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รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก๒

คานา
เอกสารรายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดทาขึ้นตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งโรงเรียนได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและนาเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว เอกสารรายงานประจาปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 3 ภาคผนวก
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียนที่
มีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารรายงานในฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
30 เมษายน ๒๕๖4
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สารบัญ
หน้า
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
- รูปกิจกรรม
- คาสั่งผู้รับผิดขอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
- กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ที่อยู่ 178 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2
โทรศัพท์ 061-4035260 E-mail : Rotarykrungthep@hotmail.com โทรสาร 032-510402
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้อานวยการโรงเรียน นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย
จานวนบุคลากร ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 33 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ ๑ คน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับปฐมวัย จานวน 117 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา
จานวน 400 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจานวน 192 คนรวมทั้งสิ้น 709 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน 2564)
1) ผลการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย ภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
2) ผลการดาเนินงานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพผ่านการประเมินรอบที่สาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
3) แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
โดยทางโรงเรียนได้จัดโครงการ 1 โครงการและมีกิจกรรมจานวน 10 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
1.1 กิจกรรมโฮมรูม
1.2 กิจกรรมหนูน้อยวัยใส่ใส่ใจสุขภาพ
1.3 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
1.4 กิจกรรมสายใยรักแม่ลูกครูผู้ปกครอง
1.5 กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
1.6 กิจกรรมรักความเป็นไทย
1.7 กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน
1.8 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการระดับปฐมวัย
1.9 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
1.10 กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน
ลงชื่อ

