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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ต้ังอยูหมู ท่ี 4 ตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สํานักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ เขต  2 เปดสอนระดับ ช้ันอนุบาล 2  ถึง  
มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีบุคลากรสายบริหาร  จํานวน 1 คน  และมีบุคลากรครู  ครูอัตราจาง  และครูพี่เล้ียงเด็กพิการ  
รวมจํานวน 34 คน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

                  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
สถานศึกษาใชกระบวนการ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยมีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) อยางตอเนื่อง โดยดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ on site โดยเนนมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเส่ียงของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา COVID -19 ในสถานศึกษา และใหซักซอมแผนเผชิญเหตุเมื่อพบผูเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาหาก
พบวาติดเช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID -19 ซึ่งทางสถานศึกษาไดเปดทําการเรียนการสอนในรูปแบบ on 
site รวมเวลาเรียนได 24 วัน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีการ
ระบาดหนักในชุมชนจึงทําใหสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite ได ทาง
สถานศึกษาจึงเลือกใชการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on line, on hand, และ on demand และมีการ
สรางเกมการศึกษาออนไลน พรอมท้ังเผยแพรส่ือการสอน  ลงในเว็บไซต youtube, facebook, line, Tiktok 
เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาไปเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา ท้ังนี้สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเฉล่ียรอยละ 74.24  ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 38.36 และ 29.08 ตามลําดับ ผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 44.38 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ผลการประเมินดานคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีงามตามท่ีสถานศึกษากําหนดนั้น ผูเรียนผานการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคทุกคุณลักษณะในระดับดีข้ึนไป รอยละ 97.55  ผูเรียนรอยละ 97.71  มีความภูมิใจใน
ทองถ่ินและความเปนไทย โดยประเมินจากการการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน ผูเรียนรอยละ 
97.55  มีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และผูเรียนรอยละ 97.71 มีสุขภาวะทาง
รางกาย จิตสังคมผานตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 

 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษา ใชกระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบ PDCA โดยสถานศึกษาดําเนินการกําหนดเปาหมาย 

วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน โดยไดประชุม
ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป ผานการเห็นชอบ

https://serazu.com/web/search/index?search=NT
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โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดวยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line , On hand  และ On Demand 
ตามความเหมาะสมกับสภาพความพรอมของโรงเรียน ของครูผูสอน และของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ
เปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา เต็มตามศักยภาพของผูเรียน 

สถานศึกษาใหการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของ
ครูโดยการสงเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในรูปแบบ On line และแบบอื่นๆ โดยเนนผลท่ีจะเกิดผลกับผูเรียน
มากท่ีสุด ท้ังนี้สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางท่ัวถึง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
สถานศึกษาไดมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการคิด 

วิเคราะห และการปฏิบัติจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู ท่ีมีการใชส่ือนวัตกรรมท่ีทันสมัย และมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดวยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On 
line , On hand และ On Demand  มีการสรางหองเรียนออนไลนผานโปรแกรม Meet  แอปพลิเคช่ัน Line มี
การจัดรูปแบบการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เนนใหผูเรียนฝกกระบวนการคิด วิเคราะห โดยการถามตอบ
และแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน สรางส่ือการสอนออนไลน เชน คลิปวิดีโอ
การสอนเพื่อใหผูเรียนเขาไปเรียนรูไดดวยตนเองท้ังกอนเรียนและหลังเรียน สรางแบบฝกหัด  ใบงานท่ีตรงตาม
ตัวช้ีวัดและมีความทันสมัย สรางเกมการศึกษาออนไลน เพื่อกระตุนความสนใจและใหผูเรียนมีความสุข สราง 
เจตคติท่ีดีตอการเรียนรู พรอมท้ังเผยแพรส่ือการสอน  ลงในเว็บไซต youtube, facebook, line, Tiktok เพื่อให
ผูเรียนสามารถเขาไปเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา 
 

จุดเดน 

สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังในขณะท่ีมีสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดวยกระบวนการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับริบทของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line , On hand และ
On Demand ครูมีการสรางหองเรียนออนไลนผานโปรแกรม Meet, Zoom, Facebook, และ Line ตาม
แผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ครูมีการสรางส่ือการสอนออนไลน เกมการศึกษาออนไลน ผานเว็บไซต Canva, 
Word wall, Thinklink, Liveworksheet, Vonder go เปนตน  

สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย  โดยสถานศึกษากําหนดใหผูเรียนทุกระดับช้ันคัดลายมือภายใตการดูแล ตรวจสอบความถูกตอง  
และใหคําแนะนํา ปรับปรุง แกไข ตามศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคลโดยครูประจําช้ัน  ซึ่งมีผูอํานวยการ
สถานศึกษาติดตามผล  เพื่อมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูสวนประกอบของคําตาง ๆ เขียนตัวอักษรไทยอยางถูกตองตาม
เกณฑแบบกระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีความประณีต สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย อานเขาใจงาย  ตลอดจนให
ผูเรียนเกิดความชํานาญจากการคัดไปสูการเขียนทุกกลุมสาระการเรียนรู    
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 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคลอง
กับสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แอปพลิเคช่ันตางๆเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน  สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน   การเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ มีการวิจัยในช้ันเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการผลิตส่ือ นวัตกรรม เกมการศึกษา
ออนไลน พรอมท้ังเผยแพรตามชองทางออนไลนเพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  

จุดควรพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบ เพื่อเปนการฝกทักษะการคิด ให
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีการใชกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร ใหผูเรียนไดทดลองและคนพบส่ิงท่ีแปลก
ใหดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา (Coach) สนับสนุน และชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหา รวมถึงการบูรณา
การการสรางนวัตกรรมในทุกรายวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรู 

สถานศึกษามีจํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอการรองรับจํานวนรับผูเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึน   
ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงการติดตอราชการหรือสงงานตาง ๆ  

เนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทําใหไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดตามปกติสงผลใหผูเรียนไมไดเรียนรูจากประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงข้ึน 

 สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาทางดานวิชาการท่ีเปนระบบ มีการจัดแบงหองเรียนโดยผานการ
ทดสอบวัดความรู ซึ่งในหนึ่งหองเรียนจะประกอบดวยผู เรียนเกง ปานกลาง และออนอยางละเทาๆ กัน 
โดยการเรียนรูจะมุงเนนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน หรือท่ีเรียกวา “รูปแบบเพื่อนชวยเพื่อน” ซึ่งรูปแบบนี้จะ
ชวยพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี และยังชวยลดความเล่ือมลํ้าของผูเรียน เพราะผูเรียนแตละคนมี
ความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  สถานศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูท่ีเทาเทียมกัน
บนพื้นฐานของความแตกตางกันของผูเรียนทุกคนใหสูงข้ึน นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียน จะสงผลใหผูเรียนมีความสามัคคี ปลูกฝงความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การมีจิตสาธารณะชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน และลดการบูลล่ี (Bully) หรือการกล่ันแกลงท่ีแสดงออกดวยคําพูดหรือพฤติกรรมท่ีกาวราวตอผูอื่น จะ
ทําใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

เนื่องดวยสถานศึกษามีหองเรียนไมเพียงพอ  จึงมีมาตรการการแกไขปญหาโดยจัดทําแผนการสรางอาคาร
เรียนเพิ่ม ซึ่งในขณะนี้สถานศึกษาผานการอนุมัติและดําเนินการกอสรางอาคารเรียน 318ล./55-  นอกเขต
แผนดินไหว  กรอบอาคาร 14.90 × 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร  ตามแบบมาตรฐานอาคารในโรงเรียน   
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แตกอสรางอาคารเรียนยังไมแลวเสร็จตามวันท่ีกําหนดในสัญญา
จาง สถานศึกษาจะเรงดําเนินการกอสรางอาคารเรียนใหแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียนปการศึกษา 2565 เพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนหองเรียน 
 สถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาใหผูเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา แต
หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ยังไมคล่ีคลาย จะดําเนินการใหคณะครู
จัดหาแหลงการเรียนรูออนไลนท่ีมีประโยชนและเหมาะสมกับผูเรียนตอไป 
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คํานํา 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)  โรงเรียนโรตารี่
กรุงเทพ   สะทอนผลคุณภาพของการดําเนินงานของสถานศึกษา  โดยนําเสนอขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตนของ
สถานศึกษา  และมุงเนนตอบคําถาม  3  ขอ  คือ 1) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยูในระดับใด  
2) ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุนมีอะไรบาง  และ  3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน
กวาเดิมเปนอยางไร  ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
จํานวน  3  มาตรฐาน  ไดแก  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และการจัดประสบการณท่ี
เนนเด็กเปนสําคัญ  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก  คุณภาพ
ผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อ
เตรียมความพรอมรับในการประเมินภายนอก  
 หวังเปนอยางยิ่งวา  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)   
จะเปนสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะนําไปใชพัฒนาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งข้ึนตอไป 

 
 

โรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ  
14 พฤษภาคม 2565 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลพื้นฐาน 

 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ื อ โรง เรียน โรตารี่ ก รุ ง เทพ    ท่ี ต้ั ง   เลข ท่ี  178  ห มู  4   ตํ าบ ลห นองพ ลับ   อํ า เภอ หั ว หิ น  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ    สังกัด สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ   เขต 2     
โทรศัพท 032 – 510402   e-mail : Rotarykrungthep@hotmail.com    Website : http://www.rkp.ac.th   
เปดสอนระดับช้ันอนุบาล 2  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวนเนื้อท่ีดิน 19 ไร 40 ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ   
หมู 4 หมู 7 และหมู 10 
 

แผนท่ีโรงเรียน 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
ตราสัญลักษณโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 
 

                     ถ. หัวหิน –ป่าละอู                                                  หนองพลบั 
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ร.ร.โรตาร่ีกรุงเทพ 
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บริษัท 
โดลไทยแลนด์ 

mailto:Rotarykrungthep@hotmail.com
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วิสัยทัศน     
โรงเรียนนาอยู  ครูดี  ผูเรียนมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของชุมชน 
 

พันธกิจ    

1. พัฒนาอาคารสถานท่ีใหเอื้อตอการเรียนรู 

2. พัฒนาครูใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

4. พัฒนาโรงเรียนทุกๆ ดานใหเปนท่ียอมรับของชุมชน 
 

เปาหมาย     

 โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน  ชุมชนมีความพึงพอใจและยอมรับหลักการบริหารงานโรงเรียน 
 

อัตลักษณของสถานศึกษา 

 ระดับปฐมวัย  

  ยิ้มใส  ไหวสวย 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ผูเรียนเปนคนดี  มีคุณภาพ 
 

เอกลักษณของสถานศึกษา 

 โรงเรียนนาอยู  นาดู  นาเรียน 
 

กลยุทธของสถานศึกษา 

  1. พัฒนาสถานศึกษา  โรงเรียนใหนาอยู  นาดู  นาเรียน 

 2. ครูดีมีคุณภาพ 

 3. จัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพ 
 

2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

     2.1) จํานวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาท่ี
อื่นๆ 

รวมท้ังหมด 

จํานวน 1 31 - 2 1 35 
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         2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ช่ือ-สกุล บุคลากร 
จํานวน 

มัธยมศึกษาตอนตน ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย     ปร.ด. 
นางสาวสุกฤตา สมอวม   ค.บ.   
นางพชร  สมพันธ ุ   ค.บ.   
นางปทมาพร  สุขศรี   ค.บ ศษ.ม.  
นางสาวสุรัชดา   ชื่นชมนอย   ค.บ.   
นางสาวละออง  มีทรัพย   ค.บ.   
นางสาวจีรนันทร พิริยสถิต   ศษ.บ.   
นางสาวธันยกมล  หวลระลึก   ศษ.บ.   
นางสาวอารยา  วาสุ   ศษ.บ.   
นางสาวนันทชพร  แสงคํา   ค.บ.   
นางสาวเมธาวี  เสือสงา   ค.บ.   
นางสาวขนิษฐา  คลองดี   ค.บ.   
นางสาวศิวพร  บุญแท   ศษ.บ.   
วาท่ี ร.ต.จุฑารัตน ภิญโญสิริพันธุ   ค.บ.   
นางสาวนิศานาถ เดชทองจันทร   ค.บ.   
นางสาวนันทิญา มากตามเครือ   ค.บ.   

นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง   วท.บ,ป.บัณฑิต   

นางสาวเบญจพร  สวนเพชร   ค.บ.   
นางสาวจรีนันท   เกตุงาม   ค.บ.   
นายอําพล  จันทรแจง   ค.บ.   
นายขวัญชัย  สุขอยู   ค.บ.   
นางสาวยุพเยาว  บุญโต   กศ.บ.   
นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน   ค.บ. ศษ.ม.  
นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี   ค.บ.   
นางสาวสุรีวรรณ  จันทรศริ ิ   ศษ.บ. ศษ.ม.  
นางสาวนภาพรรณ ปนทอง   ศษ.บ.   
นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน   วท.บ ศษ.ม.  
นายสุวิทย  เพ็ชรทอง   ศษ.บ.   
นางสาวเกศินี  มุงหมาย   กศ.บ.   
นายธเนศร  เจริญเนือง   ค.บ.   
นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ   ค.บ. ค.ม.  
นางสาวนภาพรรณ  เกิดพันธ   ค.บ.   
นางสาวลินลดา  สินอวม   วท.บ.   
นางสาววิภา  วงษกรอบ   วท.บ   
นายนพดล สีนาค  ปวส.    
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 2.3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ช่ือ-สกุล บุคลากร 
สาขาวิชาที่จบ 

(ระดับปริญญาตรี โท เอก) 
วิชาที่สอน ช้ันที่สอน 

ภาระงาน
สอน 
(ชม./

สัปดาห) 
นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย ปริญญาเอก บริหารการศึกษา - - - 
นางสาวสุกฤตา สมอวม ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.2 30 
นางพชร  สมพันธุ ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.2 30 

นางปทมาพร  สุขศรี 
ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

ปฐมวัย อ.3 30 

นางสาวสุรัชดา   ชื่นชมนอย ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.3 30 
นางสาวละออง  มีทรัพย ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1 19 

นางสาวจีรนันทร พิริยสถิต ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย 
ภาษาไทย,  
คณิตศาสตร 

ป.1,ป.5 19 

นางสาวธันยกมล หวลระลึก ปริญญาตร ีสาขานาฏศิลปไทย นาฏศิลป 
ป.2 

ป.4 - ป.6 
20 

นางสาวอารยา  วาสุ ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย ภาษาไทย ป.2, ป.4 21 
นางสาวนันทชพร  แสงคํา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1 21 
นางสาวเมธาวี  เสือสงา ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย ภาษาไทย ป.3, ป.5 20 

นางสาวขนิษฐา  คลองดี 
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร ป.2-ป.5 21 

นางสาวศิวพร  บุญแท ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร ป.4-ป.5 20 
วาท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน ภิญโญสิริพันธุ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.3 ,ป.6 20 
นางสาวนิศานาถ เดชทองจันทร ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2, ป.4 20 

นางสาวนันทิญา มากตามเครือ ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย ภาษาไทย 
ป.6, 

ม.1 - ม.3 
22 

นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง 
ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตร ป.5-ม.3 22 

นางสาวเบญจพร  สวนเพชร ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
อนุบาล,ม.1-

3 
21 

นางสาวจรีนันท   เกตุงาม 
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร ม.1-3,ป.3 23 

นายอําพล  จันทรแจง ปริญาตรี สาขาสังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ม.2 21 

นายขวัญชัย  สุขอยู ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตรท่ัวไป วิทยาศาสตร ป.1 ม.2 ม.3 21 

นางสาวยุพเยาว  บุญโต 
ปริญญาตรี สาขาการสอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ม.1-3 23 

นางสาวเบญจมาภรณ กลิ่นพูน 

สาขาการศึกษาปฐมวัยวิชาโทภาษาไทย  
และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
สอนภาษาไทย(มัธยมศึกษา) 

ภาษาไทย ม.1-ม.3 21 

นางสาวเบญจวรรณ  สุขสี ปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา ดนตรี 
ป.1-3 ,  
ม.1-3 

21 
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ช่ือ-สกุล บุคลากร 
สาขาวิชาที่จบ 

(ระดับปริญญาตรี โท เอก) 
วิชาที่สอน ช้ันที่สอน 

ภาระงาน
สอน 
(ชม./

สัปดาห) 

นางสาวสุรีวรรณ  จันทรศริ ิ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

วิทยาการคํานวณ ป.4-6 21 

นางสาวนภาพรรณ ปนทอง 
ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา  
ปริญญาโท พลศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 21 

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

วิทยาการคํานวณ ป.1-3,ม.1-3 21 

นายสุวิทย  เพ็ชรทอง ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ 

ม.1-ม.3 21 

นางสาวเกศินี  มุงหมาย ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2,ป.3,ป.5 21 

นางสาวกรนันท  กลิ่นสละ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร 
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

คณิตศาสตร ม.1- ม.3 21 

นายธเนศร  เจริญเนือง ปริญญาตร ีสาขาพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.3 19 

นางสาวนภาพรรณ  เกิดพันธ 
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร ป.5-ป.6 21 

นางสาวลินลดา  สินอวม ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฐมวัย อนุบาล 3 6 

นางสาววิภา  วงษกรอบ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคํานวณ ป.4 2 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ปวส.
3%

ปริญญาตรี
76%

ปริญญาโท
18%

ปริญญาเอก
3%

แผนภูมิแสดงวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ
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3. ขอมูลผูเรียน (ณ  วันท่ี 10  พฤศจิกายน 2564 ของปการศึกษา 2564) 
 1) จํานวนผูเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 726 คน  จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน   
 

ระดับช้ันท่ีเปดสอน จํานวน
หอง 

จํานวน(คน) รวม เฉลี่ย 
ตอหอง ผูเรียนปกติ ผูเรียนเด็กพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล 2 2 29 26 0 0 55 28 
อนุบาล 3 2 30 34 0 0 64 32 

รวม 4 59 60 0 0 119 30 
ประถมศึกษาปท่ี 1 2 37 23 0 0 60 30 
ประถมศึกษาปท่ี 2 2 41 38 0 0 79 40 
ประถมศึกษาปท่ี 3 2 34 34 0 0 68 34 
ประถมศึกษาปท่ี 4 2 33 37 0 2 72 36 
ประถมศึกษาปท่ี 5 2 35 29 2 0 66 33 
ประถมศึกษาปท่ี 6 2 20 28 0 0 48 24 

รวม 12 200 189 2 2 393 33 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 35 39 0 0 74 37 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 43 36 0 0 79 40 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 31 30 0 0 61 31 

รวม 6 109 105 0 0 214 36 
รวมทังหมด 22 368 354 2 2 726 33 

รวมผูเรียนท้ังหมด 726 
 

2)  เปรียบเทียบจํานวนผูเรียน ช้ันอนุบาล 2 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 – 2564 
 

ระดับ 
ช้ันเรียน 

จํานวนผูเรียน/ปการศึกษา แนวโนม 
(ลดลง/เพิ่มข้ึน) 2561 2562 2563 2564 

อ.2 60 58 57 55 ลดลง 
อ.3 58 65 54 64 เพ่ิมข้ึน 
ป.1 62 64 77 60 ลดลง 
ป.2 56 65 65 79 เพ่ิมข้ึน 
ป.3 41 61 73 68 เพ่ิมข้ึน 
ป.4 66 47 62 72 เพ่ิมข้ึน 
ป.5 66 69 55 66 ลดลง 
ป.6 50 70 68 48 ลดลง 
ม.1 61 69 81 74 เพ่ิมข้ึน 
ม.2 61 60 72 79 เพ่ิมข้ึน 
ม.3 39 53 52 61 เพ่ิมข้ึน 
รวม         620          681          716         726 เพิ่มข้ึน 
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4)  จํานวนผูเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 559 คน คิดเปนรอยละ 91.33 

5)  จํานวนผูเรียนพิการทางการศึกษา 4 คน   คิดเปนรอยละ 0.65 

6) จํานวนผูเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน   คิดเปนรอยละ 8.66 

7) จํานวนผูเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 32 คน   คิดเปนรอยละ 5.23 

8) จํานวนผูเรียนท่ีออกกลางคัน (ปจจุบัน) 0 คน   คิดเปนรอยละ 0.00 

9) สถิติการขาดเรียน 16 คน   คิดเปนรอยละ  2.61 

10) จํานวนผูเรียนท่ีเรียนซ้ําช้ัน  16 คน   คิดเปนรอยละ  2.6 

11) จํานวนผูเรียนท่ีจบหลักสูตร 

 ป.6   จํานวน  49  คน   คิดเปนรอยละ 100.00 

 ม.3   จํานวน 59  คน  คิดเปนรอยละ 98.33 

12) จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอ แม ผูปกครอง   596 คน  คิดเปนรอยละ 97.38 

13) จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนผูเรียนท่ีดีของโรงเรียน  596 คน  คิดเปนรอยละ 97.38 

14) จํานวนผูเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 596 คน  คิดเปนรอยละ 97.38 

15) จํานวนผูเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 596 คน  คิด

เปนรอยละ 97.38 

16) จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 596 คน  คิดเปน

รอยละ 97.38 

17) จํานวนผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามท่ีกําหนดในหลักสูตร

สถานศึกษา 596 คน  คิดเปนรอยละ 97.38 
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4.  ผลงานดีเดน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ 
หนวยงาน 

ที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 

- รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ยอดเย่ียม ในโครงการประกวดรองเพลง
พรอมจัดทํามิวสิกวีดีโอ เพลงครูไทยย้ิมไดเมื่อภัยมา 
- รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประเภทผูขับรองฝายหญิง การประกวดรองเพลง 
พรอมจัดทํามิวสิกวีดีโอ เพลงครูไทยย้ิมไดเมื่อภัยมา ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ- 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 

ครู,ผูเรียน 
(ระดับเขตพื้นที่) 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดเรียงความ เยาวชนวิถีใหม หางไกล
ยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโครงการเยาวชนวิถีใหม หางไกลยาเสพติด 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 2 
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อนวัตกรรม โครงการครูดีวิถีใหม สอนดี เห็น
ผล คนชื่นชม กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงสํานวนไทย
หรรษา ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงกําเนิดพลาย
งาม ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงโวหารการ
เขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คํานาม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําสรรพนาม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คํากริยา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําบุพบท ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําอุทาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 

สพป.ปข.2 
 
 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

ครู,ผูเรียน 
 (หนวยงานอืน่) 

- รางวัลผูมีผลงานเชิงประจักษ ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) 
โครงการครูดีวิถีใหม สอนดี เห็นผล คนชื่นชม 

สํานักงานเขตกลุมพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําเขต
ตรวจราชการท่ี 4 

 

5. ขอมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ 0 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 0.00 
เงินนอกงบประมาณ 1,656,350 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,144,991.55 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 1,028,000 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 1,028,000.00 

รวมรายรับ 2,684,350 รวมรายจาย 2,172,991.55 

 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงนิคาจาง     คิดเปนรอยละ  0   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ 100 ของรายรับ 
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6.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 
  หลักสูตรโรงเรียนหลักสูตรโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  โรงเรียนไดจัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี ้    

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.) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก) 

160 
(4 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา   
และวฒันธรรม 
- ประวัติศาสตร 
 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หนาท่ีพลเมือง 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.) 
การงานอาชีพ 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. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
    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 

รายวิชาท่ีโรงเรียนจัดเพ่ิมเติม 
ตามจุดเนนของโรงเรียน 

40 40 40 40 40 40 ปละไมนอยกวา  
200 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมเกิน 1,000 ชั่วโมง/ป ไมเกิน 1,200 ชั่วโมง/ป 
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7.  สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
      ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        1)  รอยละของผูเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ  3  ข้ึนไป  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  ปการศึกษา  2564 

 
รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2564 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนผูเรียนท่ีเขาสอบ / จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ข้ึนไป / รอยละ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
เข

าส
อบ

 

ได
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

รอ
ยล

ะ 

เข
าส

อบ
 

ได
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

รอ
ยล

ะ 

เข
าส

อบ
 

ได
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

รอ
ยล

ะ 

เข
าส

อบ
 

ได
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

รอ
ยล

ะ 

เข
าส

อบ
 

ได
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

รอ
ยล

ะ 

เข
าส

อบ
 

ได
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

รอ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 61 56 91.80 80 67 83.75 68 60 88.24 76 33 43.42 66 42 63.64 49 34 69.39 

คณิตศาสตร 61 56 91.80 80 51 63.75 68 51 75.00 76 70 92.11 66 44 66.67 49 25 51.02 

วิทยาศาสตร 61 61 100.00 80 65 81.25 68 55 80.88 76 63 82.89 66 35 53.03 49 22 44.90 

สังคมศึกษา ศาสนาฯ 61 56 91.80 80 72 90.00 68 68 100.00 76 68 89.47 66 28 42.42 49 36 73.47 

ประวัติศาสตร 61 61 100.00 80 75 93.75 68 67 98.53 76 73 96.05 66 38 57.58 49 42 85.71 

สุขศึกษาและพลศึกษา 61 61 100.00 80 78 97.50 68 68 100.00 76 74 97.37 66 60 90.91 49 42 85.71 

ศิลปะ 61 59 96.72 80 52 65.00 68 61 89.71 76 67 88.16 66 54 81.82 49 44 89.80 

การงานอาชีพฯ 61 45 73.77 80 72 90.00 68 65 95.59 76 52 68.42 66 51 77.27 49 39 79.59 

ภาษาอังกฤษ 61 53 86.89 80 66 82.50 68 32 47.06 76 56 73.68 66 41 62.12 49 22 44.90 

