPเรียน 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑ มีความสามารถในการอ0าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๒ มีความสามารถในการอ0าน เขียน การสื่อสาร ภาษาต0างประเทศ ตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑKของแต0ละระดับชั้น ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหK คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกXปYญหา ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๕ มีความสามารถในการสรXางนวัตกรรม ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๖ มีความสามารถในการใชXเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๘ มีความรูX ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต0องานอาชีพ ๕ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคWของผูPเรียน   

ตัวบ0งชี้ ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค0านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๐ ความภูมิใจในทXองถิ่น และความเปdนไทย ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๑ การยอมรับที่จะอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างและความหลากหลาย ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๑.๑๒ สุขภาวะทางร0างกาย และจิตสังคม ๕ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูPบริหารสถานศึกษา   ๑๕ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๑ การมีเปeาหมาย วิสัยทัศนK และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๒ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๒ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนXนคุณภาพผูXเรียนรอบดXานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

               ทุกกลุ0มเปeาหมาย 

๒ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหXมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ๓ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๕ จัดสภาพแวดลXอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต0อการจัดการเรียนรูXอย0างมีคุณภาพ ๓ 

ตัวบ0งชี้ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูX ๓ 

 

 



 

 

๘๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐาน/ตัวบ+งชี ้ คะแนน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนPนผูPเรียนเป[นสำคัญ ๒๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๑ ครูจัดการเรียนรูXผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตKใชXในการดำเนินชีวิต            ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๒ ครูใชXสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล0งเรียนรูXที่เอื้อต0อการเรียนรูX ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผูXเรียนอย0างเปdนระบบและนำผลมาพัฒนาผูXเรียน ๕ 

ตัวบ0งชี้ ๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูXและใหXขXอมูลปeอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ๕ 

รวม ๑๐๐ 

 

หมายเหตุ  

เกณฑKการประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับ        

การ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

๕ (ยอดเยี่ยม) ๔ (ดีเลิศ) ๓ (ดี) ๒ (ปานกลาง) ๑ (กำลังพัฒนา) 

ระดับ

สถานศึกษา 
๑๐๐ ๘๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 

ระดับ

มาตรฐาน 

๖๐ ๔๘.๐๐ – ๖๐.๐๐ ๔๒.๐๐ – ๔๗.๙๙ ๓๖.๐๐ – ๔๑.๙๙ ๓๐.๐๐ – ๓๕.๙๙ ๐.๐๐ – ๒๙.๙๙ 

๒๕ ๒๐.๐๐ – ๒๕.๐๐ ๑๗.๕๐ – ๑๙.๙๙ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๔๙ ๑๒.๕๐ – ๑๔.๙๙ ๐.๐๐ – ๑๒.๔๙ 

๑๕ ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๙ ๙.๐๐ – ๑๐.๔๙ ๗.๕๐ – ๘.๙๙ ๐.๐๐ – ๗.๔๙ 
 

 

เกณฑKการประเมินรายตัวบ]งช้ี  

ระดับราย

ตัวบ]งช้ี 

คะแนน

เต็ม 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

๕ (ยอดเย่ียม) ๔ (ดีเลิศ) ๓ (ดี) ๒ (ปานกลาง) ๑ (กำลังพัฒนา) 

๕ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ ๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๐.๐๐ – ๒.๔๙ 

๓ ๒.๔๐ – ๓.๐๐ ๒.๑๐ – ๒.๓๙ ๑.๘๐ – ๒.๐๐ ๑.๕๐ – ๑.๗๙ ๐.๐๐ – ๑.๔๙ 

๒ ๑.๖๐ – ๒.๐๐ ๑.๔๐ – ๑.๕๙ ๑.๒๐ – ๑.๓๙ ๑.๐๐ – ๑.๑๙ ๐.๐๐ – ๐.๙๙ 

 

 

 

 



 

 

๘๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง  

ปDการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๘๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง  

ปVการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 

จากประกาศใชoกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธS ๒๕๖๑           

ไดoกำหนดระบบ หลักเกณฑS และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส3งผลใหoการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังหน3วยงานตoนสังกัดหรือหน3วยงานกำกับดูแล และหน3วยงานภายนอกท่ีสะทoอนสภาพการดำเนินงาน            

ท่ีแทoจริงและเกิดประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลoองกับ

หลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติท่ีเอ้ือต3อการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต3ละระดับใหoเกิด

ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดoจัดทำแนวปฏิบัติ           

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึนเพ่ือใหoหน3วยงานตoนสังกัด สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงาน       

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใชoเปqนแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพ่ือการพัฒนา ส3งเสริม กำกับ

ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหoเกิดประสิทธิภาพต3อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสงวนหญิง ไดoกำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนสงวนหญิงท่ีมีความสอดคลoองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใชo เปq นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน ประกอบดoวย                   

มาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ3งช้ี ดังน้ี 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู#เรียน  

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู#เรียน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๑ มีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทยตามเกณฑS 

               ของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๒ มีความสามารถในการอ3าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาต3างประเทศ 

               ตามเกณฑSของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๓ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑSของแต3ละระดับช้ัน 

ตัวบ3งช้ี ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหS คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกoป�ญหา  

ตัวบ3งช้ี ๑.๕ มีความสามารถในการสรoางนวัตกรรม  

ตัวบ3งช้ี ๑.๖ มีความสามารถในการใชoเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ตัวบ3งช้ี ๑.๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ตัวบ3งช้ี ๑.๘ มีความรูo ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 



 

 

๘๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคKของผู#เรียน  

ตัวบ3งช้ี ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๐ ความภูมิใจในทoองถ่ินและความเปqนไทย  

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๑ การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย  

ตัวบ3งช้ี ๑.๑๒ สุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคม  

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ตัวบ3งช้ี ๒.๑ การมีเป�าหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ตัวบ3งช้ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

ตัวบ3งช้ี ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนoนคุณภาพผูoเรียนรอบดoานตามหลักสูตร 

                สถานศึกษาและทุกกลุ3มเป�าหมาย  

ตัวบ3งช้ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหoมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวบ3งช้ี ๒.๕ จัดสภาพแวดลoอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรูo 

                อย3างมีคุณภาพ  

ตัวบ3งช้ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูo  

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ  

ตัวบ3งช้ี ๓.๑ จัดการเรียนรูoผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

                นำไปประยุกตSใชoในชีวิตไดo  

ตัวบ3งช้ี ๓.๒ ใชoส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล3งเรียนรูoท่ีเอ้ือต3อการเรียนรูo  

ตัวบ3งช้ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

ตัวบ3งช้ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูoเรียนอย3างเปqนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูoเรียน  

ตัวบ3งช้ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูoและใหoขoอมูลสะทoอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

                การจัดการเรียนรูo  

 

 

 

 

 



 

 

๘๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   
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คำส่ังโรงเรียนสงวนหญิง 

ท่ี  ๗ /๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต]งต้ังคณะกรรมการวิเคราะหKและจัดทำมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง 

.................................................................................... 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุใหoการประกันคุณภาพการศึกษาเปqนส3วนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกำหนดใหoสถานศึกษาและหน3วยงานตoนสังกัดตoองดำเนินการอย3างต3อเน่ือง  

ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส3วนของการประกันคุณภาพ

ภายในน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง กำหนดหลักเกณฑS

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ ระบุใหoสถานศึกษา

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปqนแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลัก            

การมีส3วนร3วมของชุมชนและหน3วยงานท่ีเก่ียวขoองท้ังภาครัฐและเอกชน และจากมติท่ีประชุมของคณะรัฐมนตรี        

ท่ีไดoใหoความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และไดoมีการประกาศใหoใชoมาตรฐานการศึกษา       

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือเปqนหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา 

หน3วยงานตoนสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส3งเสริม 

สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพ่ือใหoการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนสงวนหญิงเปqนไปตามขoอกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ และสรoางความม่ันใจต3อผูoเรียน 

ผูoปกครอง ชุมชน และสังคม ว3าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดoตามมาตรฐานและผูoเรียนทุกคนจะไดoรับการบริการ

ดoานการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากโรงเรียน อีกท้ังเพ่ือความชัดเจนในบทบาท หนoาท่ีท่ีรับผิดชอบของทุกฝ¡าย ทางโรงเรียน

จึงขอแต3งต้ังคณะกรรมการวิเคราะหSและจัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสงวนหญิง ดังต3อไปน้ี 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน#าท่ี  มีหนoาท่ี  ใหoคำปรึกษา  แนะนำ  และอำนวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงาน ประกอบดoวย 

  ๑.๑ นายตรัยพงษS เข็มเพ็ชร  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางเนตรSชุกร หอมไม3วาย  รองประธานกรรมการ 

       ๑.๓ นางกรชศา  เพชรปภาสิน  กรรมการ 

  ๑.๔ นางศุภานัน  เอกธีรธรรม  กรรมการ 

  ๑.๕ นายโยธิน  พูลกำลัง   กรรมการ        

                     ๑.๖ นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 



 

 

๘๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒. คณะกรรมการวิเคราะหKและจัดทำมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน      

ของโรงเรียนสงวนหญิง มีหน#าท่ี วิเคราะหSและจัดทำมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสงวนหญิง         

ประกอบดoวย มาตรฐานท่ี ๑ ดoานคุณภาพของผูoเรียน ๑๒ ตัวบ3งช้ี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ         

การจัดการ ๖ ตัวบ3งช้ี และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนoนผูoเรียนเปqนสำคัญ ๕ ตัวบ3งช้ี

ประกอบดoวย 

๒.๑ นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ  หัวหนoางานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

  ๒.๒ รนาย ณภณ  เนตรสว3างวิชา ผูoช3วย 

  ๒.๓ นางสาวมนัสนันทS เนตรสว3างวิชา ผูoช3วย 

  ๒.๔ นางสาวศุภจินตS มีมุข  ผูoช3วย 

  ๒.๕ นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ ผูoช3วย 

  ๒.๖ นางสาวธีรพร ใจวิวัฒนSพงศS ผูoช3วย 

  ๒.๗ นางสาวนิตยา ช3วงชิต  ผูoช3วย 

  ๒.๘ นายชนินทรS  ชโลธร  ผูoช3วย 

  ๒.๙ นางแพร  สมใจเพ็ง ผูoช3วย 

๒.๑๐ นางสาวนริศตา ดoวงตoอย  ผูoช3วย 

  ๒.๑๑ นางสาววิรตา โพธ์ิศรี  ผูoช3วย 

  ๒.๑๒ นางพิมพSรดา เพ่ิมพูล  ผูoช3วย 

๒.๑๓ นางสาวสิริลักษณS แสงศิลา  ผูoช3วย 

๒.๑๔ นางสาวศิริรัตนS ยอดย่ิง  ผูoช3วย 

๒.๑๕ นางสาววาสนา อร3ามรัศมี ผูoช3วย 

  ๒.๑๖ นางสาวเพ็ญลดา ทูoไพเราะ ผูoช3วย 

  ๒.๑๗ นางสาวสุพัตรา หมอยาดี ผูoช3วย 

  ๒.๑๘ นางสาวพิชชาพร เจริญย่ิง  ผูoช3วย 

๒.๑๙ นางสาวชญานุตตS เฮงตระกูล ผูoช3วย 

๒.๒๐ นางสาวพิมณภัทรS วราพรวุฒิพงศS ผูoช3วย 

๒.๒๑ นายนพวรรณ ตันติคงพันธS ผูoช3วย 
 

ส่ัง  ณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธS พ.ศ.๒๕๖๔    
                    

       (นายตรัยพงษS  เข็มเพ็ชร)  

                                                             ผูoอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 



 

 

๘๗ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

 

คำส่ังโรงเรียนสงวนหญิง 

ท่ี  ๘/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต]งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปmการศึกษา ๒๕๖๓ 

......................................................................................... 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุใหoการประกันคุณภาพการศึกษาเปqนส3วนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกำหนดใหoสถานศึกษาและหน3วยงานตoนสังกัดตoองดำเนินการอย3างต3อเน่ือง  

ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส3วนของการประกันคุณภาพ

ภายในน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง กำหนดหลักเกณฑS

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ ระบุใหoสถานศึกษา

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปqนแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลัก            

การมีส3วนร3วมของชุมชนและหน3วยงานท่ีเก่ียวขoองท้ังภาครัฐและเอกชน และจากมติท่ีประชุมของคณะรัฐมนตรี        

ท่ีไดoใหoความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และไดoมีการประกาศใหoใชoมาตรฐานการศึกษา       

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือเปqนหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา 

หน3วยงานตoนสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส3งเสริม 

สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพ่ือใหoการดำเนินงานดังกล3าวเปqนไปอย3าง          

มีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอแต3งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต3อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน#าท่ี  มีหนoาท่ี  ใหoคำปรึกษา  แนะนำ  และอำนวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงาน ประกอบดoวย 

  ๑.๑ นายตรัยพงษS เข็มเพ็ชร  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางเนตรSชุกร หอมไม3วาย  รองประธานกรรมการ 

       ๑.๓ นางกรชศา  เพชรปภาสิน  กรรมการ 

  ๑.๔ นางศุภานัน  เอกธีรธรรม  กรรมการ 

  ๑.๕ นายโยธิน  พูลกำลัง   กรรมการ        

                     ๑.๖ นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 

 

๘๘ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสงวนหญิง มีหน#าท่ี ศึกษาขoอมูล

เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาและตัวบ3งช้ีรายมาตรฐานท่ีไดoรับมอบหมาย รวบรวม วิเคราะหSขoอมูล และจัดทำ

ขoอมูลสารสนเทศใหoมีความสอดคลoองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนสงวนหญิง เพ่ือพรoอมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำป� ๒๕๖๓ 

ประกอบดoวย 

มาตรฐานด#านผู#เรียน 

         ๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู#เรียน 

  ๑) นายโยธิน  พูลกำลัง  ประธานกรรมการ 

  ๒) นางสาวนริศตา ดoวงตoอย  รองประธานกรรมการ   

  ๓) นางสาวสมฤดี  แจoงข3าว  กรรมการ 

  ๔) นางสาวชนทิชา เชิดตระกูล กรรมการ 

  ๕) นางปรัศนียา  เทียนไชย กรรมการ 

  ๖) นายศุภชาติ  อ่ิมเกษม  กรรมการ 

  ๗) นายธนวัฒนS  นาคเอก  กรรมการ 

  ๘) นางสาวสุพาภรณS บุญรักษS  กรรมการ 

  ๙) นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒนSพงศS กรรมการ 

  ๑๐) นางปทิตตา  จันทรSมณี กรรมการ 

  ๑๑) นางลำดวน  บุญรังษี  กรรมการ 

  ๑๒) นางสาวสุหรรษา คงมีชนมS กรรมการ 

  ๑๓) นางกฤติยา        เหมรี  กรรมการ 

  ๑๔) นางสมพิศ  เล็กถวิลวงศS กรรมการ 

  ๑๕) นางสาวชมัยพร แกoวปานกัน กรรมการ 

  ๑๖) นางสาวพจนา บัวกระสินธุS กรรมการ 

  ๑๗) นายสันติชัย  บุญรักษS  กรรมการ 

  ๑๘) นายภัทรพล  พุ3มเข็ม  กรรมการ 

  ๑๙) นางสาววิภวาณี ชำนาญศิลปª กรรมการ 

  ๒๐) นางสาวสิริลักษณS แสงศิลา  กรรมการ 

  ๒๑) นางสาวอรนุช แมoนเทวฤทธ์ิ กรรมการ 

  ๒๒) นางสาววราวรรณ จันซัง  กรรมการ 



 

 

๘๙ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู#เรียน (ต]อ)  

