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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลับ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง  
มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 1  คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และครูพ่ีเลี้ยง  
จำนวน 34 คน 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
1)จุดเด่น 

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ ด้านร่างกาย มุ่งเน้นให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัย
ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่สุขภาพเพ่ือให้เด็กปฐมวัยใส่ใจ
สุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสมตามวัย ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัยมีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนม
เป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพร่างกาย เช่น การล้างมือที่ถูกวิธีการปลอดโรคติดต่อ มีกิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือในการปฏิบัติกิจกรรม
สร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดาษ การเล่นสี เป็นต้น และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลหัวหินและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองพลับ  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก เป็นต้น  เด็กร่าเริงแจ่มใส ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับผู้อื่น รู้หน้าที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่
ดีงาม  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กมีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทาน
อาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรม แบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตนและของส่วนร่วม  ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรงจากจัดมุมประสบการณ์ที่จัดขึ้น ได้ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ทำให้เด็กได้ทักษะการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มี
นิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอ
ผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็น
อย่างดีซึ่งเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านช่องทางไลน์ให้ผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัติและโรงเรียน
ผ่านการประเมิน  รอบที่สาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ปีการศึกษา  2562 - 2566 
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2)จุดควรพัฒนา 
1. ฝึกให้เด็กได้มีการช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
2.กระตุ้นใหเ้ด็กมีความสนใจการทำกิจกรรม   
3. ควรฝึกเด็กมีบุคลิกภาพมีความเชื่อม่ันในตนเองมากข้ึน 
4. พัฒนาการการใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบสิ่งตางๆ รอบตัว เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้

ภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อความหมาย การคิด การจินตนาการ การรับรู้ การแสดงออก การโต้ตอบกับผู้อ่ืน และการ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลายหลายครอบคลุมทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ 

5. พัฒนาการเด็กด้านสติปัญญายังไม่หลากหลาย ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา  การคิดรวบ
ยอด และทักษะการสื่อสาร ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์นักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างสม่ำเสมอ 
 
3)แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

แผนปฏิบัติงานที่ 1. เสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะพื้นฐานนักเรียนระดับปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 2.  เสริมประสบการณ์ความรู้พัฒนาสุนทรียภาพด้านการเคลื่อนไหว ดนตรีและกีฬา 
แผนปฏิบัติงานที่ 3.  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย เด็กปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 4.  เสริมประสบการณ์กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1)จุดเด่น 
 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์  สามารถแสดงทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตได้  กระตุ้น
ให้ทุกฝ่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสามารถในการบริหารวิชาการ รอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนและวัดผลประเมินผล ซ่ึงหลักสูตรมีความครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน มีการใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  จัดครูให้
เพียงพอกับชั้นเรียนมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  มีการอบรมพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนครูด้วยกันเอง จัด
ประสบการณ์เด็กตามวัยอย่างเหมาะสม มีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณโดยติดตั้งอินเตอร์เน็ต  และโทรทัศน์ทุกห้องเรียนเพื่อให้ศึกษาค้นคว้าอย่างทันเหตุการณ์ มีระบบ
การติดตามประเมินผลทุกโครงการ การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ  สถานศึกษามี
การจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารที่มีความคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีครู บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานราชการให้
ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
 
2)จุดควรพัฒนา 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอนุบาล 
2. การจัดกิจกรรมเด็กมักจัดภายในห้องเรียนเป็นส่วนมาก ควรเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้เด็กได้

ฝึกทักษะการสังเกต แยกแยะ จดจำสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตัว  
 

3)แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
แผนปฏิบัติงานที่ 1.  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ปฐมวัย 

http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc
http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc
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มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
1)จุดเด่น 

มีนโยบายให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาด(Covid-19) โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้ครู
จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย  โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง  ออกเยี่ยมบ้านและมรการเยี่ยม
บ้านแบบออนไลน์  มีกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง  สร้างค่านิยมที่ดีงาม  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังได้ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง  การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กตามศักยภาพต่อไป 
 
2)จุดควรพัฒนา 

1. นำนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือนำมาใช้พัฒนาคุณภาพเด็ก 
2. จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้ตามปกติส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 
3)แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

แผนปฏิบัติงานที่ 1.  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 2.  การพัฒนาครู บุคลากร และศึกษาดูงานปฐมวัย 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
………………………………………………………………………………………………. 