92.53

83.06

86.11

81.29

66.16

69.39

0 20 40 60 80 100

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6
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๒)  รอยละของผูเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ  3  ข้ึนไป  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3  ปการศึกษา  2564 

 

 
รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ปการศึกษา 2564 

 

 
 
 

64.99

61.32

68.33

56 58 60 62 64 66 68 70

ม.1

ม.2

ม.3

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนผูเรียนที่เขาสอบ 
จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ข้ึนไป / รอยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 

เข
าส

อบ
 

ได
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

รอ
ยล

ะ 

เข
าส

อบ
 

ได
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

รอ
ยล

ะ 

เข
าส

อบ
 

ได
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

รอ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 73 50 68.61 79 44 57.15 60 37 61.67 

คณิตศาสตร 73 39 53.35 79 25 32.42 60 32 53.33 

วิทยาศาสตร 73 28 38.31 79 60 77.97 60 41 68.33 

สังคมศึกษา ศาสนาและฯ 73 51 69.86 79 45 56.96 60 55 91.67 

ประวัติศาสตร 73 36 49.32 79 52 65.82 60 39 65.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 73 61 83.65 79 45 58.57 60 41 68.33 

ศิลปะ 73 61 83.42 79 68 88.39 60 35 58.33 

การงานอาชีพฯ 73 68 93.31 79 65 84.48 60 52 86.67 

ภาษาอังกฤษ 73 33 45.34 79 32 41.57 60 37 61.67 
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8. ขอมูลผลการทดสอบระดับชาติ 
     8.1 สรุปขอมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)   

1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา  2564 

สมรรถนะและองคประกอบ 
คะแนน
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
(ใสเคร่ืองหมาย ) 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ความสามารถดานคณิตศาสตร 37.78     
มฐ ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจํานวน การ
ดําเนินการของจํานวน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ สมบัติของการ
ดําเนินการ และนําไปใช 

33.37     

มฐ ค 1.2 เขาใจวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชั่น ลําดับและอนุกรม 
และนําไปใช 

57.89     

มฐ ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ี
ตองการวัด และนําไปใช   

43.76     

มฐ ค 2.2 เข าใจและวิเคราะหรูป เรขาคณิต สมบั ติของรูป เรขาคณิต 

ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช   
31.57     

มฐ ค 3.1   เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 22.80     
ความสามารถดานภาษาไทย 50.97     
มฐ ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

47.80     

มฐ ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

70.12     

มฐ ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 
ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

36.84     

มฐ ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปญญา ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของ
ชาติ 

51.36     

มฐ ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

39.47     

รวมความสามารถ  2  ดาน 44.38     
 

2)  เปรียบเทียบภาพรวม  ของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ 
(NT) ช้ั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ าป ท่ี  3  ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 4 ร ะ ห ว า ง ร ะ ดั บ โร ง เรี ย น กั บ ร ะ ดั บ เข ต พื้ น ท่ี  
และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่ 

ผลตาง 
(+/-) 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ผลตาง 
(+/-) 

ดานคณิตศาสตร 37.78 49.86 -12.08 37.78 49.44 -11.66 
ดานภาษาไทย 50.97 56.6 -5.63 50.97 56.14 -5.17 
เฉลี่ยทั้ง 2 ดาน 44.38 53.23 -8.85 44.38 52.8 -8.42 
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3) เปรียบเทียบภาพรวม  รายดาน  และระดับคุณภาพ  ของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ

ผูเรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ระหวางปการศึกษา 2563 กับ  2564  
 

ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา 

2564 

ผลตาง 

(+/-) 

ดานคณิตศาสตร 30.90 50.97 +20.07 

ดานภาษาไทย 24.27 37.78 +13.51 

เฉลี่ยทั้ง 2 ดาน 27.58 44.38 +16.80 
 

     8.2 สรุปขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  และ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2564 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ป.6 ม.3 

ภาษาไทย 57.19 41.94 

คณิตศาสตร 36.87 20.33 

วิทยาศาสตร 34.64 27.74 

ภาษาอังกฤษ 26.34 26.33 

เฉลี่ย 38.76 29.08 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

 1)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564  ระหวางระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนกับสังกัด สพฐ.

ท้ังหมด  และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 
 

กลุมสาระการ

เรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 
จังหวดั 

ผลตาง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด สพฐ.

ทั้งหมด 
ผลตาง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลตาง 
(+/-) 

ภาษาไทย 57.19 53.63 +3.56 57.19 49.54 +7.65 57.19 50.38 +6.81 

คณติศาสตร 36.87 38.03 -1.16 36.87 35.85 +1.02 36.87 36.83 +0.04 

วิทยาศาสตร 34.64 36.24 -1.60 34.64 33.68 +0.96 34.64 34.31 +0.33 

ภาษาองักฤษ 26.34 40.44 -14.10 26.34 35.46 -9.12 26.34 39.22 -12.88 

เฉลี่ย 38.76 42.09 -3.33 38.76 38.63 +0.13 38.76 40.19 -1.43 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)  ปการศึกษา 2564  
จํานวนผูเรียนสมัครใจเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน  21 คน จาก จํานวนผูเรียนท้ังหมด 48 คน  คิดเปนรอยละ 43.75 
 

 

     2)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางปการศึกษา 2563 กับ ปการศึกษา 2564 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

ผลตาง 
(+/-) 

ภาษาไทย 51.25 57.19 +5.94 
คณิตศาสตร 24.47 36.87 +12.40 
วิทยาศาสตร 36.13 34.64 -1.49 
ภาษาอังกฤษ 31.70 26.34 -5.36 

เฉลี่ย 35.89 38.76 +2.87 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

ปการศึกษา 2563 – 2564  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 1)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ระหวางระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับโรงเรียนกับสังกัด สพฐ.
ท้ังหมด  และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ(โรงเรียนใดท่ีไมมีระดับมัธยมใหตัดออก) 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวดั 

ผลตาง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

ผลตาง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลตาง 
(+/-) 

ภาษาไทย 41.94 54.08 -12.14 41.94 52.13 -10.19 41.94 51.19 -9.25 
คณติศาสตร 20.32 24.04 -3.72 20.32 24.75 -4.43 20.32 24.47 -4.15 
วิทยาศาสตร 26.33 31.3 -4.97 26.33 31.67 -5.34 26.33 31.45 -5.12 
ภาษาองักฤษ 27.74 30.53 -2.79 27.74 30.79 -3.05 27.74 31.11 -3.37 
เฉลี่ย 29.08 34.99 -5.91 29.08 34.84 -5.75 29.08 34.56 -5.47 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
จํานวนผูเรียนสมัครใจเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 60 คน จาก จํานวนผูเรียนท้ังหมด   54  คน  คิดเปนรอยละ 90.00 
 

 
 

2)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางปการศึกษา ระหวางปการศึกษา 2563 กับ ปการศึกษา 2564 
 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย 
ปการศึกษา 

2563 
ปการศึกษา 

2564 
ผลตาง 
(+/-) 

ภาษาไทย 48.83 41.94 -6.89 
คณิตศาสตร 22.67 20.32 -2.35 
วิทยาศาสตร 28.54 26.33 -2.21 
ภาษาอังกฤษ 28.80 27.74 -1.06 

เฉลี่ย 32.21 29.08 -3.13 

41
.9

4

20
.3

2 26
.3

3

27
.7

4

29
.0

8

54
.0

8

24
.0

4 31
.3

30
.5

3 34
.9

9

52
.1

3

24
.7

5 31
.6

7

30
.7

9

29
.0

8

51
.1

9

24
.4

7 31
.4

5

31
.1

1 34
.5

6
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ระดับ ประเทศ



รายงานผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  2564  โรงเรียนโรตารีก่รุงเทพ 
                        ( Self – Assessment Report : SAR ) หนา  16 

     

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2563 - 2564   

 

 
 
 

8.3 ขอมูลผลการประเมินความสามารถ 

     8.3.1 สรุปขอมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3  โดยใชเกณฑวาดวยระเบียบการวัดและประเมินผล

การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 

 

ช้ัน 
จํานวนผูเรียน 

จํานวนผูเรียนปกติ 
จําแนกตามผลประเมิน 

ปกติ+บกพรอง บกพรอง ปกติ ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ป.1 61 - 61 12 38 11 - 
ป.2 80 - 80 15 36 27 2 
ป.3 68 - 68 5 46 17 - 
ป.4 76 2 74 24 34 18 - 
ป.5 66 2 64 17 28 18 3 
ป.6 49 - 49 11 31 7 - 
ม.1 73 - 73 13 31 25 4 
ม.2 79 - 79 17 46 11 5 
ม.3 60 - 60 26 15 18 1 
รวม 612 4 608 140 305 152 15 

รอยละ 0.65 99.35 22.87 49.83 24.83 2.45 
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   8.3.2 สรุปขอมูลผลการประเมินทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 1)  ผลการประ เมิน สมรรถนะของผู เรี ยน ในการใชภ าษาไทยในการส่ือสารของผู เรี ยน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2564 (โดยใชแบบทดสอบของสถานศึกษา) 
 

 2)  ผลการประเมิ นสมรรถนะของผู เรี ยน ในการใชภ าษาไทยในการ ส่ือสาร ของผู เรี ยน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ปการศึกษา 2564 (โดยใชแบบทดสอบของสถานศึกษา) 
 

ช้ัน 
จํานวนผูเรียน 

ผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียนในการใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

ปกติ+
บกพรอง 

บกพรอง ปกติ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

ม.1 73 - 73 44 16 13 - 
ม.2 79 - 79 41 19 18 1 
ม.3 60 - 60 30 15 15 - 

             
  3)  ผลการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1       ถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 โดยใชแบบทดสอบของสถานศึกษา 
 

ช้ัน 
จํานวนผูเรียน 

จํานวนผูเรียน (นับเฉพาะผูเรียนปกติ) 
การฟง การพูด การอาน การเขียน 

ทั้งช้ัน บกพรอง ปกติ ผาน รอยละ ผาน รอยละ ผาน รอยละ ผาน รอยละ 
ป.1 61 - 61 40 65.57 41 67.21 20 32.78 32 52.45 
ป.2 80 - 80 52 65.00 44 55.00 47 58.75 45 56.25 
ป.3 68 - 68 55 80.88 50 73.52 45 66.17 45 66.17 
ป.4 76 2 74 60 78.95 58 76.32 56 73.69 64 84.21 
ป.5 66 2 64 42 63.63 42 63.63 42 63.63 32 48.48 
ป.6 49 - 49 35 71.42 30 61.22 28 57.14 30 61.22 
ม.1 73 - 73 55 75.35 45 61.65 45 61.65 40 54.80 
ม.2 79 - 79 60 75.95 50 63.30 45 56.97 35 44.31 
ม.3 60 - 60 45 75.00 40 66.67 32 53.34 39 65.00 
รวม 612 4 608 444 72.55 400 65.36 360 58.83 362 59.15 

เฉลี่ยรวม 63.98 

 

ช้ัน 
จํานวนผูเรียน 

ผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียนในการใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

ปกติ+
บกพรอง 

บกพรอง ปกติ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

ป.1 61 - 61 23 18 17 3 
ป.2 80 - 80 19 22 31 8 
ป.3 68 - 68 20 36 12 - 
ป.4 76 2 74 22 23 29 2 
ป.5 66 2 64 16 25 22 3 
ป.6 49 - 49 25 18 5 1 
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8.4 ผลการประเมินการทดสอบสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ดาน  

ผูเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี  1 – มัธยมปท่ี 3 โดยใชเกณฑวาดวยระเบียบการวัดและประเมินผล         

การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 

1) ความสามารถในการคิด 
 

ช้ัน 
จํานวนผูเรียน 

ความสามารถในการคิดจํานวนผูเรียนปกติ 

จําแนกตามผลประเมิน 

ปกติ+บกพรอง บกพรอง ปกติ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
ป.1 61 - 61 32 14 4 11 
ป.2 80 - 80 13 61 4 2 
ป.3 68 - 68 34 34 - - 
ป.4 76 2 74 36 35 5 - 
ป.5 66 2 64 18 45 - 3 
ป.6 49 - 49 34 15 - - 
ม.1 73 - 73 9 56 4 4 
ม.2 79 - 79 51 22 2 4 
ม.3 60 - 60 46 13 - 1 
รวม 612 4 399 273 295 19 25 

รอยละ 0.65 99.35 44.61 48.20 3.11 4.09 
 

 
2) ความสามารถในการสื่อสาร 

 

ช้ัน 
จํานวนผูเรียน 

ความสามารถในการคิดจํานวนผูเรียนปกติ 
จําแนกตามผลประเมิน 

ปกติ+บกพรอง บกพรอง ปกติ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
ป.1 61 - 61 18 27 1 15 
ป.2 80 - 80 13 62 3 2 
ป.3 68 - 68 36 32 - - 
ป.4 76 2 74 10 63 3 - 
ป.5 66 2 64 18 45 - 3 
ป.6 49 - 49 17 30 2 - 
ม.1 73 - 73 13 53 3 4 
ม.2 79 - 79 49 44 2 4 
ม.3 60 - 60 49 10 - 1 
รวม 612 4 399 223 346 14 29 