ผู้เขียนรายงาน

(นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
วันที่ 30 เมษายน 2564
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้มีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนมีกิจกรรมการออกกาลังกายเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบเพลงทุกเช้าก่อนห้องเรียนทุกวันจัดให้เด็กได้รับประทานอาหาร ดื่มนม ดื่มน้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และมีการแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง มีการตรวจความสะอาดของเด็กประจาสัปดาห์และมีการชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง ครูดูแลช่วยเหลือนักเรีย นมีการส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
ตามความสามารถมีแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย นอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยสาหรับเด็ก
คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จั ดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กได้สนุกสนาน เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ ในการเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง การร้องเพลง การเล่นและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น เล่นบทบาทสมมติและการทางานศิลปะ มีการบันทึกตรวจสุขภาพคัดกรองการป่วยของเด็กและมี
การบันทึกสุขภาพประจาตัวของเด็ก จากโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
คุณภาพเด็กด้านสั งคม ช่ว ยเหลื อตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสั งคม โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพฝึ กให้ เด็ก
ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน เช่น การเข้าห้องน้า การรับประทานอาหารด้วยตนเอง รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสาซึ่งให้เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรม
รักความเป็นไทยฝึกให้เด็กมีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทายเหมาะสมกับวัย จากกิจกรรมวัน
สาคัญส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคมที่ดีเหมาะสมกับวัย
คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีกิจกรรมโฮมรูมบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่ องให้ผู้อื่นฟังได้จากโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย จาก
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีความสามารถในการคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน อ่านหนังสือนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองเข้าใจได้
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสื่อสารได้เ หมาะสมและมีความคิดพื้นฐานที่ดีรู้จักแสวงหาความรู้ได้ สร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้เหมาะสม
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จุดเด่น
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มีการส่งเสริมให้ เด็กได้เรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการทดลอง
ต่างๆ เช่น การเผาไหม้ กักน้าไว้ได้ ตัวท้าละลาย การละลายของน้าตาล ทอร์นาโดในขวด สนุกกับฟองสบู่ ลอยน้า
ได้หรือไม่ได้ อากาศมีตัวตน แม่เหล็กสามารถดูดกันได้โดยไม่ต้องสัมผัส แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของได้แม้มีวัสดุอื่นมา
ขวางกัน แม่เหล็กไม่ได้ดูดกันแต่ยังผลักกัน ทดลองแม่เหล็กจะดูดติดวัสดุบางอย่างเท่านัน รู้จักกับเหลี่ยมและมุม
ท่วงท้านองของตัวเลข การจัดหมวดหมู่ ตัวเลขเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันอย่างไร แยกเกลือกับพริกไทย ลูกโป่ งพอง
โต เมล็ดพืชเต้นระบ้า ปั๊มขวดและลิฟต์เทียน ให้เด็กได้ค้นหาค้าตอบด้วยตนเอง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถคิดหา เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยของเด็ก และสนุกกับการ
ทดลอง รวมถึงเด็กได้จัดกิจกรรมโครงงาน ผักกาดสายรุ้ง สบู่สมุนไพรไทย ต้มไม้ มหัศจรรย์ แป้งทอดกรอบ และ
ปลูกผักไร้ดิน พร้อมทังเด็กได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสับปะรด เด็กเรียนรู้การแปรรูปเป็นน้าสับปะรด
และสับปะรดกวน เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการท้ากิจกรรมต่างๆได้เป็น
อย่างดี ซึ่งครูส่งภาพกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านช่องทางไลน์ให้ผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กได้
ปฏิบัติ
จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดทาโครงการอย่างต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน รู้จักกาลเทศะ การ
แสดงความเคารพต่อครู พ่อแม่ บุคลคลในครอบครัว และบุคคลอื่น จนเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการทางด้านสังคม และการมีวินัย รวมถึงมีกระตุ้นในเด็กมีความสนใจการทา
กิจกรรม เนื่องจากควรฝึกเด็กมีบุคลิกภาพมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
ผลการพัฒนา
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 100 สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย
คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 99.15 มีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม
คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 95.73 มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกการดื่มนม-แปรงฟัน
- บันทึกตรวจความสะอาดของร่างกาย
- บันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน
- แบบทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
- แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน
- แบบบันทึกสารสัมพันธ์โรงเรียน – บ้าน
- แบบบันทึกความดี
- บันทึกรายการอาหารกลางวัน
- เกียรติบัตร
- สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- สรุปการทดลองวิทยาศาสตร์
- แผนการจัดประสบการณ์
- รายงานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แบบบันทึกการผลิตสื่อ/การใช้สื่อ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม)
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
1.1 กิจกรรมโฮมรูม
1.2 กิจกรรมหนูน้อยวัยใส่ใส่ใจสุขภาพ
1.3 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
1.4 กิจกรรม สายใยรักแม่ลูก ครูผู้ปกครอง
1.5 กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
1.6 กิจกรรมรักความเป็นไทย
1.7 กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน
1.8 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการระดับปฐมวัย
1.9 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
1.10 กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการดาเนินงาน
ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนโรตารี่กรุง เทพมีหลักสู ตรปฐมวัยที่ ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง สนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัวและสถานศึกษา ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจาการที่จบการศึกษาปฐมวัย
ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้ านการจัดประสบการณ์โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์
ในการออกแบบการจัดกิจกรรม และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุ คคลากร กิจกรรมPLC
กิจกรรมการประชุมสัมมนา และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษามีทั้งทักษะใน
การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีการจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มี
สื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ จากกิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มี
การจัดสิ่งอานวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครู
อย่างเพียงพอและทั่วถึงจากกิจกรรมการจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
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จุดเด่น
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้า
มาร่ว มพิ จ ารณาในการวางแผนพั ฒ นาหลั กสู ต ร และให้ผู้ ป กครองเข้า มามี ส่ ว นร่ว มในการท ากิจ กรรมและการประเมิ น
พัฒนาการ และร่วมปรับพฤติกรรมให้กับเด็กได้มีพัฒนาการสมวัยมากขึ้น จัดกิจกรรมที่ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทาจริง
อย่างหลากหลาย จัดพื้นที่ในบ้านให้เหมาะสมกับการทากิจกรรม มีความปลอดภัยต่อเด็กและช่วยจัดหาอุปกรณ์เช่น ดินสอ
กระดาษ สีเทียน สีน้า ฯลฯ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทากิจวัตรประจาวัน เช่น เก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้า แต่งตัว ล้าง
มือ กินข้าวฯลฯ ซึ่งในช่วงแรกอาจคอยช่วยเหลือหรือทากิจวัตรประจาวันพร้อมกันกับเด็ก เมื่อเด็กทาได้แล้วจึงให้เด็ก ลงมือทา
เอง นอกจากนี้เปิดโอกาสให้เด็กทากิจกรรมที่เหมาะสมเท่าที่เด็กจะทาได้ในการช่วยทางานบ้าน งานครัว เช่น กวาดบ้าน เก็บ
ของเข้าที่ ปอกผลไม้ ล้างผักง่ายๆ ฯลฯ งานสวน เช่น ปลูกผัก รดน้าต้นไม้ ซึ่งทางสถานศึกษาได้ มีการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองและกิจกรรมสายใยรักแม่ลูก ครูผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของสมาขิกในครอบครัว และเพื่อฝึกให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย รวมถึงผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุตรหลานของตนเอง

จุดควรพัฒนา
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรปฐมวัย โดยต้องการให้ครูผู้สอนเน้นในเรื่องการอ่าน การ
เขียน ไม่คานึงถึงพัฒนาการตามวัยของเด็ก

ผลการพัฒนา
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 100 สถานศึกษามีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น
จัดให้ครูพอเพียงกับชั้นเรียน ร้อยละ 100 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบ
การศึ กษาปฐมวัย หรือผ่า นการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่ างพอเพี ยงกับชั้ นเรีย นมี การพัฒ นาครูและบุ คลากรให้มีค วามรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒ นาการเด็ก
ใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและครอบครัว
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 90.00 โรงเรียนจัดให้ครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาใน
ด้านการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง ร้อยละ 100 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ในห้องเรียนจัดให้มีมุมประสบการณ์อย่างน้อย 5 มุม
ประสบการณ์ มีของเล่นที่เพียงพอกับเด็ก
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สาหรับครู ร้อยละ 100
ทางโรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ได้อย่างเพียงพอ
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้รับการ
นิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่าเสมอ
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
- แฟ้มพัฒนางานครู
- เกียรติบตั รครูที่เข้ารับการอบรม
- วิจัยในชั้นเรียน
- การผลิตสื่อการสอน
- สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านเด็ก
- ภาพกิจกรรม
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
- แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563
- แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง 2563
- กิจกรรม สายใยรักแม่ลูก ครูผู้ปกครอง
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม)
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
2) กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน
3) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
4) กิจกรรมสายใยรัก แม่ลูก ครูผู้ปกครอง

๘๑๑

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการดาเนินงาน
ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
ด้านร่างกาย มีการออกกาลังกายในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจมี ก ารเปิ ด เพลงให้ เ ด็ ก ได้ เ คลื่ อ นไหวร่ า งกายประกอบเพลงและร้ อ งเพลงประจ าจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เด็กกล้าแสดงออกสามารถเป็นผู้นาและผู้ตามได้
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ รู้จักเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าที่ได้ มีวินัยในตนเองเล่น
ร่วมกับผู้อื่นได้
ด้านสติปัญญา เด็กใช้ภาษาสื่อสารกับเพื่อนและครูได้เหมาะสมตามวัย และมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้
ได้จากกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยส่งผลให้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง ครูจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสได้เลือก
กิจกรรมตามความสนใจความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เล่นและได้ลงมือกระทาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลง
มือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อและการใช้สื่อ
การเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากกิจกรรมการจัดหาสื่อ /ผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน มี
แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดและหาคาตอบในการเรียนรู้
ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็กโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสารวจและการ
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อได้นาผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จาก 6 กิจกรรมหลักของเด็ก และมีเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้เหมาะสมกับวัย ปฐมวัย
ส่งผลให้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

๙๑๒

จุดเด่น
ครูได้มีประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็น
กระบวนการต่อเนื่อง ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก และจัดทาข้อมูลที่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นร่องรอยของ
พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก จากการทากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งหลักฐานและข้อมูลที่บันทึกเป็นระยะ ๆ
สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้า
และนาข้อมูลผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณาปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายใน
การประเมินพัฒนาการยึดหลัก คือ วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องตลอดปี ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรม
ประจาวันด้วยเครื่องมือที่หลายหลาย
มีการเก็บชิ้นงานหรือภาพถ่ายเด็กขณะทากิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในงานที่เด็กทา ได้มีการเขียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับ เช่น ใบงาน สาร
สัมพันธ์ โรงเรียน – บ้าน ที่สามารถแสดงให้เห็นร่องรอยเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กทุกด้าน ทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็ก ครูได้มบี ันทึกพัฒนาการของเด็กเมื่ออยู่ที่โรงเรียนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ทราบ และพ่อแม่ ผู้ปกครองก็มีการ
บันทึกพัฒนาการเมื่อบุตรหลานอยู่ที่บ้านกลับมาเช่นกัน และสรุปผลประเมิน จัดทาข้อมูลและนาผลการประเมินไปใช้
พัฒนาเด็กสาหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสม ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ ครูได้นาผลมาทาการวิเคราะห์แล้วนามาปรับกิจกรรมและทาวิจัย
ในชั้นเรียนในเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งครูได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเข้ากลุ่มไลน์การเรียนการสอน
เกี่ยวกับปฐมวัย เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงรับการนิเทศการจัดประสบการณ์ และได้การมีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนครูในสังกัดเดียวกัน และนาความรู้ที่ได้รับมาทาการผลิตสื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร นาผลการ
ประเมินตนเองมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นเพื่อให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้มี
พัฒนาการสมวัย

