ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของ
โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้

มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับยอดเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

(นายรักไทย ธนวุฒิกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
2) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) ผู้เรียนร้อยละ 83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
3) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และ
หลากหลาย
4) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ระดับ ยอดเยี่ยม
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ยอดเยี่ยม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ระดับ ดีเลิศ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ระดับ ดีเลิศ

ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 ครูร้อยละ 95 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ครูร้อยละ 95 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 ครูร้อยละ 95 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ครูร้อยละ 95 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน

เป้าหมายความสาเร็จ
ระดับยอดเยี่ยม

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ทดสอบสูงกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ป ระกาศ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จึงได้กาหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ไว้ดังรายละเอียด
ทีแ่ นบท้ายประกาศ ต่อไปนี้
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับยอดเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

(นายรักไทย ธนวุฒิกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ เด็กร้อยละ ๙๐ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ เด็กร้อยละ ๙๐ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
๑.๓ เด็กร้อยละ ๙๐ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
๑.๔ เด็กร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ระดับยอดเยี่ยม
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับยอดเยี่ยม
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับยอดเยี่ยม
๒.๔ จั ดสภาพแวดล้ อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง
ระดับยอดเยี่ยม
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ ระดับดีเลิศ
๒.๖ มี ร ะบบบริ ห ารคุ ณ ภาพที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม

ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
ระดับยอดเยี่ยม

ระดับยอดเยี่ยม

ระดั บ ยอดเยี่ ย ม

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ ครูทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข
๓.๓ ครูทุกคนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย
๓.๔ ครูร้อยละ ๑๐๐ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ระดับยอดเยี่ยม

