ประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานโดยสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล
จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดวามาตรฐานที่กําหนดตอง
สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุได ประเมินไดอยางเปนรูปธรรม กระชับ สามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาได
อยางแทจริง เนนการประเมินสภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บ
ขอมูล ลดการจัดทําเอกสารที่ใชในการประเมินสถานศึกษา
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรีย นโรตารี่ ก รุง เทพให มี คุ ณ ภาพ
และไดมาตรฐาน จึงกําหนดคาเปาหมาย ในปการศึกษา 25๖5 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖5

( นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย )
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพปการศึกษา 2565
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน
1. คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณได
1.3 มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญาสื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
สําหรับครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
3. การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
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 ขึ้นไป
ระดับยอดเยี่ยม

คาเปาหมาย
ปการศึกษา 2565
ระดับคุณภาพดีเลิศ
90.00
86.00
90.00
85.00
ระดับคุณภาพดีเลิศ
85.00
85.00
89.00
90.00
85.00
80.00
ระดับคุณภาพดีเลิศ
85.00
89.00
89.00
85.00

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบทายประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
๒. มี ความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห คิ ดอย างมี วิ จารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น และ
แกปญหา
๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 การประเมินความสามารถในการอาน(Reading Test : RT)
5.2 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT)
5.3 การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary National Educational
Test : O-NET) ประถมศึกษาปที่ 6
5.4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Educational Test : O-NET) มัธยมศึกษาปที่ 3
5.5 ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุมสาระการเรียนรู
- นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 75 มีผลการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 75 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 75 มีผลการเรียนรูกลุมสาระการอาชีพ ระดับ 3.0 ขึ้นไป
- นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับ 3.0 ขึ้นไป
๖. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
รอยละ 80.58
รอยละ 80.12
รอยละ 80.23
รอยละ 80.67
รอยละ 51.40
รอยละ 61.71
รอยละ 46.38
รอยละ 40.36
รอยละ 31.08
รอยละ 65.00

รอยละ 85.80

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา
ระดับยอดเยี่ยม
รอยละ 87.23

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
- รักชาติ ศาสน กษัตริย
- ซื่อสัตยสุจริต
- วินัย
- ใฝเรียนรู
- อยูอยางพอเพียง
- มุงมั่นในการทํางาน
- รักความเปนไทย
- มีจิตสาธารณะ
- กตัญู
๒. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
รอยละ 86.93
๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
รอยละ 87.55
๔. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
รอยละ 89.30
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับยอดเยี่ยม
๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
รอยละ 93.00
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
รอยละ 91.20
๓. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
รอยละ 92.00
กลุมเปาหมาย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
รอยละ 99.00
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
รอยละ 98.00
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
รอยละ 100.00
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ระดับยอดเยี่ยม
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต รอยละ 96.48
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
รอยละ 96.88
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
รอยละ 98.32
๔. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
รอยละ 96.51
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
รอยละ 97.01
เกณฑการตัดสินคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคะแนน (รอยละ)
ระดับคุณภาพ
นอยกวารอยละ 50.00
กําลังพัฒนา
50.00 - 59.99
ปานกลาง
60.00 – 69.99
ดี
70.00 – 79.99
ดีเลิศ
80 ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม

การใหความเห็นชอบเอกสาร
เรื่อง การใหความเห็นชอบเอกสารกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษา
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
___________________________________
ตามที่โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
และระดับปฐมวัย และไดนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ขาพเจาและ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได ศึ ก ษารายละเอี ย ดของค า เป าหมายแล ว ปรากฏวา มี ค วาม
เหมาะสม
ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงใหความเห็นชอบคาเปาหมายของสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕64 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ลงชื่อ............. ...............................................
( นายธนศักดิ์ สุวรรณเกิด)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