๒๓) นางสาวดารารัตนS ทองโชติ  กรรมการ 

๒๔) นายชนะชล  บัวทอง  กรรมการ  

  ๒๕) นางสาวสุกัญญา แอสมจิตตS กรรมการ   

  ๒๖) นางสาวศิริลักษณS ล้ิมไพบูลยS กรรมการ   

  ๒๗) นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภ  กรรมการ  

  ๒๘) นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา  กรรมการ 

  ๒๙) นางสาวกฤษณา วิรุฬหSพจนS กรรมการ   

  ๓๐) นายสุรัตนS  ชุ3มทอง  กรรมการ 

  ๓๑) นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา กรรมการ 

  ๓๒) นางสาวน้ำทิพยS ใจแจoง  กรรมการ 

  ๓๓) นางสาวมาณิการS พรหมสุข กรรมการ 

  ๓๔) นายนพวรรณ ตันติคงพันธS กรรมการ 

  ๓๕) นายสมัชญS  ศรีจันทรSทับ กรรมการ 

๓๖) นายเมธา  โกมุกพันธS กรรมการ   

  ๓๗) นายเสกสรรคS นาเอก  กรรมการ 

  ๓๘) นางสาววีรินทรSพิมล ศรีชัย  กรรมการ   

  ๓๙) นางสาวชญานุตนS เฮงตระกูล กรรมการ 

๔๐) นางพรทิพยS  บุญลือ  กรรมการ   

  ๔๑) นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลยSพานิช กรรมการ 

  ๔๒) นายประยุทธS ขำพิจิตร  กรรมการ 

  ๔๓) นางสาวสิริรัตนS คงเป�ย  กรรมการ 

  ๔๔) นางสาวอัญชลิกา พวงดอกไมo กรรมการ 

๔๕) นายสุวัฒนS  เสนาะพิณ กรรมการ 

  ๔๖) นางอุรศา  รามไชย  กรรมการ 

๔๗) นางสาววรีญา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

๔๘) นางสาวปาณิสรา พวงบุปผา กรรมการ 

๔๙) นางสาวอภิรดี ศรีวิพัฒนS กรรมการ 

  ๕๐) นางสาวศิวนาถ หoวยหงษSทอง กรรมการ 

  ๕๑) นางสาวณัฐกานตS มะปราง  กรรมการ 



 

 

๙๐ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู#เรียน (ต]อ) 

๕๒) นางสาวเพ็ญลดา ทูoไพเราะ กรรมการและเลขานุการ  

  ๕๓) นางสาวศิริรัตนS ยอดย่ิง  กรรมการและผูoช3วยเลขานุการ 

  ๕๔) นางมนัสนันทS เนตรสว3างวิชา กรรมการและผูoช3วยเลขานุการ 
 

 ๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๑) นางเนตรSชุกร  หอมไม3วาย ประธานกรรมการ 

  ๒) นางศุภานัน  เอกธีรธรรม รองประธานกรรมการ 

  ๓) นางภรรัช  โอสธีรกุล รองประธานกรรมการ 

  ๔) นางสาววัสนันทS ประจงการ กรรมการ 

  ๕) นางน้ำคoาง  แอสมจิตตS กรรมการ 

  ๖) นางทิพยารัตนS ดนุไทย  กรรมการ 

  ๗) นายยอดชาย  ขุนสังวาลยS กรรมการ 

  ๘) นายเขมินทรS  อุ3นศิริ  กรรมการ 

  ๙) นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ กรรมการ 

   ๑๐) นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารยS กรรมการ 

  ๑๑) นางสาวณัฏฐนันทS ศรีเงินงาม กรรมการ 

  ๑๒) นายทรงศักด์ิ โชติช3วง  กรรมการ 

  ๑๓) นางมนตSทิพยS แกoวเจริญ กรรมการ 

  ๑๔) นางสาวอินทิรา เกตุอินทรS กรรมการ 

  ๑๕) นายชนินทรS  ชโลธร  กรรมการ    

  ๑๖) นางสาวฉันทนา บุญมาก  กรรมการ  

  ๑๗) นางสาวระวีวรรณ วีระเทศ  กรรมการ 

  ๑๘) นางพิมพSรดา เพ่ิมพูล  กรรมการ 

  ๑๙) นายโสภณ  ผาปาน  กรรมการ   

  ๒๐) นางสาวจิตติมา กิจสังสรรคSกุล กรรมการ 

  ๒๑) นางสาววรรณภรณS  เฉิดฉวีวรรณ กรรมการ  

  ๒๒) นางสาวโชติกา ศรีคำไทย กรรมการ 

  ๒๓) นางสาวกุลิสรา หอมใจเย็น กรรมการ 

  ๒๔) นางสาวนิลาวรรณ สุวรรณมณี กรรมการ 

  ๒๕) นางสาวกัญญภัทร    แสงดาว  กรรมการ 



 