จุดควรพัฒนา
การจัดประสบการณ์ของเด็กเป็นสิ่งที่สาคัญ ครูควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับเด็ก จัดสภาพการเรียนรู้ให้เด็ก
ทั้งภายนอก และภายในเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์การทางาน
ต่างๆ ด้วยการเล่น การลงมือปฏิบัติจริง ครูควรการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างหลากหลาย และจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๑๓
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ผลการพัฒนา
จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 93.33โรงเรียนโรตารี่
กรุงเทพจัดให้มีการออกกาลังกายในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้
ท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เปิ ด เพลงให้ เ ด็ ก ได้ เ คลื่ อ นไหวร่ า งกายประกอบเพลงและร้ อ งเพลงประจ าจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เด็กสามารถเป็นผู้นาและผู้ตามได้ ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันในการเข้า
ห้องน้า ห้องส้วม รับประทานอาหารด้วยตนเอง รู้จักเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าที่ มีวินัยในตนเองและเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เด็กใช้ภาษาสื่อสารกับเพื่อนและครูได้เหมาะสมตามวัย และมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้จากกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 96.00
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่มจากการจัด กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดความมี
น้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90.67
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส มี
มุมเสริมประสบการณ์ และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากกิจกรรมการจัดหาสื่อ /
ผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็กร้อยละ 93.33 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การ
สอบถาม การสารวจและการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีสารสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองทุก
อาทิตย์เพื่อผู้ปกครองจะได้รับรู้ว่าเด็กได้เรียนอะไรไปบ้างในแต่ละวัน เพื่อได้นาผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

๑๔
๑๑

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
-รายงานประจาปีของสถานศึกษา
- แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันภายในของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
- รายงานโครงการ/กิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
- สรุปประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2563
- ตารางการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน
- บันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- เกียรติบัตรครู และเด็ก
- แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยชุมชน
- แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก
- สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- สมุดบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1.1 กิจกรรมโฮมรูม
1.2 กิจกรรมหนูน้อยวัยใส่ใส่ใจสุขภาพ
1.3 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
1.4 กิจกรรม สายใยรักแม่ลูก ครูผู้ปกครอง
1.5 กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
1.6 กิจกรรมรักความเป็นไทย
1.7 กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน
1.8 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการระดับปฐมวัย
1.9 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
1.10 กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน

๑๕
๑๒

ส่วนที่ 3
ภาคผนวก
- รูปกิจกรรม
- คาสั่งผู้รับผิดขอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
- กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๖

ภาพกิจกรรม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

รับประทานอาหารกลางวัน

คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน

ออกกาลังกาย

ดื่มนม

ล้างมือบ่อยๆ

ตัดเล็บ ตรวจความสะอาดของร่างกาย

เล่นน้า เล่นทราย

๑๗

ภาพกิจกรรม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “กักน้าไว้ได้”

โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ต้มไม้ มหัศจรรย์”

โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “สบู่สมุนไพรไทย”
”

๑๘

ภาพกิจกรรม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สับปะรดแสนอร่อย โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สับปะรดแปรรูปเป็นน้าสับปะรด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สับปะรดแปรรูปเป็นสับปะรดกวน

๑๙

ภาพกิจกรรม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประชุมครูปฐมวัย

เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย

กิจกรรมสายใยรัก แม่ลูก ครูผู้ปกครอง ฐาน กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

๒๐

ภาพกิจกรรม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กิจกรรมสายใยรัก แม่ลูก ครูผู้ปกครอง ฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สับปะรดแสนอร่อย

กิจกรรมสายใยรัก แม่ลูก ครูผู้ปกครอง ฐาน กิจกรรมเสริมประสบการณ์การท้าแซนวิช

กิจกรรมสายใยรัก แม่ลูก ครูผู้ปกครอง ฐาน กิจกรรมสร้างสรรค์ ปูนพลาสเตอร์

๒๑

ภาพกิจกรรม มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

รับการนิเทศการจัดประสบการณ์

ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนครูในสังกัด

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

๒๒

ภาพกิจกรรม มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ผลิตสื่อการเรียนรู้

