แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี
ระยะที่ 4 พ.ศ. 2555 - 2559
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ผูน้ าํ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เชิดชูคุณธรรมจริ ยธรรม นําสู่ ประชาคมอาเซียน
ด้วยมาตรฐานคุณภาพสากล

พันธกิจ (MISSIONS)
1. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติท้ งั ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา
เต็มตามศักยภาพ สู่ ความเป็ นสากล และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
3. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยี
4. โรงเรี ยนมีระบบการบริ หารจัดการที่มีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

เป้ าหมาย (GOALS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสู ตร
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาํ หนดขึ้น
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น

ยุทธศาสตร์
1. ส่ งเสริ มและมุ่งพัฒนานักเรี ยนให้มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิต มีบุคลิกภาพที่ดี รักการออกกําลังกาย
2. ส่ งเสริ ม ปลูกฝังนักเรี ยนให้มีระเบียบวินยั คุณธรรมธรรม จริ ยธรรม ยึดมัน่ ในศาสนาและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
6. ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
7. ส่ งเสริ มและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทํางานและการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
8. ส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
9. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
10. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษามุ่งสู่ มาตรฐานสากล จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
รอบด้าน
11. ส่ งเสริ มและพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
12. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
13. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นอุทยานแห่งการเรี ยนรู ้ โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกได้ใช้สถานศึกษาเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู ้
14. ส่ งเสริ มและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นตามที่โรงเรี ยนกําหนด
15. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพิเศษ เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น

ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
เป้ าหมาย/ยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย
1. ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุ นทรี ยภาพ
ยุทธศาสตร์
1. ส่ งเสริ มและมุ่งพัฒนา
นักเรี ยนให้มีสุขภาพกาย
สุ ขภาพจิต มีบุคลิกภาพที่ดี
รักการออกกําลังกาย

พันธกิจ
1.1
2. นักเรี ยนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติท้ งั
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 1.2
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็ น
สากล และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี 1.3
ความสุ ข
1.4

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ
และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีน้ าํ หนัก ส่ วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
ความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุและปัญหาทางเพศ
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1.5 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู้ ื่น

1.6 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 สร้างผลงานจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฎศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
เป้ าหมาย
2. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม 1. นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์
หลักสูตรสถานศึกษา
2. ส่ งเสริ ม ปลูกฝังนักเรี ยนให้
มีระเบียบวินยั คุณธรรม
ธรรม จริ ยธรรม ยึดมัน่ ใน
ศาสนาและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
เป้ าหมาย
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
2. นักเรี ยนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติท้ งั
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
รักการเรี ยนรู้ และพัฒนา
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็ น
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
สากล และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ยุทธศาสตร์
ความสุ ข
3. ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
ให้มีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง ใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยนและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

2.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
2.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผูม้ ีพระคุณ
2.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
2.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
3.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู้และ
สื่ อต่าง ๆ รอบตัว
3.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียนและตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู้ระหว่างกัน
3.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 ใช้เทคโนโลยีในการ เรี ยนรู้
และนําเสนอผลงาน
3.5 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่ อสารได้
3.6 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 เรี ยนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศ
ในกลุ่ม ASEN ได้

เป้ าหมาย/ยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย
4. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็ นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล
ยุทธศาสตร์
4 ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
ให้มีทกั ษะในการคิดอย่าง
เป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล
เป้ าหมาย
5. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่
จําเป็ นตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์
5 ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
ให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด

พันธกิจ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

2. นักเรี ยนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติท้ งั 4.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
และดู และสื่ อสาร โดยการพูดหรื อเขียนตาม
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็ น
ความคิดของตนเอง
สากล และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี 4.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ความสุ ข
ภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
4.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 กําหนดเป้ าหมาย คาดการณ์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีความคิดริ เริ่ ม และสร้าง
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

5.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา รอยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์
2. นักเรี ยนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติท้ งั
ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูฯ อยูในระดับ
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
3-4
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็ น 5.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา รอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
สากล และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูฯ อยูในระดับ
ความสุ ข
3-4
5.3 ผูเรียนรอยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปน ไปตามเกณฑ
5.4 ผูเรียนรอยละ 100 มีผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ
5.5 ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีสูงขึ้น
ทุกป