 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ แล้วเห็นชอบในการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมติเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงาน ต้นสังกัดหน่วยงานและสาธารณชนได้ 
 
 

 
     

  
 

 ลงชื่อ 
                ( นายธนศักดิ์  สุวรรณเกิด ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 
 

 
     (ลงชื่อ)  

   (นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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คำนำ 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)  โรงเรียนโรตารี่
กรุงเทพ ปีการศึกษา 2564 เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา  ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพ และความต้องการของ
สถานศึกษา  สะท้อนผลคุณภาพของการดำเนินงานของสถานศึกษา  โดยนำเสนอข้อมูลพ้ืนฐานเบื้ องต้นของ
สถานศึกษา  และมุ่งเน้นตอบคำถาม  3  ข้อ  คือ 1) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใด  
2) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง  และ  3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
กว่าเดิมเป็นอย่างไร  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
จำนวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพ
นักเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับในการประเมินภายนอกรอบ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  
จะเป็นสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะนำไปใช้พัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
14 พฤษภาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่ อ โรง เรี ย น โรต ารี่ ก รุ ง เท พ   ที่ ตั้ ง   เล ขที่  178  ห มู่  4  ต ำบ ลห น องพ ลั บ  อำ เภ อหั วหิ น  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั งกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2     
โท รศั พ ท์ 0 3 2  – 510402  e-mail :Rotarykrungthep@hotmail.comWebsite: http://www.rkp.ac.th   
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จำนวนเนื้อทีดิ่น 19 ไร่ 40 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ
หมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 10 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 

 
 

 
 
 
 

  ถ. หวัหิน –ป่าละอู                                                  หนองพลบั 

ไป
ชะ

อ า
    
   บ

าย
พา
ส 
    
ไป

ปร
าณ

บุรี
 

ร.ร.โรตาร่ีกรุงเทพ 

หวัหิน 

วดั
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บริษัท 
โดลไทยแลนด์ 
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วิสัยทัศน์     
โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. พัฒนาโรงเรียนทุกๆด้านให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 

เป้าหมาย 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษานักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  ชุมชนมีความพึงพอใจและยอมรับหลักการบริหารงานโรงเรียน 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ระดับปฐมวัย  
  ยิ้มใส  ไหว้สวย 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพ 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนน่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน 
 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 1. พัฒนาสถานศึกษา  โรงเรียนให้น่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน 
 2. ครูดีมีคุณภาพ 
 3. จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ 

 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 2.1) จำนวนบุคลากร 

 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 31 - 2 1 35 
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2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ชื่อ-สกุล บุคลากร 
จำนวน 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย     ปร.ด. 
นางสาวสุกฤตา สมอ่วม   ค.บ.   
นางพชร  สมพันธ์ุ   ค.บ.   
นางปัทมาพร  สุขศร ี   ค.บ ศษ.ม.  
นางสาวสุรัชดา   ช่ืนชมน้อย   ค.บ.   
นางสาวละออง  มีทรัพย ์   ค.บ.   
นางสาวจีรนันทร์ พิรยิสถิต   ศษ.บ.   
นางสาวธันย์กมล  หวลระลึก   ศษ.บ.   
นางสาวอารยา  วาส ุ   ศษ.บ.   
นางสาวนันท์ชพร  แสงคำ   ค.บ.   
นางสาวเมธาวี  เสือสง่า   ค.บ.   
นางสาวขนิษฐา  คล่องด ี   ค.บ.   
นางสาวศิวพร  บุญแท้   ศษ.บ.   
ว่าท่ี ร.ต.จุฑารัตน์ ภญิโญสิริพันธุ ์   ค.บ.   
นางสาวนิศานาถ เดชทองจันทร ์   ค.บ.   
นางสาวนันทิญา มากตามเครือ   ค.บ.   
นางสาวกรรณิการ์  ศรีทอง   วท.บ,ป.บัณฑิต   
นางสาวเบญจพร  สวนเพชร   ค.บ.   
นางสาวจีรนันท์   เกตุงาม   ค.บ.   
นายอำพล  จันทร์แจ้ง   ค.บ.   
นายขวัญชัย  สุขอยู ่   ค.บ.   
นางสาวยุพเยาว์  บุญโต   กศ.บ.   
นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน    ศษ.ม.  
นางสาวเบญจวรรณ  สุขส ี   ค.บ.   
นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิร ิ   ศษ.ม. ศษ.ม.  
นางสาวนภาพรรณ ปิ่นทอง   ศษ.บ.   
นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน   วท.บ ศษ.ม.  
นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง   ศษ.บ.   
นางสาวเกศินี  มุ่งหมาย   กศ.บ.   
นายธเนศร์  เจริญเนือง   ค.บ.   
นางสาวกรนันท์  กลิ่นสละ   ค.บ. ค.ม.  
นางสาวนภาพรรณ  เกดิพันธ์   ค.บ.   
นางสาวลินลดา  สินอ่วม   วท.บ.   
นางสาววิภา  วงษกรอบ   วท.บ   
นายนพดล สีนาค  ปวส.    
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 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ชื่อ-สกลุ บุคลากร 
สาขาวิชาท่ีจบ 

