
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ 
เร่ืองการก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ***** 
 โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์
อยา่งชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอตัลกัษณ์และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
โรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครองเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงไดก้ าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในส าหรับปีการศึกษา 2558 

ประกาศ ณ วนัท่ี 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
 

 
( ภราดา  ทกัษบุตร  ไกรประสิทธ์ิ ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ 
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ค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ ระดับ 5 ดีเยีย่ม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ ร้อยละ  92.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
1.2 มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ  90.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ  94.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ร้อยละ  95.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
1.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น ร้อยละ  94.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
1.6 สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการตามจินตนาการ 
ร้อยละ 95.00  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ 97.00ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ร้อยละ 97.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ 95.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 96.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2.5(BSG) พฒันาค่านิยมตามวถีิจิตของนกับุญหลุยส์ มารีย ์กรีญอง เดอ มง
ฟอร์ตและการมีส่วนร่วมในการกระท าเพื่อการเปล่ียนแปลงใน
สังคม 

ร้อยละ 96.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ระดับ 5 ดีเยีย่ม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั 

ร้อยละ 95.00ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หา
ความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ 95.00ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่ง
กนั 

ร้อยละ 93.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 94.00  ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
3.5(BSG) ใฝ่รู้  แสวงหาความเช่ือ  ค่านิยม วถีิชีวติและน าไปประยกุตใ์ชใ้น ร้อยละ 96.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ชีวติประจ าวนั 

3.6(BSG) มีวจิารณญาณในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมอยา่งฉนัทมิ์ตร ร้อยละ 96.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
3.7(BSG) มีทกัษะในการอ่านหนงัสือนอกเวลาอยา่งนอ้ย 10 เล่ม/ภาคเรียน  ร้อยละ 93.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
มาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
ระดับ 5  ดีเยีย่ม  

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 92.00ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.2 น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง ร้อยละ 90.00ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
4.3 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ  90.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 91.00   ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.5(BSG) รู้ทนั ฉลาดเลือกและสามารถประยกุตใ์ชส่ื้อและสาร รวมทั้ง
เทคโนโลยแีละเครือข่ายทางสังคม  

ร้อยละ 91.00   ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4.6(BSG) สามารถส่ือสาร เขียน และน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใช้
ส่ือท่ีเหมาะสมได ้มีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือไดท้ั้งภาษาไทย 
ภาษาองักฤษและภาษาจีน 

ร้อยละ 91.00   ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานที ่5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร ระดับ 4   ดีมาก 

5.1 ผูเ้รียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัเกรด 3-4 รวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ไดร้้อยละ 83.00 

5.2 ผูเ้รียน มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร  ร้อยละ 96.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
5.3 ผูเ้รียน มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ร้อยละ 96.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
5.4 ผูเ้รียน มีผลการทดสอบระดบัชาติผา่นขีดจ ากดัล่าง รวมทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  
ไดร้้อยละ60.00 

5.5(BSG) สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (BSG)    

ร้อยละ93.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

5.6(ACSP) ผูเ้รียนระดบัชั้น ม.6 สามารถผา่นการทดสอบความรู้
ภาษาองักฤษ ตามกรอบ CEFR เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.00 (จากจ านวน
ผูเ้ขา้สอบทั้งหมด) 

- 

มาตรฐานที ่6  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
ร่วมกบัผู้อ่ืนได้ดีและมีเจตคตทิีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 89.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

6.2 
ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

ร้อยละ 88.00ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.3 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ 91.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.4 
มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

ร้อยละ 92.00ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.5(BSG) 
สามารถเช่ือมประสานการท างานร่วมกนัของบุคคลและหรือ
หน่วยงานต่างๆจนบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคน์ั้นๆ  

ร้อยละ93.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.6(ACSP) 
เขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัชั้นน าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ร้อยละ98.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.7(ACSP) 
จ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ5 (จากจ านวนท่ีส่งเขา้แข่งขนั)(ACSP) 

- 

มาตรฐานที ่ 6  (BSG) ผู้เรียน “ยดึมั่นสัจธรรม มีความวริิยะ อุตสาหะและ
รับผดิชอบต่อสังคม” 

ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

6.1 (BSG) ยดึมัน่สัจธรรม  ร้อยละ 94.00ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.2 (BSG) มีความวริิยะ อุตสาหะ ร้อยละ 93.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6.3 (BSG) รับผดิชอบต่อสังคม ร้อยละ 96.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที ่7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิประสิทธิผล 

ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ร้อยละ  95.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

ร้อยละ 93.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 94.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ 94.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ  93.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
7.6 ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการ

เรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 
ร้อยละ 94.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 

ร้อยละ  95.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 92.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

ร้อยละ  95.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.10(BSG) มีวริิยะ อุตสาหะ มุ่งมัน่ให้ภาระหนา้ท่ีส าเร็จสูงสุด (BSG.) ร้อยละ 92.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.11(BSG) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งธรรมาชนท่ีดี  ดว้ยการปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของศาสนาท่ีนบัถือ (BSG.) 

ร้อยละ 92.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.12(BSG) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG.) ร้อยละ 93.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.13(ACSP) สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร  ร้อยละ 90.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

7.14(ACSP) สามารถใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการวดั ประเมินผล และ
การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ 
(offline)  

ร้อยละ 96.00 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ 
และเกดิประสิทธิผล 

ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน 

ระดบั 5 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

ระดบั 5 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

ระดบั 5 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

ระดบั 5 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา 

ระดบั 4 

8.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเต็มเวลา 

ระดบั 5  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
8.7(BSG) ผูบ้ริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบติัตน กฎบตัรการศึกษา 

มงฟอร์ต ระดบั 5 

8.8(BSG) ผูบ้ริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ  มุ่งมัน่ใหภ้าระหนา้ท่ี ของ
สถานศึกษาไดส้ าเร็จประโยชน์สูงสุด ระดบั 5 

8.9(BSG) ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งธรรมาชนท่ีดี  ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ ระดบั 5 

8.10(BSG) ผูบ้ริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการศึกษา  ระดบั 5 

8.11(BSG) ผูบ้ริหารน าระบบประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
ระบบประกนั หลกัการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารจดัการ (BSG) (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48) 

ระดบั 5 

8.12(ACSP) ผูบ้ริหารและผูร่้วมบริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ระดบั 5 

8.13(ACSP) ผูบ้ริหารและผูร่้วมบริหาร มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเทียบเท่า IELTS
ท่ีระดบั 5 ข้ึนไป  ระดบั 5 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ระดบั 5 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดบั 5 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ระดบั 5 

มาตรฐานที ่10  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้  
และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

10.1 หลกัสูตรสถาน   มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน ระดบั 5 

10.2 จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ 

ระดบั 5 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

ระดบั 5 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั

จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบั 5 

10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

ระดบั 5 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้รียนทุกคน 

ระดบั 5 

10.7(ACSP) จดัหลกัสูตรสถานศึกษา มีมาตรฐานสากล  ระดบั 5 
10.8(ACSP) จดัหนงัสือ ต าราเรียน และส่ือ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ระดบั 5 
มาตรฐานที ่11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริม 

ให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 
ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

11.1 หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มี
ส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้ม
ร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

ระดบั 5 

11.2 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผูเ้รียน 

ระดบั 5 

11.3 จดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดบั 5 

11.4(BSG) จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ตามกฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต  ระดบั 5 
มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั 5 
12.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดบั 5 

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดบั 5 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดบั 5 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบั 5 

12.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดบั 5 
12.7(BSG) สถานศึกษามีการบริหารและด าเนินงาน  ตามมาตรฐานการศึกษา ระดบั 5 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
                      สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ระดบั 5 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระดบั 5 

13.3(BSG) สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวธีิการต่างๆ ใน
กระบวนการศึกษา เพื่อผนึกพลงัเช่ือมโยงและส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการพฒันาร่วมกบับุคคลและองคก์รต่างๆ
ตลอดจน ใหก้ารสนบัสนุนต่อบรรดาผูท่ี้ดอ้ยโอกาสต่างๆ 

ระดบั 5 

13.4(BSG) สถานศึกษามีส่วนร่วม ในเครือข่ายการท างานใด ๆ กบัสถาบนั
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของมูลนิธิ 
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  

ระดบั 5 

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์  
ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้  

ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

ระดบั 5 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

ระดบั 5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที ่15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

 
ระดับ 5  ดีเยีย่ม 

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดบั 5 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดบั 5 

 