เป้ าหมาย
2. นักเรี ยนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติท้ งั
6. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
ทํางาน รักการทํางาน
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็ น
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สากล และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ความสุ ข
สุ จริ ต
ยุทธศาสตร์
6 ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
ให้มีทกั ษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต

6.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 96 มีการวางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็ จ
6.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 ทํางานอย่างมีความสุ ขมุ่งมัน่
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99 ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
6.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

เป้ าหมาย/ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
เป้ าหมาย
3. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
7. ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
เกิดประสิ ทธิผล
ยุทธศาสตร์
7 ส่ งเสริ มและพัฒนาให้บุคลากร
มีความรู้ความสามารถ มี
จรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีทกั ษะในการใช้
เทคโนโลยีในการทํางานและ
การจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
7.1 ครู ร้อยละ 95 มีความสารถในการ จัดการเรี ยนการ
สอนอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
7.1.1 ครู ร้อยละ 95 มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.1.2 ครู ร้อยละ 95 มีการคิดวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลและใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
7.1.3 ครู ร้อยละ 95 ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
7.1.4 ครู ร้อยละ 95ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้
7.1.5 ครู ร้อยละ 95 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
7.1.6 ครู ร้อยละ 95 ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
7.1.7 ครู ร้อยละ 95 มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน
7.1.8 ครู ร้อยละ 95 มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่ อสารในหลักสูตรของโรงเรี ยน
ที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษ
7.2 บุคลากรร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี จัดการเรี ยนการสอนตามที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
7.3 บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

เป้ าหมาย/ยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย
8. ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิ ผล
ยุทธศาสตร์
8 ส่งเสริ มและพัฒนาการบริ หาร
จัดการอย่างเป็ นระบบ
มีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิ ผลโปร่ งใสตรวจสอบได้
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
4. โรงเรี ยนมีระบบการ
บริ หารจัดการที่มี
มาตรฐานคุณภาพสากล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้ าหมาย
4. โรงเรี ยนมีระบบการ
9. คณะกรรมการสถานศึกษา และ
บริ หารจัดการที่มี
ผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานคุณภาพสากล
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ยุทธศาสตร์
9. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง
และชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
เป้ าหมาย
5. โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่ง
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร
การเรี ยนรู้
กระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
ยุทธศาสตร์
10. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษามุ่งสู่
มาตรฐานสากล จัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
8.1 ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และความคิดริ เริ่ มที่ เน้นการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน ในระดับมากขึ้นไป
8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผล
การประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการในระดับมากขึ้นไป
8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามที่กาํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการไม่นอ้ ย กว่าร้อยละ 90
8.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอํานาจ
8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัด
การศึกษาในระดับดีข้ ึนไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่
ระเบียบกําหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สําเร็ จตามเป้ าหมาย
9.3 ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สถานศึกษา ในระดับมากขึ้นไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90

10.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น ในระดับมากขึ้นไป
10.2 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู้ รี ยน
เลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
ในระดับมากขึ้นไป
10.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน ในระดับมากขึ้นไป
10.4 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
ในระดับมากขึ้นไป
10.5 สถานศึกษานิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผล
ไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ ในระดับมาก
ขึ้นไป
10.6 สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน ในระดับมากขึ้นไป

เป้ าหมาย/ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
เป้ าหมาย
5. โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการ 11.1 สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง
11. สถานศึกษามีการจัด
เรี ยนรู้
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง
สภาพแวดล้อมและการบริ การที่
อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ นและมีแหล่ง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็ม
เรี ยนรู้สาํ หรับส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ศักยภาพ
11.2 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
11. ส่ งเสริ มและพัฒนาสถานศึกษา
11.3 สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยี
ให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สารสนเทศที่เอื้อให้ผเู้ รี ยนรู้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู้
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วม
เป้ าหมาย
4. โรงเรี ยนมีระบบการบริ หาร 12.1 สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12. สถานศึกษามีการประกัน
จัดการที่มีมาตรฐาน
12.2 สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
คุณภาพสากล โดยยึดหลัก
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ธรรมาภิบาล
การศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์
12.3 สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
12. ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการ
สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายในให้
สถานศึกษา
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
12.4 สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
คุณภาพการศึกษาตามที่กาํ หนด
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในกฎกระทรวง
12.5 สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
12.6 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
เป้ าหมาย
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม 5. โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการ 13.1 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ภายใน
เรี ยนรู้
สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ท้ งั ภายใน
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ น
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์
13.2 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างบุคลากร
13. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ น
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
อุทยานแห่งการเรี ยนรู ้ โดย
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
บุคลากรทั้งภายใน และ
ภายนอกได้ใช้สถานศึกษาเป็ น
แหล่งศึกษาหาความรู้

