
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ***** 

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ื นฐานและ
มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้าย
ประกาศ ต่อไปนี้ 

 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบัคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
1 คุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2 ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3 คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4 คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
          ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

( ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ   
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  

***** 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) ผู้เรียน ร้อยละ 92.00 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ระดับดีข้ึนไป 

 

2) ผู้เรียน ร้อยละ 94.00 มคีวามสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
คิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 

 

3) ผู้เรียน ร้อยละ 92.00 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป  
4) ผู้เรียน ร้อยละ 97.00 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ระดับดีข้ึนไป 

 

5) ผู้เรียน ร้อยละ 84.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) ผู้เรียน ร้อยละ 96.00 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) ผู้เรียน ร้อยละ 99.00 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ระดับดีขึ้นไป  
2) ผู้เรียน ร้อยละ 98.00 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีขึ้นไป  
3) ผู้เรียน ร้อยละ 97.00 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป  
4) ผู้เรียน ร้อยละ 90.00 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับยอดเยีย่ม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ระดับยอดเยี่ยม 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ระดับยอดเยี่ยม 

 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 ครู ร้อยละ 95.00 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ระดับดีข้ึนไป 

 

3.2 ครู ร้อยละ 96.00 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป  
3.3 ครู ร้อยละ 98.00 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีขึ้นไป  
3.4 ครู ร้อยละ 97.00 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ระดับดีข้ึนไป 

 

3.5 ครู ร้อยละ 98.00 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนรู้ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

1 คุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระดับยอดเยี่ยม 
1.1 ผู้เรียน ร้อยละ 95 ยึดมั่นในสัจธรรม ระดับดีข้ึนไป  
1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 92 มีวิริยะ อุตสาหะ ระดับดีขึ้นไป  
1.3 ผู้เรียน ร้อยละ 90 รับผิดชอบต่อสังคม ระดับดีขึ้นไป  
2 ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 ผู้เรียน ร้อยละ 94 ใฝ่รู้  แสวงหาความเชื่อ  ค่านิยม  วิถีชีวิตและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ระดับดีข้ึนไป 

 

2.2 ผู้เรียน ร้อยละ 97 มีวิจารณญาณในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร ระดับดีข้ึนไป  
2.3 ผู้เรียน ร้อยละ 98 รู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและ
เครือข่ายของสังคม ระดับดีขึ้นไป 

 

2.4 ผู้เรียน ร้อยละ 92 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
ระดับดีข้ึนไป 

 

2.5 ผู้เรียน ร้อยละ 96 สามารถเชื่อมประสานการท างานร่วมกันของบุคคลและหรือหน่วยงานต่างๆ 
จนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้นๆ ระดับดีข้ึนไป 

 

2.6 ผู้เรียน ร้อยละ 91 พัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ตและการมี
ส่วนร่วมในการกระท าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในสังคม ระดับดีขึ้นไป 

 

3 คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวนกับุญมงฟอร์ต ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 บุคลากร ร้อยละ 94.00 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี  ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่นับถือ ระดับดีข้ึนไป 

 

3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 93.00 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กับผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป 

 

4 คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต ระดับยอดเยี่ยม 
4.1 โรงเรียนบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
ระดับยอดเยี่ยม 

 

4.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  
ระดับยอดเยี่ยม 

 

4.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ จ านวน 105 ทุน  
4.4 โรงเรียส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามแนวนักบุญมงฟอร์ต  
ระดับยอดเยี่ยม 

 

4.5 โรงเรียนมีส่วนร่วมและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต จ านวน 11 เครือข่าย (หน่วยงาน/องค์กร ทัง้ในและต่างประเทศ) 

 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

20 ส.ค. 63 