(ระดับปริญญาตรี โท เอก) 
วิชาท่ีสอน ชั้นที่สอน 

ภาระงาน
สอน 
(ชม./

สัปดาห์) 
นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย ปริญญาเอก บริหารการศึกษา - - - 
นางสาวสุกฤตา สมอ่วม ปริญญาตรสีาขาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.2 30 
นางพชร  สมพันธุ ์ ปริญญาตรสีาขาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.2 30 

นางปัทมาพร  สุขศร ี
ปริญญาตรสีาขาการศึกษาปฐมวัย 
วิชาโท นาฏศิลป ์
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา 

ปฐมวัย อ.3 30 

นางสาวสุรัชดา   ช่ืนชมน้อย ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวยั ปฐมวัย อ.3 30 
นางสาวละออง  มีทรัพย ์ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1 19 

นางสาวจีรนันทร์ พิรยิสถิต ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย 
ภาษาไทย,  
คณิตศาสตร ์

ป.1,ป.5 19 

นางสาวธันย์กมล หวลระลึก ปริญญาตรี สาขานาฏศิลปไ์ทย นาฏศิลป ์
ป.2 

ป.4 - ป.6 
20 

นางสาวอารยา  วาส ุ ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย ภาษาไทย ป.2, ป.4 21 
นางสาวนันท์ชพร  แสงคำ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1 21 
นางสาวเมธาวี  เสือสง่า ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย ภาษาไทย ป.3,ป.5 20 

นางสาวขนิษฐา  คล่องด ี
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร ์ ป.2-ป.5 21 

นางสาวศิวพร  บุญแท้ ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร ์ ป.4-ป.5 20 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงจุฑารัตน์ ภิญโญสริพิันธุ์ 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 

นางสาวกรรณิการ์  ศรีทอง 
ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร ์ ป.5-ม.3 22 

นางสาวเบญจพร  สวนเพชร ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
อนุบาล,ม.1-

3 
21 

นางสาวจีรนันท์   เกตุงาม 
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร ์

คณิตศาสตร ์ ม.1-3,ป.3 23 

นายอำพล  จันทร์แจ้ง ปริญาตรี สาขาสังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ม.2 21 

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

นางสาวยุพเยาว์  บุญโต 
ปริญญาตรี สาขาการสอนสังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ม.1-3 23 

นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูน 

สาขาการศึกษาปฐมวัยวิชาโทภาษาไทย  
และศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาการ
สอนภาษาไทย(มัธยมศึกษา) 

ภาษาไทย ม.1-ม.3 21 

นางสาวเบญจวรรณ  สุขส ี ปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา ดนตร ี
ป.1-3 ,  
ม.1-3 

21 
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ชื่อ-สกลุ บุคลากร 
สาขาวิชาท่ีจบ 

