ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
เรื่อง กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
เพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. 2560 เป็น
เครื่องมือสาคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตร
กาหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง
และขับ เคลื่ อ นด้ ว ยแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ดการศึก ษา แผนปฏิบั ติป ระจาปี เพื่อ พัฒ นาสู่ คุ ณภาพทั้ง ระบบอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเฉพาะ
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศและ
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สาหรับใช้
ดาเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ ตามกฎกระทรวงฯ ดังนั้น
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาเฉพาะมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จานวน 3 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด
ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง

กาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จานวน 3 มาตรฐาน
มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
91.00
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
91.00
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
92.00
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
92.00
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
82.00
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
91.00
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
90.00
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
90.00
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
92.00
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
90.00
สรุปค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1
90.00
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
92.00
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
90.00
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
90.00
กลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
89.00
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
91.00
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
90.00
สรุปค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2
90.00
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
90.00
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
82.00
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
91.00
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
92.00
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
91.00
สรุปค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3
88.00

กาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
91.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
83.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
90.00
โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
92.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น
93.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการและ
90.00
สร้างผลงานตามจินตนาการ
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1 89.00
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
89.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
92.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
93.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
90.00
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2
91.00
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ
92.00
รอบตัว
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน
91.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
93.00
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3 91.00
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดเขียนตามความคิดของตนเอง
92.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความมีความคิดรอเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
93.00

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 รู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายของ
90.00
สังคม
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4 91.00
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
80.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
82.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
91.00
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 5 85.00
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
92.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทางานอย่างทีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
91.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
91.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
92.00
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6 91.00
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีกาหนดการเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
91.00
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
91.00
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
90.00
ทางสติปัญญา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
82.00
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
92.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
91.00
ด้วยความเสมอภาค
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล ในการ
89.00
ปรับปรุงการสอน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มสามารถ
92.00
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 7 88.00
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
97.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
97.00
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
98.00
แผนปฏิบัติการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
97.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
82.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
97.00
และเต็มเวลา
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 8 94.00
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกาหนด
93.00
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
95.00
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้ปกรองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
82.00
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 9 90.00
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
85.00
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
92.00
ความสนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถและ
90.00
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสรุปความรู้ได้ด้วย
85.00
ตนเอง

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายในกากับติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนสม่าเสมอ
85.00
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนที่มี
80.00
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 10 86.00
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
92.00
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
89.00
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและ
90.00
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 11
90.00
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
92.00
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
92.00
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
90.00
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
90.00
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 12
90.00
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
92.00
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถาน
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
94.00
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 13 93.00
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
93.00
จุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
90.00
ของสถานศึกษา
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 14 91.00
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
91.00
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
91.00
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 15 91.00
หมายเหตุ**
การตั้งค่าเป้าหมายได้จากคณะกรรมการงานประกันคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
หัวหน้างานทุกระดับ ดาเนินการ วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปผลการประเมินจากทุกหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

