ประกาศโรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม – มัธยม
เรื่ อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่ กระทรวงศึ กษาธิ ก ารได้ประกาศ เรื่ อ ง ให้ใ ช้ม าตรฐานการศึ ก ษาระดับ การศึ กษาขั้นพื้น ฐาน
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนั้น เพือ่ ให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรี ยน เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรี ยนมารี ยร์ ักษ์เชียงราย แผนก
ประถม – มัธยม จึ งได้กาหนดมาตรฐานการศึก ษาและค่า เป้ า หมายความสาเร็ จของโรงเรี ย น ระดับการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานปี การศึกษา ๒๕๖๑ ได้ดงั รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้
มาตรฐาน

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ
(นายมัณฑนะ นามบุญ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนมารี ยร์ ักษ์เชียงราย
แผนกประถม – มัธยม

กาหนดค่าเป้าหมาย ๒

การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ ายประกาศโรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม - มัธยม
เรื่ อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

เป้ าหมายความสาเร็จ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
๒) ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ รี ยนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๗) ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
๘) ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและสร้างสรรค์ผลงาน
๑.๒ คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รี ยนมี คุณลักษณะและค่านิ ยมที่ดีเป็ นไปตามเป้ าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
๒) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็ นไทย มีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์วฒั นธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
๓) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รี ยนมีการยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย
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กาหนดค่าเป้าหมาย ๓

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

เป้ าหมายความสาเร็จ

๔) ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะทางร่ างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม
๒.๒ มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกเป้าหมาย
ระดับยอดเยีย่ ม
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู ้ ระดับยอด
เยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๓.๑ ร้อยละ ๘๕ ของครู จดั การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
๓.๒ ร้อยละ ๘๕ ของครู ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๓.๓ ร้อยละ ๘๕ ของครู มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
๓.๔ ร้อยละ ๘๕ ของครู ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
๓.๕ ร้อยละ ๘๕ ของครู การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุ ง
การจัดการเรี ยนรู ้
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพของมาตรฐาน มี ๕ ระดับ
ค่าร้ อยละ
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
ร้อยละ ๖๐.๐๐– ๖๙.๙๙
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
ร้อยละ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
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