
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ  
 ***** 

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน เป็นไป
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จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2561 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ   
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
***** 

มาตรฐานของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

(1) ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนวิชาภาษาไทย
ระดับดีเลิศขึ้นไป (2.4.1)   

ร้อยละ 92 

(2) ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับดีเลิศข้ึนไป (2.4.1)   

ร้อยละ 92 

(3) ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิดค านวณ วิธีแก้ ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ระดับดีเลิศขึ้นไป 
(2.4.2) 

ร้อยละ 93 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนคิดเห็นและแก้ปัญหา  

(1) ผู้เรียนผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีหตุผลประกอบ ระดับดี
เลิศขึ้นไป (2.4.3) 

ร้อยละ 90 

(2) ผู้เรียนผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันระดับ
ดีเลิศขึ้นไป (2.3.3)   

ร้อยละ 96 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

(1) ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานระดับดีเลิศขึ้นไป (2.3.4) ร้อยละ 97 
(2) ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจระดับดีเลิศขึ้นไป (2.4.4) ร้อยละ 90 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(1) ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานระดับดีเลิศขึ้นไป (2.3.4) ร้อยละ 97 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

(1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเกรด 3-4 รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2.5.1) ร้อยละ 85 

(2) ผู้เรียนมีผลทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ T-Score 40 ขึ้นไป(2.5.1) ร้อยละ 94 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

(1) ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจระดับดีเลิศ
ขึ้นไป (2.6.4) 

ร้อยละ 96 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานก าหนด (อัตลักษณ์ของผู้เรียน)  
(1) ผู้เรียนรักดีโดยการประพฤติตนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขต่างๆ ร้อยละ 97 
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ระดับดีเลิศข้ึนไป (5.1.1) 
(2) ผู้เรียนมีวินัยโดยการปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลา แต่งกายเรียบร้อย   มีกิริยามารยาทที่ดี และ

ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนระดับดีเลิศขึ้นไป (5.1.2)  
ร้อยละ 96 

(3) ผู้เรียนใส่ใจสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการเสียสละ  แบ่งปันเพ่ือสังคม รวมถึงการดูแลสา
ธารณสมบัติและรักษาสิ่งแวดล้อมระดับดีเลิศขึ้นไป (5.1.3)  

ร้อยละ 92 

(4) ผู้เรียนมีวิริยะอุตสาหะ คุณลักษณะที่แสดงออกถึง ความรับผิดชอบ  ความเพียรพยายาม  
ความอดทน ในหน้าที่การงาน  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายระดับดีเลิศขึ้นไป (5.1.4)  

ร้อยละ 93 

(5) ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรมโดยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศานาที่ตนนับถือได้อย่าง
เหมาะสมตามวัยระดับดีเลิศข้ึนไป (5.1.5)  

ร้อยละ 97 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
(1) ผู้เรียนรักความเป็นไทยระดับดีขึ้นไป (2.2.1.7) ร้อยละ 97 
(2) ผู้เรียนมีการดูแลสาธารณะสมบัติและรักษาสิ่งแวดล้อม (2.2.5) ร้อยละ 92 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  
(1) ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างระดับดีเลิศข้ึนไป (2.2.3)   ร้อยละ 97 
(2) ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่นระดับดีเลิศขึ้นไป (2.1.5) ร้อยละ 95 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
(1) ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง (ตามเกณฑ์กรมอนามัย) สมรรถภาพทางกาย (ตามเกณฑ์ของกรม

พละหรือ สสส. ) (2.1.2) 
ร้อยละ 84 

(2) ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมระดับดีเลิศขึ้นไป 
(2.1.4) 

ร้อยละ 94 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก านดชัดเจน (3.6.1)  