(ระดับปริญญาตรี โท เอก) 
วิชาท่ีสอน ชั้นที่สอน 

ภาระงาน
สอน 
(ชม./

สัปดาห์) 

นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิร ิ
ปริญญาตรสีาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา 

วิทยาการคำนวณ ป.4-6 21 

นางสาวนภาพรรณ ปิ่นทอง 
ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา  
ปริญญาโท พลศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 21 

นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา 

วิทยาการคำนวณ ป.1-3,ม.1-3 21 

นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ 

ม.1-ม.3 21 

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

นางสาวกรนันท์  กลิ่นสละ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณติศาสตร ์
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศ์ึกษา 

คณิตศาสตร ์ ม.1-ม.3 21 

นายธเนศร์  เจริญเนือง ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.3 19 

นางสาวนภาพรรณ  เกดิพันธ์ 
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร ์

คณิตศาสตร ์ ป.5-ป.6 21 

นางสาวลินลดา  สินอ่วม ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฐมวัย อนุบาล 3 6 

นางสาววิภา  วงษกรอบ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคำนวณ ป.4 2 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

ปวส.
3%

ปริญญาตรี
76%

ปริญญาโท
18%

ปริญญาเอก
3%

แผนภูมิแสดงวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน 2564 ของปีการศึกษา 2564) 
 1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น726คนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง 

จำนวน(คน) รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ผู้เรียนปกติ นักเรียนเด็กพิเศษ 

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

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

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

รวมนักเรียนทั้งหมด 726 
 

2)  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 –2564 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จำนวนนักเรียน/ปีการศึกษา แนวโน้ม 
(ลดลง/เพ่ิมขึน้) 2561 2562 2563 2564 

อ.2 60 58 57 55 ลดลง 
อ.3 58 65 54 64 เพิ่มขึ้น 
ป.1 62 64 77 60 ลดลง 
ป.2 56 65 65 79 เพิ่มขึ้น 
ป.3 41 61 73 68 เพิ่มขึ้น 
ป.4 66 47 62 72 เพิ่มขึ้น 
ป.5 66 69 55 66 ลดลง 
ป.6 50 70 68 48 ลดลง 
ม.1 61 69 81 74 เพิ่มขึ้น 
ม.2 61 60 72 79 เพิ่มขึ้น 
ม.3 39 53 52 61 เพิ่มขึ้น 
รวม 620 681 716 726 เพ่ิมขึ้น 
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4)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 559 คน คิดเป็นร้อยละ 91.33 
5)  จำนวนนักเรียนพิการทางการศึกษา 4 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.65 
6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน   คิดเป็นร้อยละ 8.66 
7) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 32 คน   คิดเป็นร้อยละ 5.23 
8) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
9) สถิติการขาดเรียน 16 คน   คิดเป็นร้อยละ  2.61 
10) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น 16 คน   คิดเป็นร้อยละ  2.6 
11) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 ป.6จำนวน  49คน   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ม.3   จำนวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.33 
12) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   596 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.38 
13) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  596 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.38 
14) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา596 คน  คิดเป็นร้อยละ 
97.38 
15) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ596 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.38 
16) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 596 คน  คิด
เป็นร้อยละ 97.38 
17) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 596 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.38 
 
 
 

60 58
62

56

41

66 66

50
58

65 64 65
61

47

69 70

57 54

77

65
73

62
55

68

55

64
60

79

68
72

66

48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น อ.2-ป.6
ปีการศึกษา 2562-2564

ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564

61 61

39

69

60
53

81

72

52

74
79

61

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ม.1 ม.2 ม.3

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม .1-ม.3
ปีการศึกษา 2562-2564

ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564



รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา  2564  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
( Self – Assessment Report : SAR )หน้า 8 

  
   

4.  ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 

-รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ยอดเยี่ยม ในโครงการประกวดร้องเพลง
พร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา 
-รางวัลชมเชย อันดับ2 ประเภทผู้ขับร้องฝ่ายหญิง การประกวดร้องเพลง 
พร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์- 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 
 

ครู,นักเรียน 
(ระดับเขตพ้ืนที่) 