 

๙๑ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต]อ) 

  ๒๖) นางสาวภัทราภรณS รัตนวงศา กรรมการ 

  ๒๗) นางสาวพิมณภัทรS วราพรวุฒิพงศS กรรมการ   

  ๒๘) นายชนาธิวัฒนS สืบศักด์ิ  กรรมการ 

  ๒๙) นางสาวป�ญจพร ซังยืนยง  กรรมการ   

  ๓๐) นางสาวณัฐชา เทียนศรี  กรรมการ 

  ๓๑) นางสาวหทัยรัตนS ทองโสภา กรรมการ 

  ๓๒) นางสาววัชราพร ฟองจันทรS กรรมการ 

  ๓๓) นายเฉลิมพร แตงโสภา กรรมการ 

  ๓๔) นางสาวกมลลักษณS  เพ็งดำ  กรรมการ 

  ๓๕) นางสาวจิรสุดา เช่ียวชาญ กรรมการ 

  ๓๖) นายธฤต  จันทรSสุวรรณ กรรมการ 

  ๓๗) นายอรรถสิทธ์ิ สุพรรณพิทักษS กรรมการ 

  ๓๘) นางสาวภาพตะวัน   ล3ามแขก  กรรมการ 

  ๓๙) นางสาวภาวิณี สุวรรณประทีป กรรมการ 

  ๔๐) นางสาวชุลีพร จันทรSเชียงศรี กรรมการ  

  ๔๑) นางสาวอริศา พวงดอกไมo กรรมการ 

  ๔๒) นางสาวฉัตรสิรี คันธฐากูล กรรมการ  

  ๔๓) นางสาวนิภาพร       ยาทิพยS  กรรมการ   

  ๔๔) นางสาววิไลวรรณ คงเป�ย  กรรมการ  

  ๔๕) นางสาวเจนจิรา คำบัวโคตร กรรมการ  

๔๖) นายอภิสิทธ์ิ  ผาสุโพธ์ิ  กรรมการ 

  ๔๗) นางแพร  สมใจเพ็ง กรรมการและเลขานุการ  

๔๘) นางสาววิรตา โพธ์ิศรี  กรรมการและผูoช3วยเลขานุการ 

  ๔๙) นางสาวพิชชาพร เจริญย่ิง  กรรมการและผูoช3วยเลขานุการ 

 

๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ 

  ๑) นางกรชศา  เพชรปภาสิน ประธานกรรมการ 

  ๒) นายมานัส  ทิพยSสัมฤทธ์ิกุล รองประธานกรรมการ 

  ๓) นางสาววนิดา  สวนดอกไมo รองประธานกรรมการ 



 

 

๙๒ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ (ต]อ) 

