ประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศคาเปาหมาย
ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่มีกฎกระทรวง วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.
2561 กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เปน ประจำทุกป และเพื่อเปนแนวปฏิบัติแกส ถานศึ กษาในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการก็ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อ
เปนหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมัธยมศึกษาใน
การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง โรงเรียนมารีพิทักษ จึงไดจัดทำประกาศเรื่อง การกำหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและการประกาศค า เป า หมายระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวบุญสม ปนสุวรรณ)
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
แนบทายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
การประกาศคาเปาหมายระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
.............................................
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน 4 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 ดานการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 4 ดานการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
4.1 มีความรักและเมตตา
4.2 มีความซื่อสัตย

4.3 มีความกตัญู
4.4 อยูอ ยางพอเพียง

กำหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
แนบทายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศ
คาเปาหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
-------------------------------------ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวัน ที่ 6 สิง หาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนมารีพิทั กษ จ ึง ปรับ มาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและไดกำหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพิทักษ และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากร ทุกคนใน
โรงเรียน ผูปกครองเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษมีคุณภาพและไดมาตรฐาน จึง
กำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2563
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(นางสาวบุญสม ปนสุวรรณ)
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ

การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมารีพิทักษ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 รอยละ 93.00 ของเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได
1.2 รอยละ 97.00 ของเด็กมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได
1.3 รอยละ 97.00 ของเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 รอยละ 94.00 ของเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ระดับ ยอดเยี่ยม
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียนระดับ ยอดเยี่ยม
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณระดับ ยอดเยี่ยม
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอระดับ ยอดเยี่ยม
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณระดับ

คาเปาหมาย
ความสำเร็จ
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
3.1 รอยละ 100.00 ของครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 รอยละ 100.00 ของครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี
ความสุข
3.3 รอยละ 100.00 ของครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย
3.4 รอยละ 100.00 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

คาเปาหมาย
ความสำเร็จ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 ดานการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
4.1 มีความรักและเมตตา
- ผูเรียนรอยละ 94.00 มีความรักเมตตาตนเองและผูอื่นมีน้ำใจแบงปนและชวยเหลือผูอื่น
- ผูเรียนรอยละ 94.00 มีความสุภาพออนโยน
- ผูเรียนรอยละ 94.00 รูจักใหอภัย
4.2 มีความซื่อสัตย
- ผูเรียนรอยละ 95.00 มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นในระดับดีขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 95.00 มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองระดับดีขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 95.00 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป
4.3 มีความกตัญู
- ผูเรียนรอยละ 95.00 มีความกตัญูตอผูมีพระคุณอยูในระดับดีขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 95.00 มีความนอบนอมตระหนักในความดีที่ผูอื่นมอบใหตนเองอยูในระดับ
ดีขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 95.00 รูจักตอบแทนคุณรูคุณสถาบันและแผนดินอยูในระดับดีขึ้นไป
4.4 อยูอยางพอเพียง
- ผูเรียนรอยละ 96.00 รูจักประหยัดอดออมอยูในระดับดีขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 96.00 มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเปน
- ผูเรียนรอยละ 96.00 มีชีวิตอยูอยางเรียบงาย
การกำหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกำหนดคาเปาหมาย
2. การกำหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานควรกำหนดเปนระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให
สอดคลองกับการประเมิน ดังนี้
ตารางเทียบเคียง

ตารางเทียบเคียง
ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี

รอยละ
รอยละ 90 ขึ้นไป
รอยละ 80 – 89
รอยละ 70 – 79

ระดับ 2 ปานกลาง
รอยละ 60 – 69
ระดับ 1 กำลังพัฒนา
รอยละ 0 – 59
หมายเหตุ
การกำหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปนระดับคุณภาพ หรือ
เปนรอยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศคาเปาหมาย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่มีกฎกระทรวง วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนด
มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแต ละระดั บและประเภทการศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เปน ประจำทุกป และเพื่อเปนแนวปฏิบัติแกสถานศึก ษาในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการก็ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อ
เปนหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมัธยมศึกษาใน
การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหเปน ไปตามกฎกระทรวง โรงเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ จึง ไดจัดทำประกาศเรื่อง การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศคาเปาหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 ดานการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวบุญสม ปนสุวรรณ)
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบทายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศคา
เปาหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
.............................................
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา
1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) จำนวน 1 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 4 ดานการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
4.1 มีความรักและเมตตา
4.2 มีความซื่อสัตย
4.3 มีความกตัญู
4.4 อยูอยางพอเพียง

กำหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบทายประกาศโรงเรียนมารีพิทักษ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศ
คาเปาหมายระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
-------------------------------------ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมารีพิทักษจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและไดกำหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารีพทิ ักษ และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งบุคลากร ทุกคนใน
โรงเรียน ผูปกครองเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
จึง
กำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปการศึกษา 2562
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวบุญสม ปนสุวรรณ)
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ

การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมารีพิทักษ บุรีรัมย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
- ผูเรียนรอยละ 80 ผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากำหนด
- ผูเรียนรอยละ 80 ผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากำหนด
- ผูเรียนรอยละ 80 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากำหนด
- ผูเรียนรอยละ 80 ผูเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากำหนด
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
- ผูเรียนรอยละ 78 ของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
- ผูเรียนรอยละ 78 ของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ผูเรียนรอยละ 78 ของผูเรียนรอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล
1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
- ผูเรียนรอยละ 100 ของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ
การทำงานเปนทีม
- ผูเรียนรอยละ 98 สามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- ผูเรียนรอยละ 95 ของผูเรียนรอยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
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- ผูเรียนรอยละ 95 มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูก ารสื่อสาร การทำงานอยางสรางสรรคและ
มีคุณธรรม
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ผูเรียนรอยละ 100 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ผูเรียนรอยละ 100 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
- ผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
1.1.6 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
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ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

- ผูเรียนรอยละ 95 ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ
- ผูเรียนรอยละ 95 มีความรูทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงาน
หรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
- ผูเรียนรอยละ 98 ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา
- ผูเรียนรอยละ 98 ผูเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
- ผูเรียนรอยละ 98 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
- ผูเรียนรอยละ 98 มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย
- ผูเรียนรอยละ 98 มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปญญาไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
- ผูเรียนรอยละ 98 ยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
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- ผูเรียนรอยละ 98 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ
แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
- ผูเรียนรอยละ 98 สามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ
ขัดแยงกับผูอื่น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
- กำหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน
ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
- กำหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ
แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
- กำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
- นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ
- มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง
- สถานศึกษามีการนำขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา
- สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง
พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย
- บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของ
ผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
- บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง
- กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย
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- สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
- นำชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
- มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของ
ผูเรียน
- ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของ
ผูเรียน
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคำนึงถึง
ความปลอดภัย
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคำนึงถึง
ความปลอดภัย
- จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม
- จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย
- จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
- ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
- ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
- ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได

คาเปาหมาย
ความสำเร็จ
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
- ครูรอยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
- ครูรอยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง
- ครูรอยละ 100 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการ
ความชวยเหลือพิเศษ
- ครูรอยละ 100 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
และนำเสนอผลงาน
- ครูรอยละ 100 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได
3.2 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
- ครูรอยละ 100 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู
- ครูรอยละ 100 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู
- ครูรอยละ 100 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- ครูรอยละ 95 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก
- ครูรอยละ 100 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
- ครูรอยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
- ครูรอยละ 100 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรู
- ครูรอยละ 100 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล
- ครูรอยละ 100 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนำไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
- ครูรอยละ 100 ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การจัดการเรียนรู
- ครูรอยละ 100 นำขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
ตนเอง
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มาตรฐานที่ 4 ดานการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
4.1 มีความรักและเมตตา
- ผูเรียนรอยละ 95 มีความรักเมตตาตนเองและผูอื่นมีน้ำใจแบงปนและชวยเหลือผูอื่น
- ผูเรียนรอยละ 95 มีความสุภาพออนโยน
- ผูเรียนรอยละ 95 รูจักใหอภัย
4.2 มีความซื่อสัตย
- ผูเรียนรอยละ 96 มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นในระดับดีขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 96 มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองระดับดีขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 96 มีระเบียบวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป
4.3 มีความกตัญู
- ผูเรียนรอยละ 98 มีความกตัญูตอผูมีพระคุณอยูในระดับดีขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 98 มีความนอบนอมตระหนักในความดีที่ผูอื่นมอบใหตนเองอยูในระดับดี
ขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 98 รูจักตอบแทนคุณรูคุณสถาบันและแผนดินอยูในระดับดีขึ้นไป
4.4 อยูอยางพอเพียง
- ผูเรียนรอยละ 98 รูจักประหยัดอดออมอยูในระดับดีขึ้นไป
- ผูเรียนรอยละ 98 มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเปน
- ผูเรียนรอยละ 98 มีชีวิตอยูอยางเรียบงาย
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

คาเปาหมาย
ความสำเร็จ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

การกำหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกำหนดคาเปาหมาย
2. การกำหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานควรกำหนดเปนระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อใหสอดคลอง
กับการประเมิน ดังนี้
ตารางเทียบเคียง
ระดับคุณภาพ
รอยละ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
รอยละ 90 ขึ้นไป
ระดับ 4 ดีเลิศ
รอยละ 80 - 89
ระดับ 3 ดี
รอยละ 70 - 79

ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กำลังพัฒนา

รอยละ 60 - 69
รอยละ 0 - 59

3. การกำหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปนระดับคุณภาพหรือ
เปนรอยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