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดเรียงความ เยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกล
ยาเสพติด ระดับช้ันมัธยมศึกษา ในโครงการเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อนวัตกรรม โครงการครูดีวิถีใหม่ สอนดี เห็น
ผล คนช่ืนชม กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ 
-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงสำนวนไทย
หรรษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 
-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงกำเนิดพลาย
งาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 
-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงโวหารการ
เขียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 
-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี6 
-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสรรพนาม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 
-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำกริยา ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี6 
-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำบุพบท ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี6 

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,นักเรียน 
(ระดับเขตพ้ืนที่) 

-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสันธาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 
-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำอุทาน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี6 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

ครู,นักเรียน 
 (หน่วยงานอื่น) 

-รางวัลผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) 
โครงการครูดีวิถีใหม่ สอนดี เห็นผล คนช่ืนชม 

สำนักงานเขตกลุ่มพื้นท่ี
การศึกษา ประจำเขต
ตรวจราชการที่ 4 

 

5. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 0 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง 0.00 
เงินนอกงบประมาณ 1,656,350 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,144,991.55 
เงินอื่นๆ(ระบ)ุ 1,028,000 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 1,028,000.00 

รวมรายรับ 2,684,350 รวมรายจ่าย 2,172,991.55 
 งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  0   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายรับ 
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6.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
   ระดับปฐมวัย 
               โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
4. กิจกรรมเสรี 
5. กิจกรรมกลางแจ้ง 
6. กิจกรรมเกมการศึกษา 

จำนวนหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งปีเท่ากับ  40 หน่วย 
ตารางกิจกรรมประจำวัน 

เวลา กิจกรรม 
            07.00 – 08.15 รับนักเรียน 
            08.15 - 08.30 เคารพธงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ 

,สนทนาข่าวและเหตุการณ์ 
            08.30 - 08.50 ออกกำลังกายยามเช้า,ดื่มนม 
            08.50 - 09.10 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
            09.10 – 09.30 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (วงกลม) 
            09.30 – 10.00 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์   
            10.00 - 10.40 กิจกรรมเสรี (การเล่นตามมุม) 
            10.40 – 11.20 กิจกรรมกลางแจ้ง 
            11.20 – 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
            12.00 – 14.00 นอนพักผ่อน 
            14.00 - 14.30 ล้างหน้า เก็บที่นอน  
            14.30 - 15.00 กิจกรรมเกมการศึกษา 
            15.00 - 15.30 สรุป เตรียมตัวกลับบ้าน 

 
7. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ผลพัฒนาการเด็ก  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา  2564 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 58 58 100 0 0 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จติใจ 58 58 100 0 0 0 0 
3.  ด้านสังคม 58 58 100 0 0 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 58 29 50 29 50 0 0 
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 ผลพัฒนาการเด็ก  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา  2564 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 62 61 98.39 1 1.61 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จติใจ 62 61 98.39 0 0 1 1.61 
3.  ด้านสังคม 62 61 98.39 0 0 1 1.61 
4.  ด้านสติปัญญา 62 61 98.39 0 0 1 1.61 

(ให้นำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก  ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 

8. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจำนวน   5  หลัง   อาคารประกอบจำนวน  3  หลัง  
 บ้านพักครู  1 หลัง   ส้วม 5 หลัง 
 สนามเด็กเล่น  1 สนาม      สนามฟุตบอล 1  สนาม       
 สนามบาสเกตบอล  1 สนาม     สนามกีฬาเอนกประสงค์ 1 สนาม   
 ลานกีฬาเอนกประสงค์ 1 สนาม   
 

9. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด  6x9  ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 4,000 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  PLS 3. 
  จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 17  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ2.78 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน ………1………. ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน ………1………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน ………-………. ห้อง 
   ห้อง (ระบุ).......................      จำนวน ………-………. ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จำนวน .........40........... เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน ........32........... เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ........5......... เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  50  คน ต่อวัน  
 คิดเป็นร้อยละ 6.83  ของนักเรียนทั้งหมด  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 3  เครื่อง 
 

4)สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน   
    จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2564 

แหล่งเรียนรู ้ อ.2 อ.3 
1.ห้องสมุด 6 8 
2.ห้องวิทยาศาสตร ์ 10 12 
3. สวนผัก- แปลงเกษตร 12 12 
4. ห้องสหกรณ ์ 15 15 
5. หอประชุม 15 15 