รอยละ 0.65 99.35 36.44 56.53 2.29 4.74 
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3) ความสามารถในการแกปญหา  
  

 
 

4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
 

 
 
 
 
 
 

 

ช้ัน 
จํานวนผูเรียน 

ความสามารถในการแกปญหา 
จํานวนผูเรียนปกติ 

จําแนกตามผลประเมิน 
ปกติ+บกพรอง บกพรอง ปกติ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

ป.1 61 - 61 32 14 4 11 
ป.2 80 - 80 13 61 4 2 
ป.3 68 - 68 34 34 - - 
ป.4 76 2 74 36 35 5 - 
ป.5 66 2 64 18 45 - 3 
ป.6 49 - 49 34 15 - - 
ม.1 73 - 73 9 56 4 4 
ม.2 79 - 79 51 22 2 4 
ม.3 60 - 60 46 13 - 1 
รวม 612 4 399 273 295 19 25 

รอยละ 0.65 99.35 44.61 48.20 3.11 4.09 

ช้ัน 
จํานวนผูเรียน 

ความสามารถในการแกปญหา 
จํานวนผูเรียนปกติ 

จําแนกตามผลประเมิน 
ปกติ+บกพรอง บกพรอง ปกติ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

ป.1 61 - 61 34 27 - - 
ป.2 80 - 80 29 49 - 2 
ป.3 68 - 68 68 - - - 
ป.4 76 2 74 38 37 1 - 
ป.5 66 2 64 39 24 - 3 
ป.6 49 - 49 25 23 1 - 
ม.1 73 - 73 6 63 - 4 
ม.2 79 - 79 63 12 - 4 
ม.3 60 - 60 55 4 - 1 
รวม 612 4 399 357 239 2 14 

รอยละ 0.65 99.35 58.33 39.05 0.33 2.29 
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5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

ช้ัน 
จํานวนผูเรียน 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิตจํานวนผูเรียนปกติ 
จําแนกตามผลประเมิน 

ปกติ+
บกพรอง 

บกพรอง ปกติ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

ป.1 61 - 61 18 27 1 15 
ป.2 80 - 80 13 62 3 2 
ป.3 68 - 68 36 32 - - 
ป.4 76 2 74 10 63 3 - 
ป.5 66 2 64 18 45 - 3 
ป.6 49 - 49 17 30 2 - 
ม.1 73 - 73 13 53 3 4 
ม.2 79 - 79 49 44 2 4 
ม.3 60 - 60 49 10 - 1 
รวม 612 4 399 223 346 14 29 

รอยละ 0.65 99.35 36.44 56.53 2.29 4.74 
 

 
8.5 ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเกณฑวาดวยระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 

 

ระดับช้ัน จํานวน นร.
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของผูเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 61 17 44 - - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 80 13 65 - 2 
ประถมศึกษาปท่ี 3 68 27 41 - - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 76 73 3 - - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 66 12 45 6 3 
ประถมศึกษาปท่ี 6 49 41 8 - - 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 73 42 25 1 5 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 79 22 43 9 5 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 60 32 15 12 1 

รวม 612 279 289 28 16 

เฉลี่ยรอยละ 45.59 47.23 4.58 2.62 
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       8.6 ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเกณฑวาดวยระเบียบการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 
 

ระดบัช้ัน จํานวน นร.
ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเรียน) 
ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 61 61 - 

ประถมศึกษาปท่ี 2 80 78 2 

ประถมศึกษาปท่ี 3 68 68 - 

ประถมศึกษาปท่ี 4 76 76 - 

ประถมศึกษาปท่ี 5 66 63 3 

ประถมศึกษาปท่ี 6 49 49  

มัธยมศึกษาปท่ี  1 73 68 5 

มัธยมศึกษาปท่ี  2 79 74 5 

มัธยมศึกษาปท่ี  3 60 59 1 

รวม 612 596 16 

เฉลี่ยรอยละ 97.39 2.61 
 

9. ขอมูลอาคารสถานท่ี  
 อาคารเรียนจํานวน   5  หลัง   อาคารประกอบจํานวน  3  หลัง  
 บานพักครู  1 หลัง   สวม 5 หลัง 
    สนามเด็กเลน  1 สนาม      สนามฟุตบอล 1  สนาม       
 สนามบาสเกตบอล  1 สนาม     สนามกีฬาเอนกประสงค  1  สนาม   
 ลานกีฬาเอนกประสงค 1 สนาม   
10. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 1) หองสมุดมีขนาด 6x9 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 4,000 เลม 
   การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ PLS 3. 
  จํานวนผูเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 17 คน ตอ วันคิดเปนรอยละ 2.78 ของผูเรียน
ท้ังหมด (เนื่องจากมีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 จึงกําจัดคนเขาหองสมุด) 

2) หองปฏิบัติการ 
  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร    จํานวน ………1………. หอง 

   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    จํานวน ………1………. หอง 
   หองปฏิบัติการทางภาษา        จํานวน ………-………. หอง 
   หอง (ระบุ).......................      จํานวน …………-……. หอง 
 3) คอมพิวเตอร จํานวน ......40............ เครื่อง 
   ใชเพื่อการเรียนการสอน ...........32........ เครื่อง 
   ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ........5......... เครื่อง 
   จํานวนผูเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 50 คน ตอวัน  
 คิดเปนรอยละ 6.83 ของผูเรียนท้ังหมด  ใชเพื่อการบริหารจัดการ  3 เครื่อง 
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          4) สรุปขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน   
 จํานวนผูเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน  ปการศึกษา  2564 
 

แหลงเรียนรู/วัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. หองสมุด 32 47 57 37 52 34 62 44 43 
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร - - 5 9 8 7 11 4 6 
3. สวนผัก- แปลงเกษตร - - 62 60 54 52 71 34 21 
4. หองสหกรณ - 23 24 12 10 11 23 20 16 

รวม 32 70 148 118 124 104 167 102 86 
 

11. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมชนบทมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมี

ประชากรประมาณ 10,000  คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัดหนองยายอวม  โรงงานอุตสาหกรรม
สับปะรดกระปอง ชุมชนหนองยายอวม อาชีพหลักของชุมชน คือ  การทําไร รับจาง ธุรกิจสวนตัว สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญตางๆ 
     2. ผูปกครอง สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและดานอาชีวะศึกษา อาชีพหลักคือ
การเกษตรและรับจาง สวนใหญนับถือศาสนาทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได โดยเฉล่ียตอครอบครัวตอป 
108,000 บาท  จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว  4  คน 

    3. จุดออน จุดแข็ง โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
        โรงเรียนอยูใกลบริเวณวัด หนองยายอวม จึงมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับศาสนาพิธีวัน
สําคัญทางศาสนา และอยูใกลกับโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระปองจึงไดรับการสนับสนุนตามความเหมาะสม  
เขตบริการของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มี 3 หมูบานคือ หมู 4 ,7 ,10 และมผูีเรียนนอกเขตบริการมีความประสงคท่ี
จะเรียน  จึงทําใหโรงอาหารไมเพียงพอตอการรองรับการใชงาน และงบประมาณของทางรัฐบาลมีจํานวนจํากัด
ตลอดจนผูเรียนยายเขายายออกติดตามผูปกครอง  ดังนั้นเวลาจัดสรรเงินงบประมาณใชขอมูล 10 มิถุนายน  ของ
ทุกปทําใหยอดผูเรียนไมแนนอน  และไดรับจัดสรรเงินรายหัวผูเรียนนอยกวาจํานวนผูเรียนท่ีมีจริง  ทําใหการ
บริหารงบประมาณในการเรียนฟรี  15  ป  อยางมีคุณภาพเกิดปญหาในการเบิกจาย 

 4. โรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ ไดดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ .ศ.2560) จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาป ท่ี  1 –  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 รายวิชาเพิ่มเติม เนนตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา ไดแก วิชา  ภาษาไทย รายละเอียด
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
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12.  สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ      
 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใตสถานการณ COVID – 19       
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
จุดเนน พัฒนาทักษะการอาน เขียนภาษาไทย 
ผลพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ 1. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของผูเรียน  o ปรับปรุง (0-3 ขอ)  
o พอใช (4 ขอ)  
√ ดี (5 ขอ)  √ 

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบตามเปาหมาย

การพัฒนาผูเรียน  

√ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามเปาหมายการพัฒนาผูเรียน  

√ 
4. มีการนําผลประเมินคุณภาพของผูเรียนมาพัฒนาผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์

ใหสูงข้ึน  

√ 5. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนตอผูท่ีเกี่ยวของ  
 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  
สถานศึกษาควรนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหการเขียน SAR ในปตอไปมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เนื่องจาก

สถานศึกษาไดพัฒนาจุดเนนดานคุณภาพผูเรียนจนประสบผลสําเร็จ สามารถนําไปพัฒนาจนไดรับรางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศในดานภาษาไทย ดังนั้นสถานศึกษาควรเพิ่มเติมขอมูลในการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน วาสงผลตอ

การเรียนรูของผูเรียนอยางไร เชนผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน ดีข้ึนหรือไม ผลจากการ

ทดสอบ RT เปนเชนไร เนื่องจากเปนการวัดคุณภาพดานการอาน และผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของสถานศึกษา 

มานําเสนอในรูปแบบสารสนเทศ เปรียบเทียบขอมูล 3 ปยอนหลังเพื่อทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

รวมท้ังแสดงขอมูลท่ีเกิดจากผลการพัฒนาผูเรียนจากการอาน การเขียนวามีจํานวนผูเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมได

ลดลงมากนอยเพียงใด ควรเพิ่มเติมขอมูลดานการพัฒนาการอาน การเขียน วาสงผลตอการเรียนรู ในวิชาตางๆ

อยางไร เชน เกี่ยวกับโจทยปญหาในวิชาคณิตศาสตร วาจากการพัฒนาตามจุดเนนนั้นมีผลกระทบเชิงบวกในการ

เรียน สงผลใหผูเรียนตีความและสามารถเขาใจบทเรียนไดดีข้ึนเปนตน เนื่องจาก การอาน การเขียน เปนเรื่องท่ี

สถานศึกษาใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเนน การบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวมควบคูกับการอนุรักษภาษาไทย 

ผลพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
√ 1. มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา  o ปรับปรุง (0-3 ขอ)  

o พอใช (4 ขอ)  
√ ดี (5 ขอ)  

√ 2. มีการนําแผนการดําเนินการไปใชดําเนินการ  

√ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผน  

√ 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรงุแกไขในปการศึกษาตอไป  

√ 
5. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบ  
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ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  
สถานศึกษาควรนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหการเขียน SAR มีความสมบูรณในปตอไป โดยระบุขอมูล

เกี่ยวกับ กระบวนการบริหารจัดการในหลักการมีสวนรวม วามีการดําเนินการอยางไร ผูมีสวนไดสวนเสีย มีความ
พึงพอใจมากนอยเพียงใด ควรระบุรายละเอียดของโครงการท่ีใชในการพัฒนาการมีสวนรวม โดยสังเขปวามี
เปาหมายวัตถุประสงค วิธีการท่ีปฏิบัติ เชนไร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการ ใหภาคสวน
ตางๆเขามามีสวนรวมอยางไร ควรอธิบายพอสังเขป และผลท่ีเกิดจากการดําเนินการสงผลตอการบริหารเชิงบวก
อยางไร นอกจากนั้นควรนําเสนอประสิทธิผลการมีสวนรวมในการ จัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) รวมไปถึงควรเพิ่มเติมขอมูลความสําเร็จของการบริหารจัดการท่ีสงผลดานการรอนุรักษภาษาไทยวาสงผล
ตอสถานศึกษา ครู ผูเรียนอยางไร เพื่อใหตนสังกัดเห็นภาพรวมการบริหารจัดการตามจุดเนนของสถานศึกษาได
ชัดเจน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
จุดเนน มุงเนนการสอน การอาน เขียน และสื่อความ  

ผลพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา ทุกชั้นป  o ปรับปรุง (0-3 
ขอ)  
o พอใช (4 ขอ)  
√ ดี (5 ขอ)  

