ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
เรื่อง กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
เพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดย
ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
ของชาติ พร้ อมตอบสนองความต้ องการของผู้ ปกครอง และขั บเคลื่ อนด้ว ยแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึ กษา
แผนปฏิบัติประจาปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่ง สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
เฉพาะของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น
ส าหรั บ ใช้ดาเนิ น งานและประเมิน คุณภาพระบบการประกั นคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุ ม
ตัว บ่ งชี้ตาม
กฎกระทรวงฯกาหนด ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐาน
การศึกษาเฉพาะมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 มีจานวน 11 มาตรฐาน ดังนี้
กาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
ระดับ ปฐมวัย ประจาปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน
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