(1) ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ปรัชญาของโรงเรียน  ร้อยละ 92 
(2) ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชัดเจนและเป็นไปได้ ร้อยละ 92 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
(1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฉบับปัจจุบันมีช่วงระยะเวลา 3 ปี (3.6.2) ร้อยละ 93 
(2) การจัดท าแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆเป็นปัจจุบัน 1 ครั้ง/ปี (3.6.2) ร้อยละ 93 
(3) มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน (3.6.4) ร้อยละ 94 
(4) มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (3.6.5) 
ร้อยละ 92 

(5) สามารถระดมทุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและ
บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น  

ร้อยละ 90 

(6) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน(3.4.6) ร้อยละ 96 
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(7) นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ (3.4.5) 

ร้อยละ 95 

(8) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ (3.3) 

ร้อยละ 95 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียง กับหลักสูตร
มาตรฐานสากล (3.4.1) 

ร้อยละ 92 

(2) จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา พละ  และคอมพิวเตอร์ 
ด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาจีน* (3.4.7) 

ร้อยละ 95 

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด
และความสนใจ (3.4.3) 

ร้อยล 95 

(4) จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ  

พิการ 
ทางสายตา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
(1) ครูมีผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของ CEFR หรือเทียบเท่า (ครูที่

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (B2) และ ครูและบุคลากรทั่วไป (B1)) ระดับดีเลิศขึ้นไป 
(3.1.11) 

ร้อยละ 83 

(2) ครูสามารถใช้หนังสือ ต าราเรียนและสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับดีเลิศขึ้นไป (3.1.10) 

ร้อยละ 92 

(3) ครูผ่านการอบรม จ านวน 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ  

ร้อยละ 98 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
(1) จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร เรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย ความ

สะดวกพอเพียง อยู่ใน สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน (3.5.1) 

ร้อยละ 94 

(2) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน(3.5.2) ร้อยละ 93 
(3) จัดห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทย บริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม 

บรรยากาศเอ้ือต่อการ ใช้บริการ มีสื่อท่ีพอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
อ่าน การเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่าง หลากหลาย*(3.5.3) 

ร้อยละ 97 

(4) สร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ ประโยชน์จาก แหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ บุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้อง (4.1.1) 

ร้อยละ 94 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
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(1) จัดท าบทเรียนและแบบทดสอบ ออนไลน์(E-Learning) (3.4.8) ร้อยละ 82 
(2) มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน*(3.5.4) ร้อยละ 94 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ระดับดีเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

(1) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสตูรสถานศึษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ระดับดีเลิศข้ึนไป (3.1.1)  

ร้อยละ 87 

(2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระดับดีเลิศขึ้นไป (3.1.3) 

ร้อยละ 84 

(3) ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองความรู้ น าเสนอ
ผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับดีเลิศข้ึนไป (3.1.2) 

ร้อยละ 85 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
(1) ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศข้ึนไป (3.1.4) 
ร้อยละ 94 

(2) ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย เช่น แหล่งเรียนรู้
ภายใน-ภายนอกโรงเรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

ทุกคน 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
(1) จัดระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom System) เช่น เครื่องพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 

จอแสดงผลอัจฉริภาพ สัญญาณอินเตอร์เนต 
ทุกห้องเรียน 

(2) ครูจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาการใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom 
System)* (3.1.3,3.1.6,3.1.7(274/3=91)) 

ร้อยละ 91 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
(1) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) การวัดและประเมินผล ทั้งระบบออนไลน์ (online) และ

ออฟไลน์ (offline) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
ทุกคน 

(2) ครูมีการวัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ระดับดีเลิศขึ้นไป  (3.1.5) 

ร้อยละ 90 

(3) ครใูห้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ เรียนและคุณภาพ ชีวิต
ด้วยความเสมอภาค ระดับดีเลิศขึ้นไป (3.1.6) 

ร้อยละ 97 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้  
(1) ครูแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ทุกคน 

(2) ครูมีการศึกษา วิจัยและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน อย่างน้อยจ านวน 1 เรื่อง/ปีการศึกษา (3.1.7) 

ร้อยละ 93 

 
 