√ 
2. ครูทุกคนมีการนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

√ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ  

√ 4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูอยางเปนระบบ  

√ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหการเขียน SAR ในปตอไปมีความสมบูรณ โดยนําเสนอ
รายละเอียดขอมูลในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาวา ครูไดนําผลจากการประเมินการจัด การเรียนรู
มาพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูอยางไร เชน นําผลมามาปรับกระบวนจัดการการเรียนการสอน ปรับกิจกรรม
การสอน พัฒนาส่ือการสอน ปรับวิธีวัดผลและประเมินผลผูเรียน เปนตน และนํามาปรับกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน เชน สอนเพิ่มเติม สอนซอมเสริม ปรับใหผูเรียนเรียนรูผานชุดฝกการอาน ชุดฝกการเขียน ชุดฝกการส่ือ
ความ หรือนําเทคโนโลยีมาใชอยางไร เปนตน นอกจากนี้สถานศึกษาควรเพิ่มเติมขอมูลการแลกเปล่ียนเรียนรู และ
ใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยใชการวิจัยเปนฐาน และควรแสดงตัวอยางงานวิจัย 
จําแนกตามประเภทของงานวิจัย หรือจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู เปนตน 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
 สถานศึกษาควรนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหการเขียน SAR ในปตอไปมีความสมบูรณ สถานศึกษาควร
เพิ่มเติมขอมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแก ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม
ของสถานศึกษา โครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา ขอมูลผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอมูลอาคารสถานท่ี
แหลงเรียนรู วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปนตน นอกจากนั้นควรเพิ่มเติมรายละเอียดท่ีสามรถยืนยันความสําเร็จใน
การพัฒนาอยางตอเนื่องของสถาน เชน นําเสนอขอมูลความสําเร็จเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง และแนวทางไปสู
ความยั่งยืนรวมท้ังนําเสนอขอมูลท่ีสะทอนการเปนแบบอยางหรือนําเสนอนวัตกรรมของสถานศึกษาเพื่อสามารถ
ยืนยันผลการประเมินตามท่ีสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับยอดเยี่ยมซึ่งปรากฎใน SAR 
  สรุปโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดรับการรับรอง วาโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพไดรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก(พ.ศ. 2564 - 2568)  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 
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สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   โรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจําปการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

 1. กระบวนการพัฒนา 
     สถานศึกษาใชกระบวนการ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยไดดําเนินท้ังส้ิน  15  โครงการ   
21 กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  สถานศึกษาดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ โครงการการสํารองจายนอกเหนือจากโครงการและ
กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการ  โครงการใชและดูแลรักษาอาคารสถานท่ี/ส่ิงแวดลอม โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน เปนตน  และเนื่องดวยสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19)  
ทําใหสถานศึกษา ไมสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีวางแผนไวได จึงตองปรับ- ลดกิจกรรมลงเพื่อลดความ
เส่ียงในการติดเช้ือไวรัศโคโรนา COVID -19  เชน กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียน
ดานนาฏศิลปไทย/ประยุกต กิจกรรมประชาธิปไตย  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรม
การเขาคายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี เปนตน 

สถานศึกษาไดมีการดําเนินการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) อยางตอเนื่อง โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site โดย
เนนมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเส่ียง COVID -19 ในสถานศึกษา และใหซักซอมแผนเผชิญเหตุ
เมื่อพบผูเรียน ครู หรือบุคลากร ทางการศึกษาหากพบวาติดเช้ือไวรัศโคโรนา COVID -19 ซึ่งทางสถานศึกษาได
เปดทําการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ระหวางวันท่ี 17 มกราคม – 18 กุมภาพันธ 2565 รวมเวลาเรียนได 
24 วัน เนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีการระบาดหนักใน
ชุมชนเนื่องจากสถานศึกษาต้ังอยูในชุมชนโรงงานแปรรูปสับปะรดกระปอง ซึ่งแรงงานชาวตางชาติเปนพนักงาน
จํานวนมาก รวมถึงผูปกครองของผูเรียนดวย จึงทําใหมีความเส่ียงสูงมากในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
จากเหตุการณดังกลาวจึงทําใหสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite ได ทาง
สถานศึกษาจึงเลือกใชการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on line, on hand, และ on demand และมีการ
สรางเกมการศึกษาออนไลน เพื่อกระตุนความสนใจใหผูเรียนมีความสุข และสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู พรอม
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ท้ังเผยแพรส่ือการสอน  ลงในเว็บไซต youtube, facebook, line, Tiktok เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาไปเรียนรูได
ดวยตนเองตลอดเวลา ในชวงสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19)  
  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  สถานศึกษาไดต้ังคณะกรรมการรวบรวมขอมูลผูเรียนภายใน
สถานศึกษาดานตาง ๆ ตามแผนการเกบ็รวบรวมขอมูลของผูเรียนทุกคน (จํานวน 612 คน) ของสถานศึกษา แลว
นํามาประเมินตามประเด็นพิจารณา ดังนี้  

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ พบวา ผูเรียนมีผลการ

ทดสอบความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณในระดับดีข้ึนไป จํานวน  571 คน คิด
เปนรอยละ 93.30          

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และแกปญหา 

ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแกปญหา พบวา ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน 568 คน คิดเปนรอยละ 92.81  

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม พบวา ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน 

570 คน คิดเปนรอยละ 93.14  
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา ผูเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน 569 คน คิดเปนรอยละ 92.97  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของผูเรียนโดยเฉล่ียทุกคน ทุกระดับช้ัน

พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยผูเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3.0 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 68.32 (สูงกวาคา
เปาหมายรอยละ 65.00) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรผูเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3.0 ข้ึนไป คิดเปนรอย
ละ 64.31 (สูงกวาคาเปาหมายรอยละ 60.00) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูเรียนมีผลการ
เรียนเฉล่ียระดับ 3.0 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 70.45 (สูงกวาคาเปาหมายรอยละ 60.00) กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมผูเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3.0 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 78.75 (สูงกวาคา
เปาหมายรอยละ 65.00) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาผูเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3.0 ข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 85.53 (สูงกวาคาเปาหมายรอยละ 70.00) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะผูเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย
ระดับ 3.0 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 83.11 (สูงกวาคาเปาหมายรอยละ 70.00) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ผูเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3.0 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 80.85 (สูงกวาคาเปาหมายรอยละ 70.00) และกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศผูเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียระดับ 3.0 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 64.59 (สูงกวาคา
เปาหมายรอยละ 60.00)  

ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผลการทดสอบคะแนนเฉล่ีย 57.19 คะแนน คะแนนเฉล่ียสูงกวาปการศึกษา 
2563 อยู  5.94 คะแนน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผลการทดสอบคะแนนเฉล่ีย 36.87 คะแนน  
คะแนนเฉล่ียสูงกวาปการศึกษา 2563 อยู 12.40 คะแนน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผล
การทดสอบคะแนนเฉ ล่ีย 34.64 คะแนน  สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ผลการทดสอบคะแนนเฉล่ีย 26.34 คะแนน ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O -NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผลการทดสอบคะแนนเฉล่ีย 41.94 
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คะแนน คะแนนเฉล่ียสูงกวาปการศึกษา 2563 อยู 6.89 คะแนน  สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีผลการ
ทดสอบคะแนนเฉล่ีย 20.32 คะแนน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลการทดสอบมีคะแนน
เฉล่ีย 26.33 คะแนน และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผลการทดสอบมีคะแนนเฉล่ีย 27.74 คะแนน  
มีผลคะแนนเฉล่ียนอยกวาปการศึกษา 2563 ซึ่งตองพัฒนาในปการศึกษาตอไป 

ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวาดานภาษาไทยมีผล
การทดสอบคะแนนเฉล่ีย 50.97 คะแนน คะแนนเฉล่ียสูงกวาปการศึกษา 2563 อยู 20.07 คะแนน สวนดาน
คณิตศาสตรมีผลการทดสอบคะแนนเฉล่ีย 37.78 คะแนน คะแนนเฉล่ียสูงกวาปการศึกษา 2563 อยู 13.51 
คะแนน รวมเฉล่ียท้ังสองดานมีผลการทดสอบ 44.38 คะแนน คะแนนเฉล่ียสูงกวาปการศึกษา 2563 อยู 16.80 
คะแนน 

                                              
6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

ผลการประเมินความสามารถในดานความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ พบวา ผูเรียนมีผล
การประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน 596 คน คิดเปนรอยละ 97.39  

   

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย   4  ประเด็นพจิารณา 
1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ผลการประเมินการมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด พบวา ผูเรียนมีผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป จํานวน 597 คน คิดเปนรอยละ 97.55  

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ผลการประเมินความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย พบวา ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 

จํานวน 598 คน คิดเปนรอยละ 97.71  
3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ผลการประเมินการการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย พบวา ผูเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน 597 คน คิดเปนรอยละ 97.55   

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
ผลการประเมินสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม พบวา ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน 

598 คน คิดเปนรอยละ 97.71  
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2. ผลการประเมิน 
      โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประกอบดวย  
2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 
1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ปการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

คารอยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

เปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคํานวณ           

83.00 76.40 ตํ่ากวาเปาหมาย ดีเลิศ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

82.00 75.65 ตํ่ากวาเปาหมาย ดีเลิศ 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 84.00 73.89 ตํ่ากวาเปาหมาย ดีเลิศ 
4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

84.00 73.96 ตํ่ากวาเปาหมาย ดีเลิศ 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 55.00 46.52 ตํ่ากวาเปาหมาย กําลังพัฒนา 
- National Test (NT) 29.58 44.38 สูงกวาเปาหมาย กําลังพัฒนา 
- Ordinary National Education Test  

(O-net) ประถมศึกษาปท่ี 6 
37.89 38.36 สูงกวาเปาหมาย กําลังพัฒนา 

- Ordinary National Education Test  
(O-net) มัธยมศึกษาปท่ี 3 

34.21 29.08 ตํ่ากวาเปาหมาย กําลังพัฒนา 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 65.00 74.24 สูงกวาเปาหมาย ดีเลิศ 
6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 90.00 81.10 ตํ่ากวาเปาหมาย ยอดเย่ียม 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

71.25 ตํ่ากวาเปาหมาย ดีเลิศ 

 

 จากตารางท่ี 1  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็น
พิจารณาท่ี 1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ตํ่ากวาเปาหมาย จํานวน 6 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแลวตํ่ากวา
เปาหมาย เปนสวนใหญ 
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ตารางท่ี 2  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 
1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ปการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

คารอยละ สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ เปาหมาย ผลการประเมิน 

1)การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 89 85.79 ตํ่ากวาเปาหมาย ยอดเย่ียม 
2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 88 84.13 ตํ่ากวาเปาหมาย ยอดเย่ียม 
3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 92 83.22 ตํ่ากวาเปาหมาย ยอดเย่ียม 
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 92 86.62 ตํ่ากวาเปาหมาย ยอดเย่ียม 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตํ่ากวาเปาหมาย ยอดเยี่ยม 
 

 จากตารางท่ี 2  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็น
พิจารณาท่ี 1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ตํ่ากวาเปาหมาย จํานวน 4 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแลว
ตํ่ากวาเปาหมาย เปนสวนใหญและมีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 

ประสิทธิผลของการดําเนินงานในมาตรฐานท่ี 1 ทําใหผูเรียนไดรับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
ประกวดเรยีงความ เยาวชนวิถีใหม หางไกลยาเสพติด ระดับช้ันมัธยมศึกษา ในโครงการเยาวชนวิถีใหม หางไกลยา
เสพติด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมินราย

ประเด็น 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ประกอบดวย 6 ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดคํานวณ           

ตํ่ากวาเปาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแกปญหา 

ตํ่ากวาเปาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ตํ่ากวาเปาหมาย 
4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตํ่ากวาเปาหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตํ่ากวาเปาหมาย 
6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ตํ่ากวาเปาหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย   4  ประเด็นพิจารณา ยอดเยี่ยม 
1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ตํ่ากวาเปาหมาย 
2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ตํ่ากวาเปาหมาย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ตํ่ากวาเปาหมาย 
4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ตํ่ากวาเปาหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  

จากตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2564  พบวา ผลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตํ่ากวาเปาหมาย จํานวน 10 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ
การดําเนินงานแลวตํ่ากวาเปาหมาย  
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3. จุดเดน 
สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังในขณะท่ีมีสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดวยกระบวนการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line , On hand และ 
On Demand ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ครูมีการสรางหองเรียนออนไลนผานโปรแกรม Meet, 
Zoom, Facebook, และ Line  ตามแผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ครมูีการใชสรางส่ือการสอนออนไลน เกม
การศึกษาออนไลน ผานเว็บไซต Canva, Word wall, Thinklink, Liveworksheet, Vonder go เปนตน ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในแตละวิชา นอกจากนี้ครูมีการ
ติดตามความเขาใจของผูเรียนในขณะท่ีผูเรียนเรียนรูท่ีบานของผูเรียน โดยการนัดหมายสงงานเปนรายสัปดาห 
และสอนเพิ่มเติมสําหรับผูเรียนท่ีไมเขาใจ 

 

4. จุดควรพัฒนา 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบ เพื่อเปนการฝกทักษะการคิด 

ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีการใชกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร ใหผูเรียนไดทดลองและคนพบส่ิงท่ี
แปลกใหดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา (Coach) สนับสนุน และชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหา รวมถึง
การบูรณาการการสรางนวัตกรรมในทุกรายวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาทางดานวิชาการท่ีเปนระบบ มีการจัดแบงหองเรียนโดยผานการ
ทดสอบวัดความรู ซึ่งในหนึ่งหองเรียนจะประกอบดวยผู เรียนเกง ปานกลาง และออนอยางละเทาๆ กัน 
โดยการเรียนรูจะมุงเนนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน และ “รูปแบบเพื่อนชวยเพื่อน” ซึ่งรูปแบบนี้จะชวย
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี และยังชวยลดความเล่ือมลํ้าของผูเรียน เพราะผูเรียนแตละคนมี
ความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  สถานศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูท่ีเทาเทียมกัน
บนพื้นฐานของความแตกตางกันของผูเรียนทุกคนใหสูงข้ึน นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาทางดานคุณธรรมและ
จรยิธรรมของผูเรียน จะสงผลใหผูเรียนมีความสามัคคี ปลูกฝงความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การมีจิตสาธารณะชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน และลดการบูลล่ี (Bully) หรือการกล่ันแกลงท่ีแสดงออกดวยคําพูดหรือพฤติกรรมท่ีกาวราวตอผูอื่น จะ
ทําใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษา ใชกระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบ PDCA โดยสถานศึกษาดําเนินการกําหนดเปาหมาย 
วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
โดยไดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป ผาน
การเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  โดยในปการศึกษา 2564 มีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19)  สงให
สถานศึกษาเปดทําการเรียนการสอนแบบ on site ไดเพียงแค 24 วัน คือในชวงวันท่ี 17 มกราคม – 18 
กุมภาพันธ 2565 และในชวงท่ีโรงเรียนไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ on site ได ทางโรงเรียนมีการปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
ดวยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line , On Demand และ On hand ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความพรอมของโรงเรียน ของครูผูสอน และของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เต็มตามศักยภาพของผูเรียน โดยยึดหลัก “ โรงเรียนหยุดเรียนท่ีโรงเรียน แต ผูเรียนทุกคนตองไดเรียนรู อยาง
ท่ัวถึง เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ”  

สถานศึกษาใหการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของ
ครูโดยการสงเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในรูปแบบ On line และแบบอื่นๆ โดยเนนผลท่ีจะเกิดผลกับผูเรียน
มากท่ีสุด ท้ังนี้สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางท่ัวถึง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

2.1 สถานศึกษาดําเนินการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน  โดยการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียและคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อการดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป และผานการเห็นชอบโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย  

โดยในปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนใหม  ตามแผนปฏิบัติการของ
ภายใตการปรึกษาในท่ีประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของ  อาคารเรียนจะประกอบไปดวย  
หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพและรองรับจํานวนผูเรียนท่ีเพิ่มข้ึน
ตอบสนองการยอมรับของชุมชน 

2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  มีการวางแผนพัฒนา และ
การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา  ดวยการบริหารงาน ๔ ฝาย  ไดแก  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงาน
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานท่ัวไป 

2.3 สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุมเปาหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  และเปนแบบอยางได ดวยการดําเนินงานตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
โรงเรียนไดรับผลกระทบอยางมาก  เนื่องจากโรงเรียนอยูใกลโรงงานและผูปกครองสวนใหญเปนพนักงานใน
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โรงงาน  ทางโรงเรียนไดมีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รวมกับการสงเสริมสุขภาพ/อนามัยชุมชน  เจาหนาท่ี
ตํารวจชุมชน  เพื่อลดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19)  

ในภาคเรียนท่ี 1 ทางสถานศึกษาจึงไดทําการจัดการเรียนการสอนแบบ  On Hand ครูผูสอนจัดทําใบงาน
ใหกับผูเรียนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตร โดยเปนลักษณะของแบบฝกหัด ใหผูเรียนไปเรียนรูดวยตัวเองและ
ทําเปนการบาน โดยครูผูสอนอาจไปเยี่ยมเพื่อแนะนําผูเรียนในการทําใบงานบางเปนครั้งคราว  และการจัดการ
เรียนการสอนแบบ On line คือ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใหครูผูสอนเปนผูจัดการเรียนการสอนตอหนาผูเรียน
โดยผานเว็บไซตหรือแอปพลิเคช่ันสําหรับการส่ือสารออนไลนตางๆ หรือผานบริการออนไลน ภาคเรียนท่ี 1 รวม
เวลาเรียน 100 วัน   

ในภาคเรียนท่ี 2 ทางสถานศึกษาจึงไดทําการจัดการเรียนการสอนแบบ On line, on site , On hand 
ในระหวางวนัท่ี 17 มกราคม – 18 กุมภาพันธ 2565 รวมเวลาเรียน 24 วัน แตเนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ท่ีมากข้ึน ทางสถานศึกษาจึงมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ในรูปแบบ แบบ On line, On hand ซึ่งรวมเวลาเรียน 104 วัน  

สถานศึกษามีการนิเทศครูในปการศึกษา 2564 ไดมีการติดตามและสงเสริมใหครูผูสอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
ซึ่งทางฝายวิชาการของสถานศึกษาไดมีการประชุมครูเพื่อช้ีแจงแนวทางในการจัดการเรียนรูครบตามหลักสูตร  
มีการวิเคราะหจํานวนตัวช้ีวัดตองรู ควรรู กําหนดภาระงาน/ช้ินงานใหเหมาะสม  พรอมท้ังมีการติดตามการ
ดําเนินงานของครูเปนระยะๆ 

2.4 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดวยการ
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร  ใหครูและบุคลากรทางการเรียนศึกษาไดพัฒนางานโดย
การอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรูใหมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  ซึ่งสามารถหาช่ัวโมงอบรมไดดวย
ตนเอง มาใชในการพัฒนางาน  และการเรียนรูของผูเรียน 

2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียนมีสภาพแวดลอมทาง
สังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  รมรื่น ปลอดภัย และเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา (COVID 19) สถานศึกษามีการประชุมวางแผนการปองกันสําหรับผูเรียนท่ีมาเรียนแบบ On site โดยใช
มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเส่ียงCOVID -19 ในสถานศึกษา  และใหซักซอมแผนเผชิญเหตุเม่ือ
พบผูเรียน ครู หรือบุคลากร ทางการศึกษาหากพบวาติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID -19 อยางสม่ําเสมอ พรอม
สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนเขารับการฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโคโรนา COVID -19    

2.6 สถานศึกษาจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสม โดยมีขอมูลสารสนเทศมีความถูกตองครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได มีการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู เชน มีคอมพิวเตอร
สําหรับหองปฏิบัติการ และติดต้ัง Smart TV   ติดต้ังระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต เพื่อกระจายสัญญาณ WIFI ให
ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังบริเวณสถานศึกษา เพื่อสะดวกตอการติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
ไดมากข้ึน และนําเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยการจัดทําการ
ทดสอบดวยระบบออนไลน  การนิเทศออนไลน 
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ผลการดําเนินงาน 
    โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ปการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานท่ี 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เปาหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติไดจริง 

95.00 96.00 สูงกวาเปาหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จ
ไว 

92.00 93.60 สูงกวาเปาหมาย 

  2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

92.00 94.00 สูงกวาเปาหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

98.00 98.00 ตามเปาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

96.00 96.00 ตามเปาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

96.00 100.00 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม 

   
จากตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปการศึกษา 

2564 พบวา ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เปนไปตามเปาหมาย จํานวน  2  ประเด็นพิจารณา สูงกวา
เปาหมาย จํานวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแลวเปนไปสูงกวาเปาหมาย 
เปนสวนใหญ 
 

ประสิทธิผลของการดําเนินงานในมาตรฐานท่ี 2 มีพัฒนาการสูงข้ึน จํานวน 4 ประเด็นพิจารณา ไดแก  
1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

สามารถปฏิบัติไดจริง  
2.  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จไว 
3. มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 
4. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
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3. จุดเดน 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย  โดยสถานศึกษากําหนดใหผูเรียนทุกระดับช้ันเขียนคัดลายมือภายใตการดูแล ตรวจสอบ
ความถูกตอง  และใหคําแนะนํา ปรับปรุง แกไข ตามศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคลโดยครูประจําช้ัน  ซึ่งมี
ผูอํานวยการสถานศึกษาติดตามผล  เพื่อมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูสวนประกอบของคําตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและวัยของผูเรียนในแตละชวงช้ัน  พัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรไทยอยางถูกตองตาม
เกณฑแบบกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และความประณีต สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย อานเขาใจงาย  
ตลอดจนใหผูเรียนเกิดความชํานาญจากการคัดไปสูการเขียนทุกกลุมสาระการเรียนรู   นอกจากนี้การคัดลายมือยัง
ชวยฝกสมาธิในการทํางาน  มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ  และท่ีสําคัญยังเปนการอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยใหคงไวดวย 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 เนื่องดวยสถานศึกษาเปดสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  มีผูเรียนจํานวน
เพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา  สงผลใหจํานวนหองเรียนไมเพียงพอตอจํานวนรับผูเรียนในแตละ
ระดับช้ัน   ซึ่งสถานศึกษาไดแกปญหาเบ้ืองตนโดยใชหองปฏิบัติการตาง ๆ เชน หองดนตรีไทย  หองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร หองพักครู  เปนหองเรียนช่ัวคราว เพื่อรองรับจํานวนผูเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึน แตการแกปญหา
ดังกลาวก็สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา  รวมถึงการติดตอราชการหรือสงงานตาง ๆ แก
ครูผูสอนท่ีไมไดประจําช้ันอีกดวย 
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 เนื่องดวยสถานศึกษามีหองเรียนไมเพียงพอ  จึงมีมาตรการการแกไขปญหาโดยจัดทําแผนการสรางอาคาร
เรียนเพิ่ม ซึ่งในขณะนี้สถานศึกษาผานการอนุมัติและดําเนินการกอสรางอาคารเรียน 318ล./55-  นอกเขต
แผนดินไหว  กรอบอาคาร 14.90 × 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร  ตามแบบมาตรฐานอาคารในโรงเรียน  จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แตกอสรางอาคารเรียนยังไมแลวเสร็จตามวันท่ีกําหนดในสัญญาจาง 
สถานศึกษาจะเรงดําเนินการกอสรางอาคารเรียนใหแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียนปการศึกษา 2565 เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนหองเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  2564  โรงเรียนโรตารีก่รุงเทพ 
                        ( Self – Assessment Report : SAR ) หนา  35 

     

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
     กระบวนการพัฒนา 

1. สถานศึกษาไดมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการคิด 
วิเคราะห และการปฏิบัติจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู ท่ีมีการใชส่ือนวัตกรรมท่ีทันสมัย และมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดวยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On 
line , On hand และ On Demand  มีการสรางหองเรียนออนไลนผานโปรแกรม Meet  แอปพลิเคช่ัน Line มี
การจัดรูปแบบการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เนนใหผูเรียนฝกกระบวนการคิด วิเคราะห โดยการถามตอบ
และแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน สรางส่ือการสอนออนไลน เชน คลิปวิดีโอ
การสอนเพื่อใหผูเรียนเขาไปเรียนรูไดดวยตนเองท้ังกอนเรียนและหลังเรียน สรางแบบฝกหัด  ใบงานท่ีตรงตาม
ตัวช้ีวัดและมีความทันสมัย สรางเกมการศึกษาออนไลน เพื่อกระตุนความสนใจและใหผูเรียนมีความสุข สรางเจต
คติท่ีดีตอการเรียนรู พรอมท้ังเผยแพรส่ือการสอน  ลงใน youtube, facebook, line, Tiktok เพื่อใหผูเรียน
สามารถเขาไปเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา  

2. สถานศึกษามีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line โดยครูผูสอนเปน
ผูจัดการเรียนการสอนผานโปรแกรม Meet และ Zoom มีการสรางส่ือการสอน เกมการศึกษาออนไลน ผาน
เว็บไซต Canva, Wordwall, Thinklink, Liveworksheet, และแอปพลิเคช่ัน kinemaster, Capcut, PicsArt 
พรอมท้ังเผยแพรส่ือการสอน เกมการศึกษาออนไลนลงในเว็บไซต youtube, facebook, แอปพลิเคช่ัน line, 
Tiktok เพื่อให ผู เรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย และไดรับ
ประสบการณตรงจากการเรียนรู  

3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน การมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการเสริมแรงดวยของรางวัลเพื่อกระตุนใหผูเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ทําใหผูเรียน
รักท่ีจะเรียนรู และสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ตามกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู และ
กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 

4. สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนการ
ดําเนินงานโดยการใชเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู ตามกิจกรรมวัดผลและประเมินผล มีการวิจัยในช้ันเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

5. สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูกับครู และครูกับผูเรียนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรมแกรม Meet และ Zoom และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูผาน เว็บไซต 
Facebook   แอปพลิเคช่ัน Line สงผลใหสถานศึกษามีผลการประเมิน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม รอยละ 97.82 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
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 2. ผลการดําเนินงาน 
      โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประกอบดวย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

ตารางท่ี 5  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
               ท่ีเนนผูเรียนเปน ปการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      

คารอยละ สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ เปาหมาย ผลการประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