เป้ าหมาย/ยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย
14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาํ หนดขึ้น
ยุทธศาสตร์
14. ส่ งเสริ มและสนับสนุน
สถานศึกษา ให้มีการดําเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นตามที่
โรงเรี ยนกําหนด
เป้ าหมาย
15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่ งเสริ มสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
15. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการพิเศษ เพื่อ
พัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น

พันธกิจ

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

1. นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม 14.1 ผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 85 พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ต่อผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
หลักสูตรสถานศึกษา
ให้ผเู้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดําเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนบรรลุตาม
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85

5. โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ 15.1 ผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 85 พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
ต่อผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
15.2 สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85

เป้าหมาย และตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี พ.ศ. 2555 – 2559
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

1.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุ ขภาพและออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ
1.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีน้ าํ หนัก ส่ วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 ป้ องกันตนเอง
จากสิ่ งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยง
ต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ
และปั ญหาทางเพศ
1.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 เห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผอู้ ื่น
1.5 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 สร้างผลงานจาก
การเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี /นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
2. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
2.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะที่
จริ ยธรรม และค่านิยม
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ที่พึงประสงค์
2.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 เอื้ออาทรผูอ้ ื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 ตระหนัก รู้คุณค่า
ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

1. ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรี ยภาพ

สภาพความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
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เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

สภาพความสํ าเร็จ
2555

3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ 3.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีนิสัยรักการ
95
แสวงหาความรู้ดว้ ย
อ่านและแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
ตนเอง รักการเรี ยนรู้
จากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อ
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่าง ๆ รอบตัว
ต่อเนื่อง
3.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีทกั ษะในการ
91
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคําถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ น 95
กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรี ยนรู้ระหว่างกัน
3.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 ใช้เทคโนโลยีใน 100
การ เรี ยนรู้และนําเสนอผลงาน
3.5 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 ภาษาไทยและ
95
ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารได้
3.6 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
95
สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่ม ASEN ได้
4. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถ 4.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 สรุ ปความคิด
90
ในการคิดอย่างเป็ น
จากเรื่ องที่อ่าน ฟังและดู และ
ระบบ คิดสร้างสรรค์
สื่ อสาร โดยการพูดหรื อเขียน
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา
ตามความคิดของตนเอง
ได้อย่างมีสติสม
86
4.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 นําเสนอวิธีคิด
เหตุผล
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการ
ของตนเอง
95
4.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 กําหนด
เป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ
95
4.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีความคิดริ เริ่ ม
และสร้างผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

5. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และ
ทักษะที่จาํ เป็ นตาม
หลักสู ตร

5.1 ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 90
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ฯ อยูใ่ นระดับ 3-4
5.2 ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ฯ อยูใ่ นระดับ 3-4
5.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็ น
ไปตามเกณฑ์
5.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็ นไปตามเกณฑ์
5.5 ผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบระดับชาติใน
ระดับดีสูงขึ้นทุกปี
6.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 96 มีการวางแผน
การทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ
6.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 ทํางานอย่างมี
ความสุ ขมุ่งมัน่ พัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
6.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99 ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้
6.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุ จริ ตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
7.1 ครู ร้อยละ 95 มีความสามารถใน
การ จัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
7.2 บุคลากรร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนเป็ นแบบอย่างที่ดี จัดการเรี ยน
การสอนตามที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ
7.3 บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

6. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
ทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุ จริ ต

7. ครู ปฏิบตั ิงานตาม
บทบาท หน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

สภาพความสํ าเร็จ
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8.1 ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ และ 80
ความคิดริ เริ่ มที่ เน้นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ในระดับมากขึ้นไป
8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมี
80
ส่ วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการใน
ระดับมากขึ้นไป
80
8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90
8.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ 80
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อํานาจ
8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนพึง
80
พอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาใน
ระดับดีข้ ึนไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทาง 80
วิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
9. คณะกรรมการ
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
100
สถานศึกษา และ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด
ผูป้ กครอง ชุมชน
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
100
ปฏิบตั ิงาน
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ตามบทบาทหน้าที่อย่าง
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้
มีประสิ ทธิภาพและเกิด
บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ประสิ ทธิผล
9.3 ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
80
ร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ในระดับมากขึ้นไปไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90
8. ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และ เกิดประสิ ทธิผล.

