
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 

  โดยที่ มี ก ารประกาศ ใช้กฎกระทรวงการประกั นคุณ ภาพการศึ กษา พ .ศ . 2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึง
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
  ประกาศ ณ วันท่ี   21  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
               ลงช่ือ 
            (ภราดา ดร. ช านาญ  เหล่ารกัผล) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 

 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ประเด็นพิจารณา 

(3 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2565 

1 คุณภาพของผู้เรียน   
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   

   (1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณระดับชั้น ม.1 80.00 
   (2) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณระดับชั้น ม.2 80.00 
   (3) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณระดับชั้น ม.3 80.00 
   (4) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณระดับชั้น ม.4 80.00 
   (5) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณระดับชั้น ม.5 80.00 
   (6) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณระดับชั้น ม.6 80.00 
2) ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  80.00 
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  80.00 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  80.00 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
    (1) ผู้เรียนมผีลการเรียนเฉลี่ย 2.75 (GPA) 85.00 
    (2) ร้อยละของผลสัมฤทธ์ินักเรยีนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้เกรดระดับ 3 ข้ึนไป 80.00 
    (3) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการทดสอบทั้งในรูปแบบ Mock Test หรือ Actual Test ตาม
มาตรฐานสากล 

85.00 

    (4) ร้อยละของนกัเรียนทีส่ื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศที่ 2 (Speaking Test) ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

80.00 

    (5) ร้อยละของนักเรียนท่ีเขยีนเรียงความภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศท่ี 2 (Essay Test) 80.00 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  90.00 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

   (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (สังคม,ภาษาไทย,) 90.00 
   (2) ซื่อสัตย์สุจริต (คณิต,ภาษาตปท.) 90.00 
   (3) มีวินัย (สุขศึกษาฯ,คณิต,) 90.00 
   (4) ใฝ่เรียนรู้ (8 กลุ่มสาระ) 90.00 
   (5) อยู่อย่างพอเพียง (สังคม,การงานอาชีพ) 90.00 
   (6) มุ่งมั่นในการท างาน (วิทย์-เทคโนฯ,การงาน,ภาษาตปท.) 90.00 
   (7) รักความเป็นไทย (ไทย,ศิลปะ) 90.00 
   (8) มีจิตสาธารณะ (วิทย์-เทคโน,การงานอาชีพ) 90.00 
   (9) มีสุขภาพและสุนทรียภาพท่ีดี (ม.1) (สุขศึกษา,ศิลปะ) 90.00 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.00 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  90.00 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม        90.00 



 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ประเด็นพิจารณา 

(3 มาตรฐาน) 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2565 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 90.00 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา           90.00 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
90.00 

 2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  90.00 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  90.00 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้  90.00 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  90.00 
   2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  90.00 
   3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก  90.00 
   4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  87.00 
   5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้  90.00 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ระดับคะแนน ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 0.00 – 59.99 ก าลังพัฒนา 
2 60.00 – 69.99 ปานกลาง 
3 70.00 – 79.99 ด ี
4 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 
5 90.00 - 100 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

(15 มาตรฐาน เล่มส้ม BSG) 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2565 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ  
ตัวบ่งช้ี 1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 90.00 
ตัวบ่งช้ี 1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 90.00 
ตัวบ่งช้ี 1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 90.00 
ตัวบ่งช้ี 1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น   90.00 
ตัวบ่งช้ี 1.6  สร้างผลงานจากเข้ารว่มกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

90.00 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
ตัวบ่งช้ี 2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 90.00 
ตัวบ่งช้ี 2.2  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 90.00 
ตวับ่งช้ี 2.3  ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 90.00 
ตัวบ่งช้ี 2.4  ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 90.00 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ตัวบ่งช้ี 3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากหอ้งสมุดแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 

80.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 80.00 
ตัวบ่งช้ี 3.3  เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 80.00 
ตัวบ่งช้ี 3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 80.00 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 

ตัวบ่งช้ี 4.1  สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคดิของ
ตนเอง  