96 97.54 
สูงกวา

เปาหมาย 
ยอดเยี่ยม 

3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง
เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

96 97.25 
สูงกวา

เปาหมาย 
ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 98 98.50 
สูงกวา

เปาหมาย 
ยอดเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

96 97.71 
สูงกวา

เปาหมาย 
ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

97 98.13 
สูงกวา

เปาหมาย 
ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ยอดเยี่ยม 

 

จากตารางท่ี 5  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
เปนไปตามเปาหมาย จํานวน  5 ประเด็นพิจารณา สูงกวาเปาหมาย จํานวน 5 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการดําเนินงานแลวเปนไปสูงกวาเปาหมาย  

ประสิทธิผลของการดําเนินงานในมาตรฐานท่ี 3 มีพัฒนาการสูงข้ึน จํานวน 5 ประเด็นพิจารณา ไดแก  
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

รางวัลครูท่ีไดรับ 
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดส่ือนวัตกรรม โครงการครูดีวิถีใหม สอนดี เห็นผล คนช่ืนชม 

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ 
- รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ยอดเยี่ยม ในโครงการประกวดรองเพลงพรอมจัดทํามิวสิก 

วิดีโอ เพลงครูไทยยิ้มไดเมื่อภัยมา 
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- รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประเภทผูขับรองฝายหญิง การประกวดรองเพลง พรอมจัดทํามิวสิกวีดี
โอ เพลงครูไทยยิ้มไดเมื่อภัยมา ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

- รางวัลผูมีผลงานเชิงประจักษ ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (covid 19) โครงการครูดีวิถีใหม สอนดี เห็นผล 
คนช่ืนชม จากสํานักงานเขตกลุมพื้นท่ีการศึกษาประจําเขตตรวจราชการท่ี 4 

 

ครูท่ีมีวิทยฐานะสูงข้ึน จํานวน 4 ทาน 
1. นางสาวกรนันท  กล่ินสละ วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวสุรวีรรณ  จันทรศิร ิ   วิทยฐานะ ชํานาญการ 
3. นางสาวเบญจวรรณ สุขสี วิทยฐานะ ชํานาญการ 
4. นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง วิทยฐานะ ชํานาญการ 

 

     จุดเดน 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคลอง
กับสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แอปพลิเคช่ันตางๆเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน  สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน     การเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ มีการวิจัยในช้ันเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการผลิตส่ือ นวัตกรรม เกมการศึกษา
ออนไลนพรอมท้ังเผยแพรตามชองทางออนไลนเพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ตามกิจกรรม
จัดหาส่ือ/ผลิตส่ือ และใชส่ือในการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธ
ท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียน ตามกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     จุดควรพัฒนา 

 จากสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทําใหไมสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตามปกติสงผลใหผูเรียนไมไดเรียนรูจากประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 สถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาใหผูเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาแต
หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ยังไมคล่ีคลาย  จะดําเนินการใหคณะครู
จัดหาแหลงการเรียนรูออนไลนท่ีมีประโยชนและเหมาะสมกับผูเรียนตอไป 
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การจัดการศึกษาเรียนรวม 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

1. จํานวนผูเรียนพิการเรียนรวม จําแนกตามระดับช้ันและประเภทความพิการ 
1.1 จํานวนผูเรียนพิการเรียนรวม จําแนกตามระดับช้ันและประเภทความพิการ ปการศึกษา 2564 (ขอมูลผูเรียน 31 มีนาคม 2565) 
 

ระดับช้ัน 

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

รวม
(คน) 

ประเภทความพิการ 
รวม

ท้ังสิ้น
(คน) 

บกพรอง
ทาง 

การเห็น 

บกพรองทาง 
การไดยิน 

บกพรองทาง
สติปญญา 

บกพรองทางรางกาย
หรือสุขภาพหรือ 
การเคลื่อนไหว 

บกพรองทาง 
การเรียนรู 

บกพรองทาง 
การพูดและ

ภาษา 

บกพรองทาง
พฤติกรรม
และอารมณ 

บุคคล 
ออทิสติก 

บุคคล 
พิการซอน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

กอนประถม 63 57 120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ป.1 38 23 61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ป.2 43 37 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ป.3 35 33 68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ป.4 34 42 76 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 2 
ป.5 37 29 66 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 
ป.6 20 29 49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ม.1 34 39 73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ม.2 43 36 79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ม.3 30 30 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 377 355 732 - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - 4 
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1.2  จํานวนผูเรียนพิการท่ีไดบริการทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

รายการ 
จํานวนผูเรียน

(คน) 
คิดเปนรอยละ 

1.2.1  ผูเรียนพิการเรียนรวมท้ังหมดในสถานศึกษา 4 0.55 
1.2.2  ผูเรียนพิการเรียนรวมท่ีไดจัดทําแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
4 0.55 

1.2.3  ผูเรียนพิการเรียนรวมท่ีไดจัดทําแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP)  

4 0.55 

1.2.4  ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินผานจุดประสงคตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

4 0.55 

1.2.5  ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานจุดประสงคตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

4 0.55 
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สวนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

โรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
ตารางท่ี 6  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
รอยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผูเรียน 

  
ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดคํานวณ           

83 76.40 ตํ่ากวาเปาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภปิรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

82 75.65 ตํ่ากวาเปาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 84 73.89 ตํ่ากวาเปาหมาย 
4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

84 73.96 ตํ่ากวาเปาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 55 46.52 ตํ่ากวาเปาหมาย 
6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 90 81.10 ตํ่ากวาเปาหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน ประกอบดวย   4  ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

89 85.79 ตํ่ากวาเปาหมาย 

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 88 84.13 ตํ่ากวาเปาหมาย 

3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

92 83.22 ตํ่ากวาเปาหมาย 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 92 86.62 ตํ่ากวาเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ไดจริง 

95.00 96.00 สูงกวาเปาหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จไว 

92.00 93.60 สูงกวาเปาหมาย 

  2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

92.00 94.00 สูงกวาเปาหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
รอยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย ผลการ
ประเมิน 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

98.00 98.00 ตามเปาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

96.00 96.00 ตามเปาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

96.00 100.00 สูงกวาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ      

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

96 97.54 สูงกวาเปาหมาย 

3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอ
การเรียนรู 

96 97.25 สูงกวาเปาหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 98 98.50 สูงกวาเปาหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผล
มาพัฒนาผูเรียน 

96 97.71 สูงกวาเปาหมาย 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

97 98.13 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาไดระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  

จาก ตารางท่ี 6  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 พบวา มาตรฐานท่ี 1 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานท่ี 2 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี
เลิศ 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบวา เปนไปตามเปาหมาย จํานวน  2 ประเด็นพิจารณา สูงกวา
เปาหมาย จํานวน 9 ประเด็นพิจารณา และ ตํ่ากวาเปาหมาย จํานวน 10 ประเด็นพิจารณา   
 

จุดเดน 

สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังในขณะท่ีมีสถานการณการการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดวยกระบวนการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับริบทของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line , On hand และ 
On Demand ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ครูมีการสรางหองเรียนออนไลนผานโปรแกรม Meet, 
Zoom, Facebook, และ Line ตามแผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ครูมีการใชสรางส่ือการสอนออนไลน เกม
การศึกษาออนไลน ผานเว็บไซต Canva, Word wall, Thinklink, Liveworksheet, Vonder go เปนตน ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในแตละวิชา นอกจากนี้ครูมีการ
ติดตามความเขาใจของผูเรียนในขณะท่ีผูเรียนเรียนรูท่ีบานของผูเรียน โดยการนัดหมายสงงานเปนรายสัปดาห 
และสอนเพิ่มเติมสําหรับผูเรียนท่ีไมเขาใจ 
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สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย  โดยสถานศึกษากําหนดใหผูเรียนทุกระดับช้ันเขียนคัดลายมือภายใตการดูแล ตรวจสอบ
ความถูกตอง  และใหคําแนะนํา ปรับปรุง แกไข ตามศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคลโดยครูประจําช้ัน  ซึ่งมี
ผูอํานวยการสถานศึกษาติดตามผล  เพื่อมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูสวนประกอบของคําตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและวัยของผูเรียนในแตละชวงช้ัน  พัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรไทยอยางถูกตองตาม
เกณฑแบบกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และความประณีต สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย อานเขาใจงาย  
ตลอดจนใหผูเรียนเกิดความชํานาญจากการคัดไปสูการเขียนทุกกลุมสาระการเรียนรู   นอกจากนี้การคัดลายมือ
ยังชวยฝกสมาธิในการทํางาน  มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ  และท่ีสําคัญยังเปนการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทยใหคงไวดวย 

 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สอดคลองกับสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและแอปพลิเคช่ันตางๆเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน  สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน     
การเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ มีการวิจัยในช้ันเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการผลิตส่ือ นวัตกรรม 
เกมการศึกษาออนไลนพรอมท้ังเผยแพรตามชองทางออนไลนเพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
ตามกิจกรรมจัดหาส่ือ/ผลิตส่ือ และใชส่ือในการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
สรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียน ตามกิจกรรมระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดควรพัฒนา 

การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบ เพื่อเปนการฝกทักษะการคิด 
ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีการใชกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร ใหผูเรียนไดทดลองและคนพบส่ิงท่ี
แปลกใหดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา (Coach) สนับสนุน และชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหา รวมถึง
การบูรณาการการสรางนวัตกรรมในทุกรายวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรู 

เนื่องดวยสถานศึกษาเปดสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  มีผูเรียน
จํานวนเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา  สงผลใหจํานวนหองเรียนไมเพียงพอตอจํานวนรับผูเรียนในแต
ละระดับ ช้ัน   ซึ่ งสถานศึกษาไดแกปญหาเบ้ืองตน โดยใชหองปฏิ บัติการตาง ๆ เชน หองดนตรีไทย  
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองพักครู  เปนหองเรียนช่ัวคราว เพื่อรองรับจํานวนผูเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึน แต
การแกปญหาดังกลาวก็สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา  รวมถึงการติดตอราชการหรือ
สงงานตาง ๆ แกครูผูสอนท่ีไมไดประจําช้ันอีกดวย 

เนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทําใหไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดตามปกติสงผลใหผูเรียนไมไดเรียนรูจากประสบการณจรงิจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 

แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาทางดานวิชาการท่ีเปนระบบ มีการจัดแบงหองเรียนโดยผานการ
ทดสอบวัดความรู ซึ่งในหนึ่งหองเรียนจะประกอบดวยผูเรียนเกง ปานกลาง และออนอยางละเทาๆ กัน 
โดยการเรียนรูจะมุงเนนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน หรือท่ีเรียกวา “รูปแบบเพื่อนชวยเพื่อน” ซึ่งรูปแบบนี้
จะชวยพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี และยังชวยลดความเล่ือมลํ้าของผูเรียน เพราะผูเรียนแตละคนมี
ความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  สถานศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูท่ีเทาเทียมกัน
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บนพื้นฐานของความแตกตางกันของผูเรียนทุกคนใหสูงข้ึน นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียน จะสงผลใหผูเรียนมีความสามัคคี ปลูกฝงความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การมีจิตสาธารณะชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และลดการดูถูก (Bully) หรือการกล่ันแกลงท่ีแสดงออกดวยคําพูดหรือพฤติกรรมท่ีกาวราวตอผูอื่น 
จะทําใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

เนื่องดวยสถานศึกษามีหองเรียนไมเพียงพอ  จึงมีมาตรการการแกไขปญหาโดยจัดทําแผนการสราง
อาคารเรียนเพิ่ม ซึ่งในขณะนี้สถานศึกษาผานการอนุมัติและดําเนินการกอสรางอาคารเรียน 318ล./55-  นอก
เขตแผนดินไหว  กรอบอาคาร 14.90 × 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร  ตามแบบมาตรฐานอาคารในโรงเรียน  
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แตกอสรางอาคารเรียนยังไมแลวเสร็จตามวันท่ีกําหนดใน
สัญญาจาง สถานศึกษาจะเรงดําเนินการกอสรางอาคารเรียนใหแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียนปการศึกษา 2565 
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนหองเรียน 
 สถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาใหผูเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาแต
หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) ยังไมคล่ีคลาย  จะดําเนินการใหคณะ
ครูจัดหาแหลงการเรียนรูออนไลนท่ีมีประโยชนและเหมาะสมกับผูเรียนตอไป 
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สวนที่ 4 

ภาคผนวก 
 
 

รูปภาพกิจกรรม ปการศึกษา 2564 
 

 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O - NET) สนามสอบโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 

 
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบลหนองพลับ พนนํ้ายาฆาเช้ือรอบบริเวณ โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ เพือ่ควบคุมและ

ปองกันการแพรเช้ือ Covid-19 
 

 
  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ทําการตรวจหาเช้ือ Covid -19 ดวยชุด Antigen Test Kit (ATK) ใหแกคณะครูและผูเรียนทุก