  ๔) นางสาววัสนันทS ประจงการ กรรมการ 

  ๕) นางสาวปาจรียS รัตนวิเชียร กรรมการ  

  ๖) นางสาวพัชรี  ชมจันทึก กรรมการ 

  ๗) นางสาวขณิศรา ตoนสอน  กรรมการ 

๘) นางสาวบุญสม ศรีศักดา  กรรมการ 

  ๙) นางศุภลักษณS  ขุนสังวาลยS กรรมการ  

  ๑๐) นางสาวอารีรัตนS ศิริเชษฐ            กรรมการ 

  ๑๑) นางสาวณปภัช พลฤทธ์ิ  กรรมการ 

  ๑๒) นางสาวมณฑนา รัตนบุรี  กรรมการ 

  ๑๓) นายธเนศ  สมาลาวงษS กรรมการ 

  ๑๔) นางยุวดี  ดอกรังกูล กรรมการ 

  ๑๕) นางสุภาพันธS โทณผลิน กรรมการ 

  ๑๖) นายนรินทรS  รักนุoย  กรรมการ 

  ๑๗) นายสุชาติ  ผลภาษี  กรรมการ 

  ๑๘) นางสุภัทรา  บุญญสิทธ์ิ กรรมการ 

  ๑๙) นางสาวเกษราภรณS สุระ  กรรมการ 

  ๒๐) นางสาวบุษบา น้ำคoาง  กรรมการ 

  ๒๑) นางสาวฐิตารี เทียนสุทัศนS กรรมการ 

  ๒๒) นายพรรณพงศS สมจิตตS  กรรมการ 

  ๒๓) นางสาวศิริพร ศรีสุข  กรรมการ 

  ๒๔) นางประภา  ธีระเสถียร กรรมการ 

๒๕) นางสาวจิตติมา ดมหอม  กรรมการ 

  ๒๖) นางสาวศุภจินตS มีมุข  กรรมการ 

  ๒๗) นางสาวสุพรพรรณ สิงหSทอน กรรมการ 

  ๒๘) นางสาวพิมพSชนก พรหมจรรยS กรรมการ 

  ๒๙) นายวุฒิจักษณS สิงหSบุตร  กรรมการ 

  ๓๑) นางสาวกาญจนา เกิดเอ่ียม กรรมการ   

  ๓๑) นางสาวพัชรี นoอยเพ็ง  กรรมการ  

  ๓๒) นายอานันทS  นกดำ  กรรมการ  



 

 

๙๓ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปVนสำคัญ (ต]อ)  

  ๓๓) นางสาวชนิษฎา  นุ3มอ3อน  กรรมการ 

  ๓๔) นางสาวจุฑารัตนS  เข็มเงิน  กรรมการ 

  ๓๕) นางสาวชมพูนุท รุ3งสว3าง  กรรมการ 

  ๓๖) นางสาวนพวรรณ  วิจิตรบรรจง กรรมการ 

  ๓๗) นางสาวบุณยนุช อินทรSสวาท กรรมการ 

  ๓๘) นางสาวธนันญดา ศรีโมรา  กรรมการ   

  ๓๙) นายพาสุโข  โขสุมา  กรรมการ 

  ๔๐) นางสาวจริญญา  นาระกันทา กรรมการ 

  ๔๑) นางสาวฐาปนียS พลเสน  กรรมการ 

๔๒) นางสาวจุฑามาศ แป�งแจoง  กรรมการ   

  ๔๓) นางสาวชนากานตS วัชเรนทรSสุนทร กรรมการ 

  ๔๔) นางสาวฉัตรกานตS  วัฒนาดิลกชาติกุลกรรมการ 

  ๔๕) นางสาวสหัทยา หอมฟุ�ง  กรรมการ 

  ๔๖) นางสาวสุภาภรณS อยู3ประยงคS กรรมการ 

     ๔๗) นางสาวธัญจิรา ทองมาก  กรรมการ  

  ๔๘) นางสาวเมทินี พันธุ  กรรมการ  

  ๔๙) นางสาวทินันยา โพธ์ิศรี  กรรมการ  

๕๐) นางสาวกัญญภรณS เล่ือยไธสงคS กรรมการ  

๕๑) นางสาววิลาวรรณ วีระสุวรรณ กรรมการ  

  ๕๒) นางสาวกสิวรรณ วรรณวงษS กรรมการ  

  ๕๓) นางสาวพุทธชาด พลเสน  กรรมการ   

  ๕๔) นางสาวเสาวรส สุวรรณเพ็ชรS กรรมการ 

  ๕๕) นางสาวภัทรานี ชัยศรี  กรรมการ 

  ๕๖) นางสาวพนิดา ดอกไมoศรีจันทรS กรรมการ 

   ๕๗) นางสาวเพทาย สอแอง  กรรมการ  

  ๕๘) นางสาวหน่ึงฤทัย เมฆดี  กรรมการ 

๕๙) นายประภากร อoนพงษS  กรรมการ 

  ๖๐) นางสาววาสนา อร3ามรัศมี กรรมการและผูoช3วยเลขานุการ 

  ๖๑) นางสาวสุพัตรา หมอยาดี กรรมการและผูoช3วยเลขานุการ  



 