80.00 

ตัวบ่งช้ี 4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธีแกป้ัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 80.00 
ตัวบ่งช้ี 4.3  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผลประกอบ 80.00 
ตัวบ่งช้ี 4.4   มีความคิดรเิริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

80.00 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร  
ตัวบ่งช้ี 5.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  85.00 
ตัวบ่งช้ี 5.2  ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 80.00 
ตัวบ่งช้ี 5.3  ผลการประเมนิการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ 80.00 
ตัวบ่งช้ี 5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ มีพัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ  



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
(15 มาตรฐาน เล่มส้ม BSG) 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2565 

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งช้ี 6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 90.00 
ตัวบ่งช้ี 6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 90.00 
ตัวบ่งช้ี 6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 90.00 
ตัวบ่งช้ี 6.4 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 90.00 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

90.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมลูในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

80.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ครูออกแบบและจดัการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา 

85.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบรบิทและภมูิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้

90.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

87.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ ชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

90.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

90.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชกิท่ีดีของสถานศึกษา 90.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเตม็เวลา เต็มความสามารถ 90.00 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริม่ที่เนน้การพัฒนาผู้เรียน 90.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

90.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบรหิารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผนปฏบิัติ
การ 

90.00 

ตัวบ่งช้ีที ่8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 90.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 85.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

90.00 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัตหิน้าท่ีตามทีร่ะเบียบก าหนด 90.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

90.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 90.00 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
(15 มาตรฐาน เล่มส้ม BSG) 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2565 

อย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งช้ี 10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 90.00 
ตัวบ่งช้ี 10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ส่งเสรมิและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 10.4  สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ไดด้้วย
ตนเอง 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 10.5  นิเทศภายใน ก ากับ ตดิตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 90.00 
ตัวบ่งช้ี 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 90.00 
มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

 

ตัวบ่งช้ี 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 11.2 จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 90.00 
ตัวบ่งช้ี 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

90.00 

มาตรฐานที่  12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

ตัวบ่งช้ี 12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 90.00 
ตัวบ่งช้ี 12.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 12.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 90.00 
ตัวบ่งช้ี 12.5  น าผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 90.00 
ตัวบ่งช้ี 12.6  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 90.00 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ี 13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข้อง 

90.00 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนด
ขึ้น 

 

ตัวบ่งช้ี 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวิสยัทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้น
ของสถานศึกษา 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของ
สถานศึกษา 

90.00 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
(15 มาตรฐาน เล่มส้ม BSG) 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2565 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

ตัวบ่งช้ี 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา 

90.00 

ตัวบ่งช้ี 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 90.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
(4 มาตรฐาน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561) 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2565 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษามลูนธิิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผู้เรียนยึดม่ันในสัจธรรม (มิติท่ี 1) 90.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ (มิติท่ี 4) 90.00 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม (มิติท่ี 2,3,7) 90.00 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (มิติท่ี 3,8) 90.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2..2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (มิติท่ี 3,8) 90.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมท้ังเทคโนโลยีและเครือข่ายทาง
สังคม (มิติท่ี 3,8) 

90.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (มิติท่ี 3,8)   80.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ผู้เรียนสามารถเชื่อมประสานการท างานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆจนบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (มิติท่ี 3,8) 

90.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ผู้เรียนพัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ตและการมีส่วนร่วมใน
การกระท าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในสังคม (มิติท่ี 3, 6, 7, 8) 

90.00 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1. บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนท่ีดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ (มิติ
ท่ี 1,2,8) 

90.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (มิติท่ี 
5,6MEC (หน้า 30-31) 

90.00 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (มิติท่ี 
3,6,8) 

90.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติท่ี 3,6,7) 90.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ (มิติท่ี 2) 90.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  โรงเรียนส่งเสริมและจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมตามการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติท่ี 8) 90.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอรต์ (มิติที่ 6) 

90.00 

 

 

 
 


