
 

 
 
 

                                               ประกาศ 
  มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี 2564 

 
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ได้ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือเป็น 

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 3 มาตรฐาน 21 
ประเด็นพิจารณา 35 ตัวชี้วัด โดยได้ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับ 
บริบทของสถานศึกษา เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของมาตรฐานสถานศึกษามี 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ยอดเยี่ยม   คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ ดีเลิศ   คิดเป็นร้อยละ 80-89 
ระดับ ดี    คิดเป็นร้อยละ 70-79 
ระดับ ปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ 60-69 
ระดับ ก าลังพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ 0-59 

มาตรฐานที่ 1 ค่าเป้าหมาย 
1.1  คุณภาพของผู้เรียน   (ระดับคุณภาพ 84: ดีเลิศ ) 
ประเด็นพิจารณาที ่1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ (ร้อยละ 84 : ดีเลิศ) 

ตัวช้ีวัด 1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ร้อยละ 84 มีผลการประเมิน การเขียนสรุป
ใจความจากเรื่องที่อ่าน 
2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนการเรียนส่งเสริมภาษาอังกฤษ PRE MINI ENGLISH 
PROGRAM ร้อยละ 84 มีผลการประเมินทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบทักษะ ภาษาอังกฤษ ในระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ถึงปีท่ี 6 (แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน) ร้อยละ 84  
มีผลการประเมินความสามารถด้านภาษาจีน จากแบบทดสอบทักษะภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป 
4. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึง ปีที่ 6 ร้อยละ 84 มีผลการประเมินส่งเสริมทักษะในการ
คิดค านวณทางคณิตศาสตร์ จากแบบทดสอบวัดทักษะในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์       
ในระดับดีขึ้นไป 

ประเด็นพิจารณาที ่2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา (ร้อยละ 84 : ดีเลิศ) 

ตัวช้ีวัด 5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึงปีท่ี 6 ร้อยละ 84 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียนทุกรายวิชา จากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรปีการศึกษา 
2564  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
6. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึงปีท่ี 6 ร้อยละ 84 มีผลการประเมินความสามารถใน 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในระดับดีขึ้นไป 

 
 



ประเด็นพิจารณาที ่3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (ร้อยละ 84 : ดีเลิศ) 
ตัวช้ีวัด 7. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 และปีท่ี 5 ร้อยละ 84 สามารถสร้างนวัตกรรมอย่าง

สร้างสรรค์ในรายวิชา IS อย่างน้อย 1 ชิ้น 
ประเด็นพิจารณาที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 84 : ดีเลิศ) 

ตัวช้ีวัด 8. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ร้อยละ 84 มี Email และสามารถใช้ Email     
ในการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ร้อยละ 83 : ดีเลิศ) 
ตัวช้ีวัด 9. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึงปีท่ี 6 ร้อยละ 83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ทุกรายวิชา ระดับ 2 ขึ้นไป  
10. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 และปีที 6  ร้อยละ 83 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ T- Score  40 ขึ้นไป 

ประเด็นพิจารณาที ่6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (ร้อยละ 84 : ดีเลิศ) 
ตัวช้ีวัด 11. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึงปีท่ี 6 ร้อยละ 84 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน (ร้อยละ 97 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม) 
ประเด็นพิจารณาที ่1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด (ร้อยละ 97 : ยอดเยี่ยม) 

ตัวช้ีวัด 12. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึงปีท่ี 6 ร้อยละ 97 มีผลการประเมินคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์จากการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2564  
ทุกรายวิชาในระดับผ่านขึ้นไป  

ประเด็นพิจารณาที ่2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย (ร้อยละ 97 : ยอดเยี่ยม) 
ตัวช้ีวัด 13. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 97 เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรม 

แห่องค์ผ้าพระสมุทรเจดีย์ 
ประเด็นพิจารณาที ่3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (ร้อยละ 97 : ยอดเยี่ยม) 

ตัวช้ีวัด 14. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ร้อยละ 97 เข้าร่วมและผ่านในกิจกรรมเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน  

ประเด็นพิจารณาที ่4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (ร้อยละ 97 : ยอดเยี่ยม) 
ตัวช้ีวัด 15. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ร้อยละ 97 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
16. ผู้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ 97 ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  (ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม) 
ประเด็นพิจารณาที ่1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม) 

ตัวช้ีวัด 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ประเด็นพิจารณาที ่2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม) 

ตัวช้ีวัด 2. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาจัดมีข้อมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบและ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาต่อต้นสังกัดปีละ 1 ครั้ง 
5. สถานศึกษามีการจัดระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการบริหาร PKS Model 

ประเด็นพิจารณาที ่3 ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม) 

ตัวช้ีวัด 6. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกๆ 3 ปี 
7. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นพิจารณาที ่4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม) 
ตัวช้ีวัด 8. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูโดยการจัดอบรม/สัมมนาศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง 

9. สถานศึกษาจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพปีละ 2 ครั้ง  
ประเด็นพิจารณาที ่5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
(ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม) 

ตัวช้ีวัด 10. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ดีและเพียงพอต่อผู้เรียน 1 คน
ต่อ 1 เครื่อง 

ประเด็นพิจารณาที ่6 การจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
(ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม) 

ตัวช้ีวัด 11. สถานศึกษาติดตั้งระบบ Internet ในห้องพักครูและห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการแก่ผู้เรียน  
12. สถานศึกษามีระบบ Soft were  E-Checking ระบบเช็คชื่อออนไลน์และติดตามพฤติกรรม
พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่3 ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   
(ค่าร้อยละ 95 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม )   

(ระดับคุณภาพ 95 : ยอดเยี่ยม )   

ประเด็นพิจารณาที่ 1 การจดัการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
(ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม)  

ตัวช้ีวัด 1.  ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียน     
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงปีละ 2 ครั้ง 

ประเด็นพิจารณาที ่2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม) 
ตัวช้ีวัด 2. ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเอง อย่างน้อยภาคเรียนละ  2 ชิ้น 

3. ครูผู้สอนร้อยละ 95 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกให้แก่ผู้เรียนได้ศึกษาได้ทุกระดับชั้น 
ประเด็นพิจารณาที่ 3 มีการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม) 

ตัวช้ีวัด 4. ครทูี่ปรึกษาร้อยละ 95 จัดกิจกรรมโฮมรูมแก่ผู้เรียนทุกวัน 
ประเด็นพิจารณาที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
(ร้อยละ 95 : ยอดเยีย่ม) 

ตัวช้ีวัด 5. ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
6. ครูผู้สอนร้อยละ 95  มีรายงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา หรือส่งเสริมทักษะผู้เรียน 
ปีละ 2 ครั้ง  

ประเด็นพิจารณาที ่5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(ร้อยละ 95 : ยอดเยี่ยม) 

ตัวช้ีวัด 7. ครูผู้สอน ร้อยละ 95 มีรายงานการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ปีละไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