คนที่มาเรียนในชุด A เพือ่ความปลอดภัยในการเปดเรียนแบบ On-site 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หนองพลับ เขาประเมินโรงเรียนเพือ่เตรียมความพรอม กอนเปดเรียนแบบ on site ภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2564 

 

  

การจัดการเรียนการสอนแบบ On line ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลงานดีเดนปการศึกษา 2564 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ 
หนวยงาน 

ที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 

- รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ยอดเย่ียม ในโครงการประกวดรองเพลง
พรอมจัดทํามิวสิกวีดีโอ เพลงครูไทยย้ิมไดเมื่อภัยมา 
- รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประเภทผูขับรองฝายหญิง การประกวดรองเพลง 
พรอมจัดทํามิวสิกวีดีโอ เพลงครูไทยย้ิมไดเม่ือภัยมา ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ- 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 

ครู,ผูเรียน 
(ระดับเขตพื้นที่) 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดเรียงความ เยาวชนวิถีใหม หางไกล
ยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโครงการเยาวชนวิถีใหม หางไกลยาเสพติด 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 2 
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อนวัตกรรม โครงการครูดีวิถีใหม สอนดี เห็น
ผล คนชื่นชม กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงสํานวนไทย
หรรษา ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงกําเนิดพลาย
งาม ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงโวหารการ
เขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คํานาม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําสรรพนาม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คํากริยา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลน วิชาภาษาไทย เรื่อง คําบุพบท 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลน วิชาภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
- สงผลงานวีดีทัศนสื่อการสอนออนไลนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําอุทาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 

สพป.ปข.2 
 

 
สพป.ปข.2 

 
สพป.ปข.2 

 
สพป.ปข.2 

 
สพป.ปข.2 

 
สพป.ปข.2 

 
สพป.ปข.2 

 
สพป.ปข.2 

 
สพป.ปข.2 

 
สพป.ปข.2 

 
สพป.ปข.2 

 
ครู,ผูเรียน 

 (หนวยงานอื่น) 
- รางวัลผูมีผลงานเชิงประจักษ ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) 
โครงการครูดีวิถีใหม สอนดี เห็นผล คนชื่นชม 

สํานักงานเขตกลุมพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําเขต
ตรวจราชการท่ี 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
    



 

 

 
 
 

    
 คําส่ังโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

     ท่ี   20 / 2565 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการรวบรวมขอมูลมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
........................................................................................................................................ 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดใหสถานศึกษาตองมีการประเมินภายใน          
และจัดทํารายงานเปนประจําทุกป และเปดเผยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของและประชาชนไดรับทราบ ดังนั้น             
โรงเรียนจึงตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ซึ่งเปนการส่ือสารใหผูเรียน 
ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานท่ี เกี่ยวของทราบถึงความกาวหนาและผลการดําเนินงานจัดการศึกษา                        
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ในการนี้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงแตงต้ังคณะกรรมการ
สําหรับการรวบรวมขอมูลมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ดังนี ้

 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหนาท่ีใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกในการทํางานของคณะกรรมการ 
ประกอบดวย 

 1. นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย           ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ     ประธาน 
 2. นางสาวเบญจมาภรณ   กล่ินพูน    ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                   รองประธาน 

  3. นางสาวขนิษฐา  คลองดี      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ             กรรมการ 
4. นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ      กรรมการและเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน จําแนกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                   
3 มาตรฐาน ดังนี ้

2.1  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานท่ี ผูรับผิดชอบ 
มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผูเรียน 

 
นางสาวเบญจพร  สวนเพชร 
นางสาวจีรนันท  เกตุงาม 
นางสาวยุพเยาว  บุญโต 
นางสาวนิศานาถ  เดชทองจันทร 
นางสาวนันทชพร แสงคํา 
นาวสางเกศินี   มุงหมาย 
นางสาวนภาพรรณ  เกิดพันธ 
นางสาวกรนันท  กล่ินสละ 
นางสาวเมธาวี  เสือสงา 

  
 

 
-2-/มาตรฐาน… 



 

-2- 

 
มาตรฐานท่ี ผูรับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

นางสาวสุรวีรรณ  จันทรศิริ 
นางสาวธันยกมล หวลระลึก 
นายสุวิทย  เพ็ชรทอง 
นายอําพล  จันทรแจง 
นางสาวอารยา  วาสุ 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ 
นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
นางสาวนภาพรรณ  ปนทอง 
นางสาวศิวพร  บุญแท 
นางสาวจีรนันท  พิริยสถิต 
นายขวัญชัย สุขอยู 
วาท่ี รต.หญิง จุฑารัตน  ภิญโญสิริพันธุ 

 
ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการตอไป 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้  เปนตนไป 

       ส่ัง  ณ  วันท่ี   28  กุมภาพันธ   พ.ศ.  2565      

 
                     

       (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
                                                                                                                                                                      

    คําส่ังโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
      ท่ี   31   / 2565 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
........................................................................................................................................ 

   ตามท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                   
พ.ศ. 2561 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561  ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาระดับการศึกษา จัดใหมีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  พรอมท้ังจัดทํารายงานผล และนําผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรบัปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงขอแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย      ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ          ประธาน 
 2. นายธนศักด์ิ   สุวรรณเกิด      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา           รองประธาน 
 3. นางสาวละออง  มีทรัพย      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                   กรรมการ 
           4. นางสาวเบญจมาภรณ  กล่ินพูน     ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ                   กรรมการ 

5. นางสาวกรรณิการ  ศรีทอง      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ         กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง มีหนาท่ี   ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการเปนสําคัญ  

  

       ส่ัง  ณ  วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.  2565   

 
                     

      (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
  

    คําส่ังโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

      ท่ี   32  / 2565 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( Self – Assessment Report : SAR ) 
                                            ประจําปการศึกษา  2564 

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

จัดสงรายงานการประเมินตนเอง ( Self – Assessment Report : SAR )  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อสนอง
ตอพระราชบัญญัติการศึกษา  โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( Self – 
Assessment Report : SAR )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2564 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.นายอําพล  จันทรแจง  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
11. นางสาวสุรวีรรณ จันทรศิริ  ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
12. นางสาวกรนันท   กล่ินสละ  ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   
13. นางสาวเบญจพร สวนเพชร  ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 14. นางสาวนภาพรรณ ปนทอง   ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 15. นางสาวนันทิญา มากตามเครือ  ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 16. นางสาวจีรนันทร   พิริยสถิต  ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
 17. นางสาวนิศานาถ เดชทองจันทร  ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

18. นางสาวจีรนันท เกตุงาม   ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
19. นางสาวธันยกมล หวลระลึก  ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
20. นางสาวเมธาวี   เสือสงา   ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
21. นางสาวอารยา วาสุ   ครโูรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
22. นางสาวขนิษฐา คลองดี   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
23. วาท่ี รต.หญิง จุฑารัตน  ภิญโญสิริพันธุ  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 24. นางสาวนันทชพร แสงคํา   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 25. นางสาวเกศิน ี มุงหมาย   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 26. นางสาวนภาพรรณ เกิดพันธ   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

27. นางสาวลินลดา สินอวม   ครพูี่เล้ียงเด็กพิการ 
-2-/ใหผูท่ีได 



 

-2- 

ใหผูท่ีไดรับแตงต้ัง ทําการใหขอมูลจากแผนปฏิบัติราชการ แผนการใชจายงบประมาณ มาตรฐาน
โรงเรียนและเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ พรอมจัดทํารายงานใหแลวเสร็จภายในวันท่ี   30   เมษายน  2565 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้  เปนตนไป 

       ส่ัง  ณ  วันท่ี   7   เมษายน  พ.ศ.  2565      

                   
 

       (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

                  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 
   
 

 
ประกาศโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 

 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒561  มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดใหมีจํานวนนอยลง กระชับและสะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริง เนนการประเมินตามสภาพจริง ไม
ยุงยาก  สรางมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บขอมูล ลดการจัดทําเอกสารท่ีใชในการ
ประเมิน เนนการเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จึงประกาศใช
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
ต้ังแตปการศึกษา 2562  เปนตนไป              

ประกาศ ณ วันท่ี  10   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
       
                                           

                                        ( นายพงษศักด์ิ สาลีกงชัย ) 
            ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบทายประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่ อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี จํานวน  

3 มาตรฐาน ดังนี้ 

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) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 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 และทุก

กลุมเปาหมาย   

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 มีจํานวน  
3 มาตรฐาน ดังนี้ 

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 จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

การใหความเห็นชอบเอกสาร 
 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2 
___________________________________ 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ไดพิจารณาการใชมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพแลว 

เห็นชอบใหดําเนินการตามมาตรของสถานศึกษาได 

 

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

                  ( นายธนศักด์ิ  สุวรรณเกิด ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

       ประกาศโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 
  เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานโดยสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล 

จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยมีแนวคิดวามาตรฐานท่ีกําหนดตอง

สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุได ประเมินไดอยางเปนรูปธรรม กระชับ สามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาได

อยางแทจริง เนนการประเมินสภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บ

ขอมูล ลดการจัดทําเอกสารท่ีใชในการประเมินสถานศึกษา   

 

 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพใหมีคุณภาพ 

และไดมาตรฐาน จึงกําหนดคาเปาหมาย ในปการศึกษา 25๖4 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี   1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖4 
 

 
 

                                           
         ( นายพงษศักด์ิ สาลีกงชัย ) 

            ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบทายประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
เร่ือง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน 

 
คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2564 
1. คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพดีเลิศ 
1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 90.00 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 86.00 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 89.00 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญาส่ือสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได 85.00 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 85.00 
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 95.00 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 89.00 
2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 90.00 
2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สําหรับครู 
85.00 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 80.00 
3. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 85.00 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 88.00 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 89.00 
3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก 
85.00 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
คารอยละ  

 

ระดับคุณภาพ 
นอยกวารอยละ 60.00  

 

    ระดับกําลังพัฒนา 
รอยละ 60.00 – 69.99  

 

    ระดับปานกลาง 
รอยละ 70.00 – 79.99 

 

    ระดับดี 
รอยละ 80.00 – 89.99  

 

    ระดับดีเลิศ 
รอยละ 90.00 ข้ึนไป       ระดับยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



 

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบทายประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  

เร่ือง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

      ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ  รอยละ 83.00 

      ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แกปญหา 

รอยละ 82.00 

๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 84.00 

      ๔.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รอยละ 84.00 

๕.  มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      5.1 การประเมินความสามารถในการอาน(Reading Test : RT)  

      5.2 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (National Test :  NT) 

     5.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National  Educational 

Test : O-NET) ประถมศึกษาปท่ี 6 

   5.4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National    

      Educational Test : O-NET) มัธยมศึกษาปท่ี 3 

     5.5 ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

     - ผูเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - ผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - ผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - ผูเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - ผูเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - ผูเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - ผูเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนรูกลุมสาระการอาชีพ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

     - ผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับ 3.0 ข้ึนไป 
 

รอยละ 55.00 

รอยละ 61.71 

รอยละ 29.58 

รอยละ 37.89 

 

รอยละ 34.21 

 

รอยละ 65.00 

      ๖.  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 90.00 



 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี 

- รักชาติ ศาสน กษัตริย 

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

รอยละ 89.00 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 88.00 
๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 92.00 
๔. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 92.00 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
  ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน รอยละ 95.00 
  ๒. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ 92.00 

  ๓. ดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุมเปาหมาย 

รอยละ 92.00 

  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ 98.00 

  5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู รอยละ 96.00 

  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู รอยละ 96.00 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
     1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต รอยละ 96.00 
     2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู    รอยละ 96.00 
     3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก    รอยละ 98.00 

  ๔. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  รอยละ 96.00 
     5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู รอยละ 97.00 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับคะแนน (รอยละ) ระดับคุณภาพ 

นอยกวารอยละ  50.00 กําลังพัฒนา 
50.01 - 59.99  ปานกลาง 
60.00 – 69.99 ดี 
70.00 – 79.99 ดีเลิศ 

80  ข้ึนไป ยอดเยี่ยม 



 

การใหความเห็นชอบเอกสาร 
เร่ือง การใหความเห็นชอบเอกสารกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษา 

 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2 

___________________________________ 
 

ตามท่ีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และระดับปฐมวัย และไดนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ขาพเจาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดศึกษารายละเอียดของคาเปาหมายแลว ปรากฏวา มีความเหมาะสม  

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงใหความเห็นชอบคาเปาหมายของสถานศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕64 ของโรงเรียนโรตารี่กรงุเทพ 
  

ลงช่ือ............. ............................................... 
                   ( นายอภินันท  นุภาสัน ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ 

ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 มาตรา 9 (3) ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดรับการรายงานการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบรอยแลว มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหโรงเรียนเสนอ                
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ                      
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกตอไป 

 
 
ลงช่ือ................ ................................  ลงช่ือ........ ........................................ 
        (นายธนศักด์ิ  สุวรรณเกิด)                    (นายพงษศักด์ิ  สาลีกงชัย) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน          ผูอํานวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
                          โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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