ผู้รับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

80

85

85

90

ทุกฝ่ าย

80

85

85

90

ทุกฝ่ าย

80

85

85

90

ทุกฝ่ าย

80

85

85

90

ทุกฝ่ าย

80

85

85

90

ทุกฝ่ าย

80

85

85

90

ทุกฝ่ าย

100

100

100

100

ธุรการ /สํานัก ฯ

100

100

100

100

ธุรการ /สํานัก ฯ

80

85

85

90

ทุกฝ่ าย

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

10. สถานศึกษามีการจัด 10.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตร กระบวนการ
ท้องถิ่น ระดับมากขึ้นไป
เรี ยนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน 10.2 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิม่ เติมที่
หลากหลายให้ผเู้ รี ยนเลือกเรี ยน
อย่างรอบด้าน
ตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ ระดับมากขึ้นไป
10.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
ระดับมากขึ้นไป
10.4 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู จดั
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้
ด้วยตนเอง ระดับมากขึ้นไป
10.5 สถานศึกษานิเทศภายใน กํากับ
ติดตามตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
สมํ่าเสมอ ระดับมากขึ้นไป
10.6 สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
ระดับมากขึ้นไป
11. สถานศึกษามีการจัด 11.1 สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง
สภาพแวดล้อมและ
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวย
การบริ การที่ส่งเสริ ม
ความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพ
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็ม
ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น
ศักยภาพ
และมีแหล่งเรี ยนรู้สาํ หรับส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.2 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
11.3 สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้
บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสาร
สนเทศที่เอื้อให้ผเู้ รี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
และหรื อเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม

สภาพความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

2555

2556

2557

2558

2559

80

80

85

85

90

วิชาการ/EP

80

80

85

85

90

วิชาการ/EP

80

80

85

85

90

วิชาการ/EP

80

80

85

85

90

วิชาการ/EP

80

80

85

85

90

วิชาการ/EP

80

80

85

85

90

วิชาการ/EP

90

90

90

95

95

อาคารสถานที่

90

90

90

95

95

กิจการนักเรี ยน
บริ หารทัว่ ไป

90

90

90

95

95

วิชาการ/EP

เป้ าหมาย

12. สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
กําหนดใน
กฎกระทรวง

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

12.1 สถานศึกษากําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
12.2 สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
12.4 สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 สถานศึกษานําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
12.6 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปี ที่
เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
13. สถานศึกษามีการ
13.1 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา
สร้าง ส่ งเสริ ม
แหล่งเรี ยนรู้ภายในสถานศึกษา
สนับสนุน ให้
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้
สถานศึกษาเป็ นสังคม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
แห่งการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
13.2 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

สภาพความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

2555

2556

2557

2558

2559

85

85

90

90

95

สํานักฯ

85

85

90

90

95

สํานักฯ

85

85

90

90

95

สํานักฯ

85

85

90

90

95

สํานักฯ

85

85

90

90

95

สํานักฯ

85

85

90

90

95

สํานักฯ

90

90

95

95

อาคารสถานที่
กิจการนักเรี ยน
วิชาการ EP
กิจการพิเศษ

90

90

95

95

ทุกฝ่ าย

90

90

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

14. การพัฒนาสถานศึกษา 14.1 ผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 85 พึงพอใจใน
ให้บรรลุเป้ าหมายตาม
ระดับมากขึ้นไป ต่อผลการ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรมที่
จุดเน้นที่กาํ หนดขึ้น
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนบรรลุตาม
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดําเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
บรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
15. การจัดกิจกรรมตาม 15.1 ผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 85 พึงพอใจใน
นโยบาย จุดเน้น แนว
ระดับมากขึ้นไป ต่อผลการ
ทางการปฏิรูปการศึกษา
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ ม
พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
สถานศึกษาให้ยกระดับ
จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
คุณภาพสูงขึ้น
การศึกษา
15.2 สถานศึกษามีผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

สภาพความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

2555

2556

2557

2558

2559

80

82

83

84

85

ทุกฝ่ าย

80

82

83

84

85

ทุกฝ่ าย

80

82

83

84

85

ทุกฝ่ าย

80

82

83

84

85

ทุกฝ่ าย

