
 

 

ประกาศโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 

  เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานโดยสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล 

จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยมีแนวคิดวามาตรฐานท่ีกําหนดตอง

สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุได ประเมินไดอยางเปนรูปธรรม กระชับ สามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาได

อยางแทจริง เนนการประเมินสภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บ

ขอมูล ลดการจัดทําเอกสารท่ีใชในการประเมินสถานศึกษา   

 

 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพใหมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน จึงกําหนดคาเปาหมาย ในปการศึกษา 25๖5 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

ประกาศ ณ วันท่ี  13   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖5 

 

 

 

                                             ( นายพงษศักด์ิ สาลีกงชัย ) 

            ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพปการศึกษา 2565 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน 

 

คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2565 

1. คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 90.00 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 86.00 

1.3 มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 90.00 

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญาส่ือสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได 85.00 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีเลิศ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 85.00 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 85.00 

2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 89.00 

2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 90.00 

2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
สําหรับครู 

85.00 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 80.00 

3. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ระดับคุณภาพดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 85.00 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 89.00 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 89.00 

3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

85.00 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

คารอยละ  
 ระดับคุณภาพ 

นอยกวารอยละ 60.00  
     ระดับกําลังพัฒนา 

รอยละ 60.00 – 69.99  
     ระดับปานกลาง 

รอยละ 70.00 – 79.99 
     ระดับดี 

รอยละ 80.00 – 89.99  
     ระดับดีเลิศ 

รอยละ 90.00 ข้ึนไป       ระดับยอดเยี่ยม 



การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบทายประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  

เร่ือง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับดีเลิศ 

      ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ  รอยละ 80.58 

      ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แกปญหา 

รอยละ 80.12 

๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 80.23 

      ๔.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รอยละ 80.67 

๕.  มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      5.1 การประเมินความสามารถในการอาน(Reading Test : RT)  

      5.2 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (National Test :  NT) 

     5.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National  Educational 

Test : O-NET) ประถมศึกษาปท่ี 6 

   5.4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National    

      Educational Test : O-NET) มัธยมศึกษาปท่ี 3 

     5.5 ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

     - นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - นักเรียนรอยละ 75 มีผลการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - นักเรียนรอยละ 75 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - นักเรียนรอยละ 75 มีผลการเรียนรูกลุมสาระการอาชีพ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 
 

รอยละ 51.40 

รอยละ 61.71 

รอยละ 46.38 

รอยละ 40.36 

 

รอยละ 31.08 

 

รอยละ 65.00 

      ๖.  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 85.80 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี 

- รักชาติ ศาสน กษัตริย 

- ซื่อสัตยสุจริต 
- วินัย 
- ใฝเรียนรู 
- อยูอยางพอเพียง 
- มุงมั่นในการทํางาน 
- รักความเปนไทย 
- มีจิตสาธารณะ 
- กตัญู 

รอยละ 87.23 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 86.93 
๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 87.55 
๔. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 89.30 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
  ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน รอยละ 93.00 
  ๒. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ 91.20 

  ๓. ดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุมเปาหมาย 

รอยละ 92.00 

  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ 99.00 

  5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู รอยละ 98.00 

  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู รอยละ 100.00 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
     1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต รอยละ 96.48 
     2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู    รอยละ 96.88 
     3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก    รอยละ 98.32 

  ๔. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  รอยละ 96.51 
     5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู รอยละ 97.01 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับคะแนน (รอยละ) ระดับคุณภาพ 

นอยกวารอยละ  50.00 กําลังพัฒนา 
50.00 - 59.99  ปานกลาง 
60.00 – 69.99 ดี 
70.00 – 79.99 ดีเลิศ 

80  ข้ึนไป ยอดเยี่ยม 



การใหความเห็นชอบเอกสาร 
เร่ือง การใหความเห็นชอบเอกสารกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษา 

 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2 

___________________________________ 
 

ตามท่ีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และระดับปฐมวัย และไดนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ขาพเจาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดศึกษารายละเอียดของคาเปาหมายแลว ปรากฏวา มีความ
เหมาะสม  

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงใหความเห็นชอบคาเปาหมายของสถานศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕64 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

  

ลงช่ือ............. ............................................... 

                   ( นายธนศักด์ิ  สุวรรณเกิด) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 


