ประกาศโรงเรี ยนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
เรื่ องการกาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
*****
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ที่ ป รั บปรุ งใหม่ ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรี ยนอัส สัม ชัญ สมุ ท รปราการ จึ งปรั บมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา ระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐานและได้
กาหนดค่าเป้ าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการมี ส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้อง ทั้งบุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ยน ผูป้ กครองเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรี ยนจึ งได้กาหนดค่ าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา ระดับการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสาหรับปี การศึกษา 2558
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

( ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิ ทธิ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ค่ าเป้ าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ระดับ 5 ดีเยีย่ ม

มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรค ภัยอุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
สร้างผลงานจากเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2.1
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
2.2
เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2.3
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4
ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
2.5
ผูเ้ รี ยนมีการดูแลสาธารณะสมบัติและรักษาสิ่ งแวดล้อม (ACSP)
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
3.1
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆ รอบตัว
3.2
มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู ้เพิ่มเติม
3.3
เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กัน
3.4
ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน
3.5
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่ อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2

ร้อยละ 92.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 82.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 96.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 92.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 93.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 94.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับ 5 ดีเยีย่ ม
ร้อยละ 95.00ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 95.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 95.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 91.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับ 5 ดีเยีย่ ม
ร้อยละ 93.00ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90.00ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 94.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 95.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
10 คน

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบคิดสร้ างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
4.1
สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูด
หรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
4.3
กาหนดเป้ าหมายคาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4
มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร

ระดับ 5 ดีเยีย่ ม
ร้อยละ 90.00ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 91.00ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 88.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 88.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับ 4 ดีมาก

ผูเ้ รี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระดับเกรด 3-4 รวมทุกกลุ่ม
ได้ร้อยละ 83.00
สาระการเรี ยนรู ้
5.2
ผูเ้ รี ยน มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตร
ร้อยละ 87.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
5.3
ผูเ้ รี ยน มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ร้อยละ 85.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
5.4
ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่า T-Score 40
ได้ร้อยละ88.00
5.5
ผลสอบวัดความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ ป.6 ม.3 ม.6 เป็ นไปตามเกณฑ์
ได้ร้อยละ60.00
ของ CEFR หรื อเทียบเท่า
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ระดับ 5 ดีเยีย่ ม
ร่ วมกับผู้อื่นได้ ดีและมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพสุ จริต
ร้อยละ 90.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
6.1
วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
5.1

6.2

ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง

ร้อยละ 92.00ได้ระดับดีข้ ึนไป

6.3

ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

ร้อยละ 93.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป

6.4

มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชี พที่
ตนเองสนใจ

ร้อยละ 94.00ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
7.1
ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2
ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
3

ระดับ 5 ดีเยีย่ ม
ร้อยละ 85.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 83.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
7.3
ครู ออกแบบและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4
ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิ
ปั ญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
7.5
ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6
ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการ
เรี ยนและคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
7.7
ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8
ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
7.9
ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
7.10
ครู สามารถใช้หนังสื อ ตาราเรี ยน และสื่ อที่เป็ นภาษาต่างประเทศ
ในการจัดการเรี ยนการสอน
7.11
ครู สอบวัดความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษเป็ นไปตามเกณฑ์ของ CEFR
หรื อเทียบเท่า
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
8.1
ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
8.2
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
8.4
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอานาจ
8.5
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัด
การศึกษา
4

ร้อยละ 83.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 92.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 88.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 95.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 91.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 96.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 95.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 90.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ร้อยละ 81.00 ได้ระดับดีข้ ึนไป
ระดับ 5 ดีเยีย่ ม
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
8.6

ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ระดับ 5

8.7

ผูบ้ ริ หารบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับ 5

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล

ระดับ 5 ดีเยีย่ ม

9.1

คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด

ระดับ 5

9.2

คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย

ระดับ 5

9.3

ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ระดับ 5

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
หลักสู ต10.1
รสถาน มีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
10.2

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ งจนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้ รี ยนทุกคน
10.7
จัดเอกสารประกอบการสอนทั้ง ภาษาไทย อังกฤษ และจีน
10.8
3.4.8 จัดทาบทเรี ยนและแบบทดสอบ ออนไลน์(E-Learning)
10.9
3.4.9 พัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่ อสาร
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ่ งเสริม
ให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
5

ระดับ 5 ดีเยีย่ ม
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 5 ดีเยีย่ ม

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาด และปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความ
11.2
ปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์วทิ ยบริ การ (Resource Center) ที่มี
11.3
สภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริ การ มีสื่อที่พอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอ่านการเรี ยนรู ้ และ
การค้นคว้าอย่างหลากหลาย
มีเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตแบบความเร็ วสู งเชื่ อมโยงครอบคลุม
11.4
พื้นที่ของโรงเรี ยน
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ น
สั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
13.1
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จาก แหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
13.2
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
11.1

6

ระดับ 5
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ระดับ 5
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ระดับ 5

ระดับ 5

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
13.3

มีการเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง
เครื อข่ายโรงเรี ยนร่ วมพัฒนา
13.4
นักเรี ยนและครู มีเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั บุคคลอื่นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
14.1
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2
ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
15.1
จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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