ประกาศโรงเรียนดาราจรัส
ที่ 4 / 2561
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2561
_________________________________________
เพื่อให้การพัฒ นาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนดาราจรัส
จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2561 ไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

มาตรฐาน
1 คุณภาพของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
(นายเสกสรร สุวิชากร)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราจรัส

หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายให้กาหนดเป็นรายมาตรฐาน โดยกาหนดเป็นระดับคุณภาพ คือ
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส
ที่ 5 / 2561
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2561
_________________________________________
เพื่อให้การพัฒ นาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนดาราจรัส
จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2561 ไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ค่าเป้าหมาย
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
(นายเสกสรร สุวิชากร)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราจรัส

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส
ที่ 8 / 2561
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
_________________________________________
โดยที่มีป ระกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกของทุ ก ระดั บ ก่ อ นจะมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพในรอบต่ อ ไป
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแ ล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดาราจรัส ตระหนักถึงความสาคัญจึงได้นามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวมาศึกษา
วิเคราะห์ และกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย จานวน 3 มาตรฐาน และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 3 มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
( นางจินดาพร นพพะ )
ผู้อานวยการโรงเรียนดาราจรัส

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนดาราจรัส เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 จานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนดาราจรัส เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 จานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส
ที่ 9 / 2561
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
_________________________________________
โดยที่มีป ระกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกของทุ ก ระดั บ ก่ อ นจะมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพในรอบต่ อ ไป
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดาราจรัส ตระหนักถึงความสาคัญจึงได้นามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวมาศึกษา
วิเคราะห์ และกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และเพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงประกาศให้บุคลากรทราบค่าเป้าหมาย
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
( นางจินดาพร นพพะ )
ผู้อานวยการโรงเรียนดาราจรัส

ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

มาตรฐาน
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไประยุกต์
ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส
ที่ 10 / 2561
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
_________________________________________
โรงเรียนดาราจรัส ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่ อผู้เรียน จึงกาหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา จึงได้ประกาศให้บุคลากรทราบค่าเป้าหมายและมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน
การสื่อสารที่สถานศึกษากาหนด
มีความสามารถในการคิดคานวณ
2) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการคิดคานวณ
ที่สถานศึกษากาหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินค่านิยมที่ดีผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินจิตสังคมผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด (มาตรฐาน
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก)
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
( นางจินดาพร นพพะ )
ผู้อานวยการโรงเรียนดาราจรัส

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส
ที่ 8 / 2561
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
_________________________________________
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนดาราจรัส จึงได้
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้
มาตรฐาน
ค่าเป้าหมายความสาเร็จ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ระดับยอดเยี่ยม
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
( นายเสกสรร สุวิชากร )
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราจรัส

ประกาศโรงเรียนดาราจรัส
ที่ 9 / 2561
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
_________________________________________
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนดาราจรัส จึงได้
ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาและค่ า เป้ า หมายความส าเร็ จ ของโรงเรี ย น ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปีการศึกษา 2561 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้
มาตรฐาน
ค่าเป้าหมายความสาเร็จ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับยอดเยี่ยม
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
( นายเสกสรร สุวิชากร )
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราจรัส

