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คํานํา 

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  2563  ฉบับนี้ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ไดจัดทําข้ึน 

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีระบุใหสถานศึกษาจัดทํา

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่งโรงเรียน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนผลมาจากการดําเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาและไดนําเสนอรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ

เรียบรอยแลว   

 

เอกสารรายงานประจําปของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ  คือ สวนท่ี 1 บทสรุป

ผูบริหาร  สวนท่ี 2 รายงานผลการประเมินตนเอง  และสวนท่ี 3  ภาคผนวก  

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานและผูเกี่ยวของทุกฝายท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียนท่ีมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังวาเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปนประโยชน

ตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปถัดไป และเปนฐานขอมูลในการกําหนดนโยบายการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชนในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

  

 

 

              โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   

                  เมษายน  2564 
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สวนที่ 1 

บทสรปุของผูบริหาร 
ขอมูลท่ัวไป 

 ช่ือโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ท่ีต้ังเลขท่ี ๑๗๘  หมู ๔  ตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2  โทรศัพท : ๐๓๒ – 510402   
อีเมล : Rotarykrungthep@hotmail.com  เว็บไซต : http://www.rkp.ac.th  เปดสอนระดับช้ัน  ระดับช้ันอนุบาล 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  เนื้อท่ี ๑๙ ไร  ๔๐ ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ   หมู ๔  หมู ๗  หมู ๑๐ 
 

1. ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เริ่มสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  ดวยเงินพระราชทานจาก  สมเด็จพระศร ี
นครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จยา)เปนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งเงินจํานวนนี้  สโมสรโรตารี่กรุงเทพทูลเกลาฯ
ถวาย  เพื่อสรางอาคารเรียนตามแบบอาคาร ป.๑ ข ของกระทรวงศึกษาธิการในท่ีดินซึ่งบริจาคโดย นางแจว  ชางงาม  
จํานวน ๑๙ ไร – งาน  ๔๐  ตารางวา  ต้ังอยูในหมูท่ี ๔  ตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
เริ่มดําเนินงานกอสรางโดย  กก.สอ.ตชด.  คายนเรศวร  เมื่อวันท่ี ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๒ แลวเสรจ็เมื่อวันท่ี ๑๗ 
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๓ และไดรับพระราชทานนาม  จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวา  “โรงเรียนโรตารี่
กรุงเทพ” โดยทรงเสด็จมาเปดปายดวยพระองคเอง  และทรงปลูกมะมวง ๒ ตน  ไวตรงบริเวณขางประตูทางเขา
โรงเรียนฝงละ ๑ ตน โดยเปดทําการสอนเปนวันแรก เมื่อวันท่ี  ๒๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๓ ปจจุบันโรงเรียนโรตารี่
กรุงเทพเปดสอนต้ังแต  ระดับช้ันอนุบาล  จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

2. วิสัยทัศน     
โรงเรียนนาอยู  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของชุมชน 
 

3. พันธกิจ    
1. พัฒนาอาคารสถานท่ีใหเอื้อตอการเรียนรู 
2. พัฒนาครูใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
4. พัฒนาโรงเรียนทุกๆดานใหเปนท่ียอมรับของชุมชน 

 

4. กลยุทธของสถานศึกษา 
   1. พัฒนาสถานศึกษา  โรงเรียนใหนาอยู  นาดู  นาเรียน 
  2. ครูดีมีคุณภาพ 
  3. จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณภาพ 

 

 5. ขอมูลผูบริหาร 
  ผูอํานวยการโรงเรียนช่ือ-สกุล นายพงษศักด์ิ   สาลีกงชัย    โทรศัพท : 061-4035260  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.เกษตรศาสตร ,  ศษ.ม  สาขาบริหารการศึกษา   
  ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต 1 ตุลาคม  2561     
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 6. ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 9  เมษายน 2564) 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

การศึกษาปฐมวัย    4 61 56 117 

ประถมศึกษา 12 197 203 400 

มัธยมศึกษา    6 94 98 192 

รวม 22 352 357 709 
 

   การศึกษาปฐมวัย    อัตราสวนครู : เด็ก  = ๑ : 23 
      อัตราสวนหองตอเด็ก  = 1 : 29 
   ประถมศึกษา  อัตราสวนครู : ผูเรียน  = ๑ : 21 
      อัตราสวนหองตอผูเรียน  = ๑ : 21 
   มัธยมศึกษา     อัตราสวนครู : นักเรียน  = ๑ : 33 
      อัตราสวนหองตอผูเรียน  = ๑ : 32 
 

 7. ขอมูล/สารสนเทศนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอมูล/สารสนเทศนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน รอยละ 
๑. นักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม 7 0.98 
๒. นักเรียนท่ีเรียนซ้ําช้ัน 13 1.83 
๓. นักเรียนท่ีจบหลักสูตร 171 99.42 

ช้ันอนุบาล  3     55 100.00 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 68 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 49 98.00 

 

8. ขอมูลครูและบุคลากร  

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง 
เจาหนาท่ี

อื่นๆ 
รวม

ท้ังหมด 

ปการศึกษา 2563 1 33  - 1 2 37 
 

 9. ขอมูลอาคารสถานท่ี 

อาคารเรียนจํานวน 5  หลัง อาคารประกอบจํานวน  1  หลัง  อาคารเอนกประสงค จํานวน 2 หลัง   สวม   

4  หลัง  สนามเด็กเลน ๑  สนาม   สนามฟุตบอล   ๑  สนาม   บานพักครู 1 หลัง อื่นๆ (ระบุ) สนามบาสเกตบอล  1  

สนามกีฬาเอนกประสงค 1 สนาม   
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 10. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมชนบทมีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
มีประชากร ๑๐,๐๐๐  คน บริเวณใกล เ คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัดหนองยายอวม  โรงงาน 
อุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง ชุมชนหนองยายอวม อาชีพหลักของชุมชน คือ  การทําไร รับจางและ  
ธุรกิจสวนตัว สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ  
ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา พธิีกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญตางๆ 
  ๒. ผูปกครอง สวนใหญจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพหลัก คือ
การเกษตร สวนใหญนับถือศาสนา พระพุทธศาสนา  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได โดยเฉล่ียตอครอบครัวตอป 
๓๐,๐๐๐ บาท  จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว  ๔  คน 
 ๓. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

       โรงเรียนอยูใกลบริเวณวัด หนองยายอวม จึงมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับศาสนพิธีวัน
สําคัญทางศาสนา และอยู ใกลกับโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง  จึงไดรับการสนับสนุน 
ตามความเหมาะสม  เขตบริการของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มี ๓ หมูบานคือ หมู ๔ ,๗ ,๑๐ และมีนักเรียน
นอกเขตบริการมีความประสงคท่ีจะเรียน  จึงทําใหอาคารสถานท่ีไมเพียงพอและงบประมาณของทางรัฐบาล
มีจํานวนจํากัดตลอดจนนักเรียนยายเขายายออกติดตามผูปกครอง  ดังนั้นเวลาจัดสรรเงินงบประมาณใช
ขอมูล ๑๐  มิถุนายน  ของทุกป ทําใหยอดนักเรียนไมแนนอน  และไดรับจัดสรรเงินรายหัวนักเรียนนอยกวา
จํานวนนักเรียนท่ีมีจริง  ทําใหการบริหารงบประมาณในการเรียนฟรี  ๑๕  ป  อยางมีคุณภาพเกิดปญหาใน
การเบิกจาย 

 

 11. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  
  ๑. หองสมุดมีขนาด ๖ × ๙ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด  ๔,๐๐๐ เลม 

     ๒. หองปฏิบัติการ 
   - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    จํานวน       ๑       หอง 
  3. แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  
   - หองสมุด 
   - หองคอมพิวเตอร 
   - หองดนตรีไทย 
   - หองสหกรณ 
   - หองพยาบาล 
   - กลองหนังสือเคล่ือนท่ี 
   - แปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ลานธรรมมะ 
   - บานขยะ 
  4. แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  

  - วัดหนองยายอวม 

  - วัดหนองพลับ 

  - วัดหวยมงคล 
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 12. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

   โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตรโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการเรียนรู 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

คณิตศาสตร

  

160 160 160 160 160 160 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

วิทยาศาสตร 80 80 80 120 120 120 160 

(4 นก.) 

160 

(4 นก) 

160 

(4 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา   

และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร 

 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

- หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม   

  และการดําเนินชีวิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร 

- ภูมิศาสตร 

80 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

80 

 

40 

 

 

 

40 

 

80 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

120 

 

40 

 

 

 

80 

120 

 

40 

 

 

 

80 

120 

 

40 

 

 

 

80 

160 

(4 นก.) 

40 

(1 นก.) 

 

 

120 

(3 นก.) 

160 

(4 นก.) 

40 

(1 นก.) 

 

 

120 

(3 นก.) 

160 

(4 นก.) 

40 

(1 นก.) 

 

 

120 

(3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 40 

(1 นก.) 

40 

(1 นก.) 

40 

(1 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 200 200 200 80 80 80 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 880 

(22 นก.) 

880 

(22 นก.) 

880 

(22 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

1. กิจกรรมแนะแนว 

2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

    สาธารณประโยชน 

4. กิจกรรมชุมนุม 

40 

40 

40 

 

- 

40 

40 

40 

 

- 

40 

40 

40 

 

- 

40 

40 

40 

 

- 

40 

40 

40 

 

- 

40 

40 

40 

 

- 

40 

40 

40 

 

40 

40 

40 

40 

 

40 

40 

40 

40 

 

40 

รายวิชาที่โรงเรียนจัดเพิ่มเติม 

ตามจุดเนนของโรงเรียน 

40 40 40 40 40 40 ปละไมนอยกวา  

200 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมเกิน 1,000 ชั่วโมง/ป ไมเกิน 1,200 ชั่วโมง/ป 
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การประเมินตนเอง 
 
 

 

1) ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาพรวมอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2)  ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาไดดําเนินการตาม วิสัยทัศน  อัตลักษณ  เอกลักษณ และพันธกิจ รวมถึงการ

ทํากิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ  ดังนี้  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โครงการงานกิจการนักเรียน  โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข โครงการใชและดูแลรักษาอาคารสถานท่ี / ส่ิงแวดลอม   แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการบูรณาการอานออก

เขียนได สุขภาวะและคุณธรรม  แผนปฏิบัติการ  รายงานประจําป (SAR)   โครงงานคุณธรรม   โครงงานแตละกลุม

สาระ  แผนการจัดการเรียนรู  ชุมชนการเรียนรูแหงวิชาชีพ ( PLC ) และวิจัยในช้ันเรียน  

3) แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน ของสถานศึกษามีดังนี้ 

สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เรื่อง การยกระดับผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน (National Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา และผล

การทดสอบการศึกษาระดับชาติช้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  

ใหมีคาเฉล่ียของการทดสอบเทากับหรือมากกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 

         สถานศึกษามีการวางแผนดําเนินงานจัดทําโตะสําหรับรับประทานอาหารเพิ่มเติมและในระหวางท่ีรอ

เพิ่มพื้นท่ีในโรงอาหาร ทางสถานศึกษาไดแกปญหาเบ้ืองตนโดยจัดตารางเรียนใหนักเรียนแตละชวงช้ันพักรับประทาน

อาหารกลางวันไมตรงกัน และมีเวลารับประทานอาหารกลางวันชวงช้ันละไมเกิน 15 - 20 นาที เพื่อใหโรงอาหาร 

มีพื้นท่ีเพียงพอใหนักเรียนชวงช้ันตอไป 

         สถานศึกษามีการพัฒนาใหผูเรียนเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน โดยใหคณะครูเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามกลุมสาระการเรียนรูและประเมินผลการจัดการเรียนรูเพื่อนําผลมาพัฒนา 

 

 
 

 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูเขียนรายงาน 
  (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
    วันท่ี  30  เมษายน  2564 
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สวนที่ 2 
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน    

ผลการประเมินตนเองอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในดานคุณภาพของผูเรียน มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีดี  ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญควบคูกับ

การใชเทคโนโลยี ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห  

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น รูจักแกไขปญหา มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและยังสงผลใหการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test  : O-NET) และผลการประเมินความสามารถในการอาน 

(Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีคาคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 

สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจําเปน  จึงจัดทําหลักสูตร

ทองถ่ินของสถานศึกษาท่ียึดหลักสูตรโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนแนวทาง ในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินและจะนํามาใชในการจัด 

การเรียนการสอนปการศึกษา 2564  โดยคณะครูรวมกันศึกษาวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตร สงเสริมสนับสนุนใหครู

จัดกระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ วัดและประเมินผลดวยเครื่องมือท่ีหลากหลายสอดคลองกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี หรือผลการเรียนรู เนนการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมจริง 

สถานศึกษาพัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงปะสงคและคานิยมท่ีดีตามอัตลักษณของสถานศึกษา “ผูเรียนเปน

คนดี  มีคุณภาพ” โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ดวยการเรียนรูผานโครงงานคุณธรรม 

และโครงงานแตละกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมวัดและประเมินผล  

กิจกรรมจัดหาส่ือ/ผลิตส่ือและใชส่ือการเรียนการสอน กิจกรรมหองสมุดกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหอานคลอง เขียนคลอง กิจกรรมพัฒนาการศึกษาดวยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และกิจกรรมเสริม

เนื้อหาหลักสูตร (ธรรมศึกษา)  กิจกรรมดังกลาวขางตนเปน กิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความรูควบคูไปกับ

คุณธรรมจริยธรรม กลอมเกลาผูเรียนใหมีความเอื้ออาทรตอผูอื่น กตัญู - กตเวทีตอผูมีพระคุณ ปลูกฝงความเปนลูก

ท่ีดีของพอแมเปนศิษยท่ีดีของครูอาจารย 

นอกจากนี้สถานศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู มีทักษะพื้นฐาน มีเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รูจักการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี ดวยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานและชุมชน  
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เชน กิจกรรมวันสําคัญประจําปและวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมดนตรีไทย กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสหกรณ

รานคา กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  

กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมประชาธิปไตย และกิจกรรมงานปกครอง ซึ่งสงผลใหสถานศึกษามีผลการประเมินเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 

๘6.13 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

 จุดเดน 

สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางดานวิชาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทําใหผูเรียน

เปนผูใฝรูใฝเรียน มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห สามารถใชเทคโนโลยี

ในการเรียนรู และมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคตาม

หลักสูตร  มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี  มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

สูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ 0.81 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ 4.22 ในสวนของผลการประเมินความสามารถในการอาน (Reading Test : RT)  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีคาคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ 4.26  

สถานศึกษามีการบริการสารสนเทศท่ีครบถวน มีสัญญาณอินเตอรเน็ตครอบคลุมท้ังสถานศึกษา ทําใหใช

ระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ไดอยางคลองตัว นอกจากนี้สถานศึกษายังได

คํานึงถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาอยางเขมงวด มีการจัดเวรรักษาการณประจําวันโดยผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ี

อยางเครงครัด มีไฟสองสวาง มีการติดต้ังระบบกลองวงจรปด และมีโครงการ ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (One Police 

One School ) ท่ีคอยประสานงานครู ๓ ฝาย กับตํารวจในพื้นท่ีเพื่อปองกัน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายใน

สถานศึกษา 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

 จากการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ึนพื้นฐาน (National Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ มี

คะแนนเฉล่ียตํ่ากวาปการศึกษา 2562  จึงตองมีการพัฒนาเพื่อใหคาเฉล่ียของผลการทดสอบประเมินคุณภาพ

การศึกษาข้ึนพื้นฐาน (National Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ใหมีคาเฉล่ียของผลการทดสอบสูงกวาป

การศึกษาท่ีผานมา   และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ และ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีคาคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา แตยังมีคาเฉล่ียของการ

ทดสอบนอยกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ จึงตองมีการพัฒนาเพื่อใหคาเฉล่ียสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 
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 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) เรื่อง การยกระดับผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (National Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา และผลการ

ทดสอบการศึกษาระดับชาติช้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ใหมี

คาเฉล่ียของการทดสอบเทากับหรือมากกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 
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มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ผลการประเมนิตนเองอยูในระดบั ยอดเยี่ยม 

ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษาไดกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจนสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและความ

ตองการของชุมชน  โดยสถานศึกษากําหนด วิสัยทัศนไวในแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพวา  

“โรงเรียนนาอยู  ครูดี  มีคุณภาพ  เปนท่ียอมรับของชุมชน” 

 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  มีการวางแผนพัฒนา และการนํา

แผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา  ดวยการบริหารงาน ๔ ฝาย  ไดแก  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานท่ัวไป 

 สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก

กลุมเปาหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเปนแบบอยางได ดวยการดําเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ท้ังนี้ยังมีภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการใหความรูกับผู เรียน เชน สถานีตํารวจภูธรตําบล 

หนองพลับ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ  วัดหนองยายอวม  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

หนองพลับ 

 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดวยการดําเนินงานตาม

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร  และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการพัฒนางาน  และ

การเรียนรูของผูเรียน 

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายใน และภายนอกหองเรียนมีสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อ

ตอการจัดการเรียนรู  และมีความปลอดภัยตามโครงการใชและดูแลรักษาอาคารสถานท่ี/ส่ิงแวดลอม  โครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  กิจกรรม ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน  

 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ  

และจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาตามกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาดวยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สงผลใหการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เพิ่มข้ึนรอยละ 4.22  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพิ่มข้ึนรอยละ 0.81 

 สถานศึกษาสรางภาคีเครือขายผูปกครอง ๓ ฝาย ไดแก ผูปกครองนักเรียนในแตละระดับช้ัน  ครูใน

สถานศึกษา  และนักเรียนในสถานศึกษา  แลวคัดเลือกตัวแทนของแตละฝาย  มาเขารวมประชุม ปการศึกษาละ ๒ 

ครั้ง  เพื่อรวมกันวางแผนในการจัดการศึกษา หรือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 จากกระบวนการบริหารและจัดการของสถานศึกษาท้ังหมดสงผลใหผลการประเมินเพื่อการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษามาตรฐานท่ี ๒ อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  รอยละ 94.80  ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ี

สถานศึกษากําหนด 
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จุดเดน 

 สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุมเปาหมาย  โดยสถานศึกษากําหนดใหนักเรียนทุกระดับช้ันเขียนคัดลายมือและเขียนตามคําบอกภายใตการดูแล 

ตรวจสอบความถูกตอง  และใหคําแนะนํา ปรับปรุง แกไข ตามศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคลโดยครูประจําช้ัน  

ซึ่งมีผูอํานวยการสถานศึกษาติดตามผล  เพื่อมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูสวนประกอบของคําตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษาและวัยของผูเรียนในแตละชวงช้ัน  พัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรไทยอยางถูกตองตามเกณฑ

แบบกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และความประณีต สะอาดเเปนระเบียบเรียบรอย อานเขาใจงาย  ตลอดจนให

ผูเรียนเกิดความชํานาญจากการคัดไปสูการเขียนทุกกลุมสาระการเรียนรู   นอกจากนี้การเขียนคัดลายมือและการ

เขียนตามคําบอกยังชวยฝกสมาธิในการทํางาน  มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ  และท่ีสําคัญยัง

เปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทยใหคงไวดวย ในการจึงทําใหการประเมินความสามารถในการอาน (Reading 

Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เพิ่มข้ึนรอยละ 4.26 
 

  จุดควรพัฒนา 

 เนื่องดวยสถานศึกษาเปดสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  มีนักเรียนจํานวน

เพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา  สงผลใหพื้นท่ีในการรับประทานอาหารไมเพียงพอท่ีจะรองรับนักเรียนในแต

ละระดับช้ันและมีจํานวนนักเรียนเขาใชบริการจํานวนมาก  ทําใหแออัดและอาจเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนจึงวางแผน

พัฒนาโรงอาหารใหมีประสิทธิภาพ เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
 

แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สถานศึกษามีการวางแผนดําเนินงานจัดทําโตะสําหรับรับประทานอาหารเพิ่มเติมและในระหวางท่ีรอเพิ่ม

พื้นท่ีในโรงอาหาร ทางสถานศึกษาไดแกปญหาเบ้ืองตนโดยจัดตารางเรียนใหนักเรียนแตละชวงช้ันพักรับประทาน

อาหารกลางวันไมตรงกัน และมีเวลารับประทานอาหารกลางวันชวงช้ันละไมเกิน 15 - 20 นาที เพื่อใหโรงอาหารมี

พื้นท่ีเพียงพอใหนักเรียนชวงช้ันตอไป  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผลการประเมนิตนเองอยูในระดบั ยอดเยี่ยม 

ผลการดําเนินงาน 

   โรงเรียนไดมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ ผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

เรียนรู ท่ีมีการใชส่ือนวัตกรรมท่ีทันสมัย ตามกิจกรรมจัดหาส่ือ/ผลิตส่ือ และใชส่ือในการเรียนการสอน มีการนําผล

จากการประเมินการจัดการเรียนรูมาปรับกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาส่ือการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ัน

เพื่อพัฒนาผูเรียน รวมถึงการนําส่ือนวัตกรรมไปเผยแพรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหอานคลอง เขียนคลอง   

 สถานศึกษามีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษามาใชในการ

จัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย และไดรับประสบการณตรง

จากการเรียนรู การปฏิบัติในสถานท่ีจริง ตามกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน (ทัศนศึกษา/กิจกรรมวิชาการ) 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน  การมีปฏิสัมพันธ

เชิงบวก ใหผูเรียนรักท่ีจะเรียนรู และสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ตามกิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรม

การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 

 สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยการใช

เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู มีการปรับวิธีการวัดผล

ประเมินผลผูเรียนและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ตามกิจกรรมวัดผลประเมินผล 

การวิจัยในช้ันเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 สถานศึกษามีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผู เกี่ยวของเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

ตามกิจกรรมชุมชนการเรียนรูแหงวิชาชีพ (PLC) สงผลใหสถานศึกษามีผลการประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถานศึกษาของมาตรฐานท่ี 3 ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     อยูใน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 98.85 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
 

จุดเดน 

 จุดเดนสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการวิจัยในช้ันเรียนทุกกลุมสาระ

การเรียนรู มีการผลิตส่ือตามกิจกรรมจัดหาส่ือ/ผลิตส่ือ ใชส่ือในการเรียนการสอนและนําผลการประเมินในการจัดการ 
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เรียนรูมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการใชส่ืออยางตอเนื่อง มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) นอกจากนี้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

สรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียน ตามกิจกรรมระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู ตามกิจกรรมชุมชนการเรียนรูแหงวิชาชีพ (PLC) สถานศึกษามีหลักสูตรทองถ่ินบูรณาการในทุกกลุม

สาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและปลูกฝงใหผูเรียนสํานึกรักษทองถ่ิน 
 

จุดควรพัฒนา 

 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชหลักสูตรทองถ่ินเพื่อพัฒนาผูเรียน ท้ังนี้ทาง

สถานศึกษาตองมีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึนไป 
 

ทิศทาง/แผนการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 สถานศึกษามีการพัฒนาใหผูเรียนเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน โดยใหคณะครูเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบบูรณาการตามกลุมสาระการเรียนรูและประเมินผลการจัดการเรียนรูเพื่อนําผลมาพัฒนา 
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สวนที ่3 
ภาคผนวก 

 

- ผลงานดีเดนในรอบปการศึกษา 2563 

- รูปกิจกรรม 

- คําส่ัง 

- ประกาศคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 

- ประกาศมาตรฐานการศึกษา 

- บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 
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ผลงานดีเดนในรอบปการศึกษา 2563 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา 

รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง 

 

สถานศึกษาสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและ

ปลอดภัย ผานหลักสูตร Be Internet Awesome โดย Google  

กรมอนามัย 

 

มูลนิธิครูดีของ

แผนดิน 

 

ครู 

 

-รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 

 

 

-รางวัลครูดีของแผนดินข้ันพื้นฐาน โครงการเครือขายครูดีของ

แผนดิน เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 

 

 

-รางวัลผูสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและ

ปลอดภัย ผานหลักสูตร Be Internet Awesome โดย Google 

(สคล.) รวมกับ (สพฐ.) 

(มจร.) (สสส.) 

 

มูลนิธิครูดีของ

แผนดิน 

 

มูลนิธิครูดีของ

แผนดิน 

 

นักเรียน 

 

รางวัลจากการแขงขันกีฬาโรตารี่คัพ ครั้งท่ี 1  

- การเเขงขันวอลเลยบอลชาย รุนอายุไมเกิน 15 ป ไดรับรางวัล 

ชนะเลิศ 

- การแขงขันฟุตบอลชายรุนอายุ ไมเกิน 15 ป ไดรับรางวัล 

ชนะเลิศ 

- การแขงขันฟุตบอลชาย รุนอายุไมเกิน 12 ป ไดรับรางวัล รอง

ชนะเลิศ อันดับ 1 

 

โรงเรียนโรตารี่

กรุงเทพ 

 

 
 
 



 
 

รูปภาพกิจกรรม ปการศึกษา 2563 
 

 
อบรมเรื่องการสงเสริมการนิเทศ จัดการเรียนรูเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
 

  
เขารวม โครงการรักปลอดภัย จัดโดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองพลับ 

 
 

  
กิจกรรม เดินรณรงคประชาสัมพันธการเลือกต้ัง "28 มี.ค.64 รวมกับเทศบาลตําบลหนองพลับ 

 
 

  
มอบทุนใหกับนักเรียนโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ จํานวน 20 ทุน  จากรานฮั่วเองพานิช 

 
 
 
 



 
 

 

มอบรางวัลใหนักกีฬาโรงเรียน จากการแขงขันกีฬาโรตารี่คัพ คร้ังที่ 1 
 

 

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสํารอง ในปการศึกษา 2563 
 

  

สอบธรรมศึกษาสนามหลวงช้ันตรี-โท-เอก ปการศึกษา 2563 ณ สนามสอบวัดหนองพลับ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

 

  

กิจกรรมเวียนเทียนเเละบําเพ็ญประโยชน เน่ืองในโอกาสวันมาฆบูชาประจําป 2564 

 



 

   

ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ พรอมคณะครู เขารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

 

   

ลูกเสือและเนตรนารี ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 เขาคายลูกเสือ ณ คายฝกการรบพิเศษแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
 

 

เขาคายลูกเสอืและเนตรนารี ระดับช้ัน ประถมศึกษาปที่ 4 – 6  ณ คายลูกเสือแกงกระจานริเวอรไซด จังหวดัเพชรบุรี 

 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “ สวัสดีคุณครู ” อําเภอหัวหิน 

 

 

 



 

 

   

การประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

  
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเก็บขยะ และทําความสะอาดโรงเรียน เน่ืองในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” 

 

   

กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จหลักสูตรโครงการ D.A.R.E. ใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 

   

เขารวมโครงการตํารวจประสานโรงเรียน เก่ียวกับความรูเรื่อง ยาเสพติด ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง 

 

 

 



 

 

   

กิจกรรมโครงการเสริมสรางความรูใหเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 
 

   

มอบรางวัลทางวิชาการใหแกนักเรียน ต้ังแตระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 3 เน่ืองในวันกิจกรรมวันแมแหงชาติ ปการศึกษา 
2563 

 

   

โครงการคายรักษภาษา สืบคุณคาความเปนไทย 

 

   

รับการนิเทศ ติดตามงานระบบประกันคุณภาพภายใน 

 



 

 

 

    

 คําส่ังโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
           ท่ี  28 / 2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการรวบรวมขอมูลมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

........................................................................................................................................ 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดใหสถานศึกษาตองมีการประเมินภายใน และ

จัดทํารายงานเปนประจําทุกป และเปดเผยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของและประชาชนไดรับทราบ ดังนั้น โรงเรียนจึงตองจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ซึ่งเปนการส่ือสารใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบถึงความกาวหนาและผลการดําเนินงานจัดการศึกษา  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ ในการนี้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงแตงต้ังคณะกรรมการสําหรับการรวบรวมขอมูลมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหนาท่ีใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกในการทํางานของคณะกรรมการ 
ประกอบดวย 

 1. นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย           ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ     ประธาน 
 2. นางสาวเบญจมาภรณ   กล่ินพูน    ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                   รองประธาน 
 3. นางสาวกรรณิการ   ศรีทอง      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ       กรรมการและเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการดําเนินงาน จําแนกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 3 

มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ผูรับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผูเรียน 

 
นางสาวเบญจพร  สวนเพชร 
นางสาวจีรนันท  เกตุงาม 
นางสาวนิศานาถ  เดชทองจันทร 
นายปณณวัฒน  โกลากุล 
นางสาวนันทชพร แสงคํา 
นาวสางเกศินี   มุงหมาย 
นางสาวนภาพรรณ  เกิดพันธ 
นางสาวขนิษฐา  คลองดี 
นางสาวกรนันท  กล่ินสละ 

  
 

-2-/มาตรฐาน… 

 



-2- 

 
มาตรฐานท่ี ผูรับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

นางสาวสุรวีรรณ  จันทรศิริ 
นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี 
นางสาวธันยกมล หวลระลึก 
นางสาวศรอีาภา  ยอดโมรา 
นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 
นายอําพล  จันทรแจง 
นางสาวอารยา  วาสุ 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
นางสาวนนัทิญา  มากตามเครือ 
นางสาวนภาพรรณ  ปนทอง 
นางสาวศิวพร  บุญแท 
นางสาวจีรนันท  พิริยสถิต 
นางสาวเมธาวี  เสือสงา 
นายขวัญชัย สุขอยู 
วาท่ี รต.หญิง จุฑารัตน  ภิญโญสิริพันธุ 

 
ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกทางราชการตอไป 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้  เปนตนไป 

       ส่ัง  ณ  วันท่ี   23   มีนาคม  พ.ศ.  2564      

 
                     

       (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

    คําส่ังโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

        ท่ี 34 / 2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

........................................................................................................................................ 

   ตามท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                   

พ.ศ. 2561 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561  ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาระดับการศึกษา จัดใหมีการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  พรอมท้ังจัดทํารายงานผล และนําผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรบัปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงขอแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย      ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ        ประธาน 

 2. นายอภินันท     นุภาสัน              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา           รองประธาน 

 3. นายธนศักด์ิ   สุวรรณเกิด      รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา      กรรมการ  

  4. นางสาวละออง  มีทรัพย      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                 กรรมการ 

5. นางสาวเบญจมาภรณ  กล่ินพูน      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ         กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง มีหนาท่ี   ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการเปนสําคัญ  

  

       ส่ัง  ณ  วันท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.  2564     

 

                     

      (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                 

    คําส่ังโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
        ท่ี 35 / 2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( Self – Assessment Report : SAR ) 
                                            ประจําปการศึกษา  2563 

........................................................................................................................................ 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 49 กําหนดใหสถานศึกษาจัดสง

รายงานการประเมินตนเอง ( Self – Assessment Report : SAR )  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อสนองตอ
พระราชบัญญัติการศึกษา  โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( Self – Assessment 
Report : SAR )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 1.  นายพงษศักด์ิ   สาลีกงชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
2.  นางสาวละออง  มีทรัพย   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
3.  นางสาวเบญจมาภรณ  กล่ินพูน  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 4.  นายธเนศร   เจริญเนือง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
5.  นางสาวกรรณิการ ศรีทอง   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 6.  นายขวัญชัย  สุขอยู   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 7.  นางสาวศิวพร บุญแท   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 8.  นางสาวเบญจวรรณ   สุขสี   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 9.  นางสาววิชุดา เซี่ยงฉิน   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

10. นายปณณวัฒน  โกลากุล   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
11. นางสาวสุรีวรรณ จันทรศิริ  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
12. นางสาวกรนันท   กล่ินสละ  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   
13. นางสาวเบญจพร สวนเพชร  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 14. นางสาวนภาพรรณ ปนทอง   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 15. นางสาวนันทิญา มากตามเครือ  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 16. นายสุวิทย  เพ็ชรทอง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
 17. นางสาวจีรนันทร   พิริยสถิต  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

18. นางสาวจีรนันท เกตุงาม   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
19. นางสาวธันยกมล หวลระลึก  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
20. นางสาวเมธาวี   เสือสงา   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
21. นางสาวนิศานาถ เดชทองจันทร  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
22. นายอําพล  จันทรแจง  ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
23. วาท่ี รต.หญิง จุฑารัตน  ภิญโญสิริพันธุ  ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

  
 

-2-/27. นางสาว… 



 
-2- 

 
24. นางสาวนันทชพร แสงคํา   ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 25. นางสาวเกศินี มุงหมาย   ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 26. นางสาวนภาพรรณ เกิดพันธ   ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

27. นางสาวอารยา วาสุ   ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
28. นางสาวขนษิฐา คลองดี   ครูผูชวยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
29. นางสาวลินลดา สินอวม   ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 
 

ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหขอมูลจากแผนปฏิบัติราชการ แผนการใชจายงบประมาณ มาตรฐานโรงเรียนและ
เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ พรอมจัดทํารายงานใหแลวเสร็จภายในวันท่ี   30   เมษายน  2564 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้  เปนตนไป 
       ส่ัง  ณ  วันท่ี   9   เมษายน  พ.ศ.  2564      
                   

 
       (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 

  เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 

 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานโดยสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล จุดเนนของการ

ปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยมีแนวคิดวามาตรฐานท่ีกําหนดตองสามารถพัฒนาผูเรียนให

บรรลุได ประเมินไดอยางเปนรูปธรรม กระชับ สามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง เนนการประเมิน

สภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บขอมูล ลดการจัดทําเอกสารท่ีใชในการ

ประเมินสถานศึกษา   

 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

จึงกําหนดคาเปาหมาย ในปการศึกษา 25๖3 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

ประกาศ ณ วันท่ี   15   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖3 

 

 

 

                                             ( นายพงษศักด์ิ สาลีกงชัย ) 

            ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

 

 

 

 

 

 



 

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบทายประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  

เร่ือง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับดีเลิศ 

      ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ  รอยละ 81.00 
      ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

รอยละ 81.00 

๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 82.00 
      ๔.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รอยละ 83.00 

๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      - การประเมินความสามารถในการอาน(Reading Test : RT)  
      - การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (National Test :  NT) 
     - การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National  

Educational Test : O-NET) ประถมศึกษาปท่ี 6 
   - การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National 

Educational Test : O-NET) มัธยมศึกษาปท่ี 3 
     - ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

รอยละ 48.00 
รอยละ 58.45 
รอยละ 38.08 
รอยละ 34.67 

 
รอยละ 34.40 

 
รอยละ 75.00 

      ๖.  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 87.00 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี 
- รักชาติ ศาสน กษัตริย 
- ซื่อสัตยสุจริต 
- วินัย 
- ใฝเรียนรู 
- อยูอยางพอเพียง 
- มุงมั่นในการทํางาน 
- รักความเปนไทย 
- มีจิตสาธารณะ 
- กตัญ ู

รอยละ 90.00 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 89.00 
๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 91.00 
๔. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 91.00 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
  ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน รอยละ 100.00 
  ๒. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ 95.00 

  ๓. ดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ ทุกกลุมเปาหมาย 

รอยละ 90.00 

  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ 90.00 

  5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู รอยละ 95.00 

  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

รอยละ 96.00 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
     1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาํไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต 

รอยละ 91.00 

     2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู    รอยละ 90.00 
     3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก    รอยละ 96.00 

  ๔. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  รอยละ 91.00 
     5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู 

รอยละ 91.00 

 
 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับคะแนน (รอยละ) ระดับคุณภาพ 

0 - 20 กําลังพัฒนา 

21.0 - 40 ปานกลาง 

41.0 - 60 ดี 

61.0 - 80 ดีเลิศ 

81  ข้ึนไป ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การใหความเห็นชอบเอกสาร 
เร่ือง การใหความเห็นชอบเอกสารกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษา 

 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2 

___________________________________ 
 

ตามท่ีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และระดับปฐมวัย และไดนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ขาพเจาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดศึกษารายละเอียดของคาเปาหมายแลว ปรากฏวา มีความเหมาะสม  

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงใหความเห็นชอบคาเปาหมายของสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕63 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

  

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

                   ( นายอภินันท  นุภาสัน ) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ประกาศโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. ๒561  มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดใหมีจํานวนนอยลง กระชับและสะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริง เนนการประเมินตามสภาพจริง ไมยุงยาก  

สรางมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บขอมูล ลดการจัดทําเอกสารท่ีใชในการประเมิน เนนการเก็บ

ขอมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนใน

ชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การ

ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ต้ังแตปการศึกษา 2562  เปนตนไป              

ประกาศ ณ วันท่ี  10   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 

       

                                           

                                        ( นายพงษศักด์ิ สาลีกงชัย ) 

            ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบทายประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................... 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจํานวน 3 มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ  
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 
 ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี 

      - รักชาติ ศาสน กษัตริย 
- ซื่อสัตยสุจริต 
- วินัย 
- ใฝเรียนรู 
- อยูอยางพอเพียง 
- มุงมั่นในการทํางาน 
- รักความเปนไทย 
- มีจิตสาธารณะ 

    - กตัญ ู
 ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน   
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย   
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  
 ๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู    
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก    
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน   
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบทายประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................... 
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี จํานวน  
3 มาตรฐาน ดังนี ้

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได   
๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได    
๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม     
๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   
๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน     
๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ   
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ   
๒.๕ ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ   
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
 ๓.๑. จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ     
 ๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข   
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
 ๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 



 

การใหความเห็นชอบเอกสาร 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2 

___________________________________ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ไดพิจารณาการใชมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพแลว เห็นชอบให

ดําเนินการตามมาตรของสถานศึกษาได 

       

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

                  ( นายธนศักด์ิ  สุวรรณเกิด ) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 

ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2560 มาตรา 9 (3) ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ

ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา

รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดรับการรายงานการจัดทํารายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบรอยแลว มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหโรงเรียนเสนอ                

ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ                      

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกตอไป 

 

 

ลงช่ือ................ ................................  ลงช่ือ........ ........................................ 
         (นายอภินันท นุภาสัน)                     (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน          ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
                          โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 

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

         (นายธนศักด์ิ  สุวรรณเกิด)          (นายธเนศร  เจริญเนือง) 

                     กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                          โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ        โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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