ประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่มีกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดย
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประ เภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาที ่ มุ่ ง คุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและดำเนิน การตามแผนที่ ก ำหนดไว้ จั ดให้ ม ี ก าร
ประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาติ ด ตามผลการดำเนิ น การเพื ่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษาในการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้เป็น ไปตามกฎกระทรวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และการมีส่วนร่ว มของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุก คนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษา และการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
.............................................
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
4.1 มีความรักและเมตตา
4.2 มีความซื่อสัตย์
4.3 มีความกตัญญู
4.4 อยู่อย่างพอเพียง

กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
-------------------------------------ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตารางที่ 35 : การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ
- ร้อยละ 85 มีทักษะในการอ่านสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กำหนด
- ร้อยละ 85 มีทักษะในการเขียนสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กำหนด
- ร้อยละ 90 มีทักษะในการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กำหนด
- ร้อยละ 90 มีทักษะในการคิดคำนวณสูงกว่าเกณฑ์ตามที่สถานศึกษ
กำหนด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณใคร่ครวญไตร่ตรองโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการ
อภิปรายความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองและการทำงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการใช้ห้องสมุดโรงเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองในการทำงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการทำงานโครงงานม 1 ห้องเรียน
หรือคุณธรรมและโครงงานอื่นๆอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองและการทำงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการความรู้แบบ STEM
&STREAMSS อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ

- ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
สื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ได้ผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ได้ผล
การเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ผล
การเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพล
ศึกษา ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชัน้ ที่สูงขึน้
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
การทำงานหรืองานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
- ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
- ร้อยละ 90 ผู้เรียนเคารพในทุกกติกา
- ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ผิดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายตามหลักสูตรของสถานศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ดีเลิศ

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
- ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับได้อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเชื้อชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านศาสนาในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านภาษาและวัฒนธรรมและประเพณีอยู่ในระดับดีขึ้น
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิตอารมณ์และสังคม
- ร้อยละ 85ของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมร้อยละ
ช่วงวัย
- ร้อยละ 95 ของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเข้าใจ
ผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 90)
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- โรงเรียนมีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 85
- โรงเรียนมีการบริหารอัตรากำลังและทรัพยากรทางการศึกษาร้อยละ
85
- โรงเรียนมีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องร้อยละ 85
- โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบร้อยละ 85
๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๔) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญวิชาชีพร้อยละ 91
- โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาและเรียนรู้ของผู้เรียนร้อยละ 90

ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- สถานศึกษาจัดระบบการพัฒนาในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาร้อยละ 90
- สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาร้อยละ 90
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑) ครูร้อยละ 95 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
๒) ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
๓) ครูร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
๔) ครูร้อยละ 85 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๕) ครูร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1) มีความรักและเมตตา
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรักเมตตาตนเองและผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่น
- ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสุภาพอ่อนโยน
- ผู้เรียนร้อยละ 75 รู้จักให้อภัย
2) มีความซื่อสัตย์
- ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองระดับดีขึนไป
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- ผู้เรียนร้อยละ 75 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป
3) มีความกตัญญู
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความนอบน้อมตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้
ตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้จักตอบแทนคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
4) อยู่อย่างพอเพียง
- ผู้เรียนร้อยละ 70 รู้จักประหยัดอดออมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น
- ผู้เรียนร้อยละ 70 มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

การกำหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ตารางเทียบเคียง
ตารางเทียบเคียง
ระดับ ๕
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ร้อยละ
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 80 – ๘9
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 60 – 69
ร้อยละ ๐ - ๕9

๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