 

๙๔ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

๓. คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานเพ่ือรองรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา         

ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน#าท่ี ประสานงาน รวบรวมจัดทำการดำเนินงานเพ่ือ

รองรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบดoวย 
  ๑) นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ  ประธานกรรมการ 

  ๒) นายรณภณ   เนตรสว3างวิชา กรรมการ 

  ๓) นางทิพยารัตนS ดนุไทย  กรรมการ 

  ๔) นางสาวนริศตา ดoวงตoอย  กรรมการ 

  ๕) นางสาวนิตยา  ช3วงชิต  กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอใหoผูoท่ีไดoรับการแต3งต้ังดังกล3าว ปฏิบัติหนoาท่ีตามท่ีไดoรับมอบหมายอย3างเต็มความรูo ความสามารถ 

ท้ังน้ี ต้ังแต3วันท่ี ๑ กุมภาพันธS พ.ศ.๒๕๖๔ เปqนตoนไป 

 

ส่ัง  ณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธS พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

                     

  (นายตรัยพงษS  เข็มเพ็ชร) 

                                                             ผูoอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๙๕ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

คณะกรรมการจัดทำเล]มมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการอำนวยการ 

 นายตรัยพงษS  เข็มเพ็ชร ผูoอำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 นางเนตรSชุกร  หอมไม3วาย รองผูoอำนวยการฝ¡ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

 นางกรชศา  เพชรปภาสิน รองผูoอำนวยการฝ¡ายบริหารกิจการนักเรียน 

 นายโยธิน  พูลกำลัง  รองผูoอำนวยการฝ¡ายบริหารวิชาการ  

นางศุภานัน  เอกธีรธรรม รองผูoอำนวยการฝ¡ายบริหารท่ัวไป 
 

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนสงวนหญิง 

นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ  หัวหนoางานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 รนาย ณภณ  เนตรสว3างวิชา ผูoช3วย 

 นางสาวมนัสนันทS เนตรสว3างวิชา ผูoช3วย 

 นางสาวศุภจินตS  มีมุข  ผูoช3วย 

 นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ ผูoช3วย 

 นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒนSพงศS ผูoช3วย 

 นางสาวนิตยา  ช3วงชิต  ผูoช3วย 

 นายชนินทรS  ชโลธร  ผูoช3วย 

 นางแพร   สมใจเพ็ง ผูoช3วย 

นางสาวนริศตา  ดoวงตoอย  ผูoช3วย 

 นางสาววิรตา  โพธ์ิศรี  ผูoช3วย 

 นางพิมพSรดา  เพ่ิมพูล  ผูoช3วย 

นางสาวสิริลักษณS แสงศิลา  ผูoช3วย 

นางสาวศิริรัตนS  ยอดย่ิง  ผูoช3วย 

นางสาววาสนา  อร3ามรัศมี ผูoช3วย 

 นางสาวเพ็ญลดา  ทูoไพเราะ ผูoช3วย 

 นางสาวสุพัตรา  หมอยาดี ผูoช3วย 

 นางสาวพิชชาพร  เจริญย่ิง  ผูoช3วย 

นางสาวชญานุตตS  เฮงตระกูล ผูoช3วย 

นางสาวพิมณภัทรS วราพรวุฒิพงศS ผูoช3วย 

นายนพวรรณ  ตันติคงพันธS ผูoช3วย 



 

 

๙๖ 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง   

ป7การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

คณะจัดทำเอกสาร 

 นางสาวนิสา  จุลโพธ์ิ  หัวหนoางานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 นายรณภณ  เนตรสว3างวิชา ผูoช3วย 

นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ ผูoช3วย 

นางสาวนิตยา  ช3วงชิต  ผูoช3วย  

นางพิมพSรดา  เพ่ิมพูล  ผูoช3วย 

นางสาวนริศตา  ดoวงตoอย  ผูoช3วย 

************************************************************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