เด็กได้ใช้สื่อการเรียนรู้

ประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

๒๓

คาสั่งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ที่ 38/ 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
............................................................................................................................. ...........
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและจัดทา
รายงานเป็นประจาทุกปี และเปิดเผยให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานจัดการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ ในการนี้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสาหรับการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา อ านวยความสะดวกในการท างานของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
1. นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ประธาน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
รองประธาน
3. นางสาวกรรณิการ์ ศรีทอง
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
รองประธาน
3. นางปัทมาพร สุขศรี
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน จาแนกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3 มาตรฐาน ดังนี้

๒๔

-22.1 ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพเด็ก

ผู้รับผิดชอบ
นางปัทมาพร สุขศรี
นางพชร สมพันธุ์
นางสาวสุกฤตา สมอ่วม
นางสาวสุรัชดา ชื่นชมน้อย

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ

นางปัทมาพร สุขศรี
นางพชร สมพันธุ์
นางสาวสุกฤตา สมอ่วม
นางสาวสุรัชดา ชื่นชมน้อย

มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

นางปัทมาพร สุขศรี
นางพชร สมพันธุ์
นางสาวสุกฤตา สมอ่วม
นางสาวสุรัชดา ชื่นชมน้อย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

๒๕

คาสั่งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ที่ 39 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
............................................................................................................................. ...........
ตามที่ มี ป ระกาศใช้ ก ฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2561 และประกาศสานั กงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ที่กาหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษา จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดทารายงานผล และนาผลการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดังนี้
1. นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ประธาน
2. นายอภินันท์ นุภาสัน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
รองประธาน
3. นายธนศักดิ์ สุวรรณเกิด
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
4. นางสาวละออง มีทรัพย์
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
กรรมการ
5.นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
กรรมการ
6. นางปัทมาพร สุขศรี
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นสาคัญ
สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

๒๖

คาสั่งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ที่ 40 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (SAR)
............................................................................................................................. ...........
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 49 กาหนดให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (SAR)
ประจาปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. นายพงษ์ศักดิ์
สาลีกงชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
2. นางปัทมาพร
สุขศรี
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
3. นางสาวสุกฤตา
สมอ่วม
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
4. นางพชร
สมพันธุ์
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
5. นางสาวสุรัชดา
ชื่นชมน้อย
ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ให้ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งให้ ข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรฐานโรงเรียนและ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทารายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

๒๗

ประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
------------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ป ระกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับปฐมวัย ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย จากการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพมีคุณภาพและมาตรฐานจึงกาหนดค่าเป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3

(นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

๒๘

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพปีการศึกษา 2563
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563
ระดับคุณภาพดีเลิศ
90.00
86.00
85.00
85.00
ระดับคุณภาพดีเลิศ
85.00
95.00
88.00
90.00
85.00

1. คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สาหรับครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
80.00
3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพดีเลิศ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
84.00
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
83.00
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
85.00
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
85.00
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
ค่าร้อยละ
น้อยกว่าร้อยละ 60.00
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม

๒๙

การให้ความเห็นชอบเอกสาร
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
___________________________________
ตามที่โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้กาหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และได้นาเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษา
รายละเอียดของค่าเป้าหมายแล้ว ปรากฏว่า มีความเหมาะสม
ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
ลงชื่อ............................................................
( นายธนศักดิ์ สุวรรณเกิด )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๐

ประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบ
กับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ปรับปรุงใหม่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุ ณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคตรวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การมีส่ วนร่ วมของผู้เกี่ย วข้อง ทั้งบุ คลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกัน เพื่อน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรับรองการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ย นโรตารี่ ก รุ งเทพจึ งประกาศใช้ มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ ก ษา ระดั บการศึ กษาปฐมวั ย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63

( นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย )
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

๓๑

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืนฐานและแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชันเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

๓๒

การให้ความเห็นชอบเอกสาร
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
___________________________________
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้พิจารณาการใช้ มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพแล้วเห็นชอบให้ดาเนินการตามมาตร
ของสถานศึกษาได้

ลงชื่อ............................................................
( นายธนศักดิ์ สุวรรณเกิด )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๓

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโรตารีก่ รุงเทพ
ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
มาตรา 9 (3) ให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และมาตรา
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่ อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการรายงานการจัดทารายงานประจาปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉัน ท์ให้โรงเรียนเสนอ ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกต่อไป

ลงชื่อ................................................
(นายอภินันท์ นุภาสัน)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

ลงชื่อ................................................
(นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

ลงชื่อ................................................

ลงชื่อ................................................

(นายธนศักดิ์ สุวรรณเกิด)
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

(นายธเนศร์ เจริญเนือง)
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

