
 

ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
___________________________ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา       
อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น  ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง   
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มี    
ส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่ายว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงปรับมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษา ระด ับการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐานโดย
ความเห  นชอบของคณะกรรมการสถานศ ึกษาขั้นพ ื้นฐานและการม ีส ่วนร ่วมของผู ้เกี่ยวข ้อง ให ้เหมาะสมและ
สอดคล ้องก ัน เพ ื่อนำไปสู ่การพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาตามมาตรฐานการศ ึกษา การประเม ินค ุณภาพภายใน
และรองร ับการประเม ินคุณภาพภายนอก เพ ื่อให ้การพ ัฒนาค ุณภาพและมาตรฐานการศ ึกษาของโรงเรียน         
ม ีคุณภาพและมาตรฐาน จ ึงได ้กำหนดค ่าเป ้าหมายการพ ัฒนาตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
ระด ับการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน ตามเอกสารแนบท ้ายประกาศนี้ เพ ื่อเป  นเป ้าหมายในการพ ัฒนาค ุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข ั้นพื้นฐานและการประเมินค ุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่  1๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๕ 

 

                                                                                                        

 (นายบุญเสริญ   สุริยา) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 
 
 



รายละเอ ียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
         ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน 
              ความคิดเห น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

         ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

         ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

         ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

         ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ยอดเยี่ยม 

    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
    2.๑  มีเป ้าหมายว ิส ัยท ัศน ์และพันธกิจท ี่สถานศ ึกษาก าหนดช ัดเจน ยอดเยี่ยม 
    2.2  มีระบบบริหารจัดการค ุณภาพของสถานศ ึกษา ยอดเยี่ยม 
    2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท ี่เน้นค ุณภาพของผ ู้เรียนรอบด ้านตามหล ักส ูตรสถานศ ึกษา และ 
           ท ุกกล ุ่มเป ้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

    2.4  พัฒนาครแูละบุคลากรให้ม ีความเช ี่ยวชาญทางวิชาช ีพ ยอดเยี่ยม 
    2.5  จ ัดสภาพแวดล ้อมทางกายภาพและส ังคมท ี่เอ้ือต ่อการจ ัดการเรียนรู้อย่างมีค ุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    2.6  จ ัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสน ับสน ุนการบริหารจัดการและการจ ัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
    3.๑  จ ัดการเรียนรู้ผ ่านกระบวนการค ิดและปฏ ิบัต ิจริง และสามารถนำไปประยุกตใ์ช ้ในช ีวิตได ้ ยอดเยี่ยม 
    3.2  ใช ้ส ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล ่งเรียนรู้ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
    3.3  มีการบริหารจัดการช ั้นเรียนเช ิงบวก ยอดเยี่ยม 
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผ ู้เรียนอย่างเป  นระบบ และนำผลมาพัฒนาผ ู้เรียน ยอดเยี่ยม 
    3.5  มีการแลกเปล ี่ยนเรียนรู้และให้ข ้อม ูลสะท ้อนกล ับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจ ัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการ STEAM เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็น
เลิศสู่มาตรฐานสากล 

ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 



ก าหนนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 256๕ 

 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           ๙๕ 
         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

๙5 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ในระดับดี 

๙5 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ๙5 
        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ๙5 
        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

๙5 

        1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา ต่างประเทศที่ 2 ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

๙5 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห น 
และแก้ปัญหา 

๙๕ 
 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี ๙5 
          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ๙5 
          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดใน
ระดับดี 

๙5 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๕ 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

๙5 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดข้ันตอน การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๙5 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ๙5 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ ๙5 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9๕ 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙5 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 

๙5 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๙5 

  



 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๘๔ 
            5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป ๘๒.๐๐ 
            5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป ๘๐.๕๐ 
            5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ 3 
ขึ้นไป 

๘๐.๐๐ 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป ๘๕.๐๐ 
            5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป ๘๖.๕๐ 
            5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป ๙๔.๐๐ 
            5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป ๘๓.๐๐ 
            5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป          ๘๒.๐๐ 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 98 

     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ ๙๘ 
     6.2  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ๙๘ 
     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ๙๘ 
     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ๙๘ 
     6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบอาชีพ ๙๘ 
     6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบอาชีพ ๙๘ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 9๖ 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 9๖ 
    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 9๖ 
    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 95 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 

          2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 95 

          2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 95 

          2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 95 

          2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  95 

          2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น 

95 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 9๕ 
     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห นที่
แตกต่าง 

95 

     3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

95 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 9๖ 
4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

9๖ 

4.2 นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

9๖ 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

9๖ 

4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  9๖ 
4.5 นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 9๖ 
4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ 

9๖ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร จไว้ 

ยอดเยี่ยม 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยีย่ม 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ประเด็นการพิจารณา    

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๙๓ 
1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

9๓ 

2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ๙๓ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๙๐ 

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 9๐ 
2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี Application 9๐ 
3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
9๐ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 9๕ 
      ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 9๕ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 95 

1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

9๕ 

2. คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 9๕ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู ้

9๒ 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

9๒ 

มาตรฐานที่ ๔ การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการ STEAM  
เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพิจารณา 
๙๐ 

นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการบูรณาการความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

๙๐ 

 
 

ตารางเทียบเคียงระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย  

ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ยอดเยี่ยม นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๙0 ขึ้นไป 

ดีเลิศ นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘0 – ๘9.99 
ดี นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๗0 – ๗9.99 

ปานกลาง นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๖0 – ๖9.99 
ก าลังพัฒนา นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ ๖0 

 