รวม 58 62 
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 5) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   5.1 ชื่อ-สกุล.  นางสาวเขมจิรา   ราชสูงเนิน   ให้ความรู้เรือ่ง การทำขนม 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน   2  ครั้ง/ป ี
    

ฯลฯ 
10. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบทมีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมี
ประชากร 10,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดหนองยายอ่วม  โรงงานอุตสาหกรรมสับปะรด
กระป๋อง ชุมชนหนองยายอ่วม อาชีพหลักของชุมชน คือการทำไร่ รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  
พระพุทธศาสนา  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา 
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆ 
 2.ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและด้านอาชีวะศึกษา อาชีพหลักคือ
การเกษตรและรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พระพุทธศาสนา  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัวต่อปี 108,000บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4  คน 

    3. จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนอยู่ใกล้บริเวณวัด หนองยายอ่วม จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับศาสนพิธีวัน
สำคัญทางศาสนา และอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องจึงได้รับการสนับสนุนตามความเหมาะสม 
เขตบริการของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มี 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 4 ,7 ,10 และมีนักเรียนนอกเขตบริการมีความ
ประสงค์ที่จะเรียน จึงทำให้โรงอาหารไม่เพียงพอต่อการรองรับการใช้งาน และงบประมาณของทางรัฐบาลมี
จำนวนจำกัดตลอดจนนักเรียนย้ายเข้าย้ายออกติดตามผู้ปกครอง  ดังนั้นเวลาจัดสรรเงินงบประมาณใช้ข้อมูล10
มิถุนายน  ของทุกปีทำให้ยอดนักเรียนไม่แน่นอน  และได้รับจัดสรรเงินรายหัวนักเรียนน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่
มีจริง  ทำให้การบริหารงบประมาณในการเรียนฟรี  15 ปี  อย่างมีคุณภาพเกิดปัญหาในการเบิกจ่าย 

 4. โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบด้าน
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่1– 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาเพ่ิมเติม เน้นตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ได้แก่ ชื่อวิชา  ภาษาไทย รายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
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11.  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ผลพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (0-3ข้อ)  
o พอใช้ (4ข้อ)  
√  ดี (5ข้อ)  √ 

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

√ 3. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

√ 
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการสมวัย 

√ 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเด็กในวิทัศทัศน์ อัตลักษณ์อย่างเด่นชัด เช่น สถานศึกษาแห่งนี้ส่งเสริมให้ เด็กเรียนรู้
จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ควรแสดงข้อมูลการจัดกิจกรรม บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เช่น กำหนดเป้าหมาย เด็กร้อยละ 80.00  มีความคิด รู้จัก
แก้ปัญหาด้วยตนเอง จัดกิจกรรมทดลองไข่จม ไข่ลอย ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ จัดกิจกรรมโครงงานวุ้นแฟนซี บัว
ลอยหลากสี และอีกหลากหลายขนาด ทำการประเมินพัฒนาของเด็ก บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 75.00 ส่วนที่
ไม่ผ่านร้อยละ 25.00 ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนกิจกรรมและทำการประเมินใหม่จนบรรลุเป้าหมาย หรือ นำเด็กไป
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถนนใกล้สถานศึกษา ครูภูมิปัญญาสอนทำขนมไทย สอนภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นกัน ผลพัฒนาการของเด็กดังกล่าวนำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ 
ไลน์ผู้ปกครอง เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คของสถานศึกษาให้ทราบถึงคุณภาพของเด็กอย่างชัดเจน  
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ผลพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (0-3ข้อ)  

o พอใช้ (4ข้อ)  
√ ดี (5ข้อ)  

√ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
√ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน 
√ 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาตอ่ไป 

√ 5. มีการนำเสนอผลการบรหิารจดัการของสถานศึกษาให้ผูม้ีส่วนได้สว่นเสียได้
รับทราบ 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกดิความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ควรเพ่ิมเติมข้อมูลด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างไร เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มารว่มพิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร การวางแผน ในการพัฒนา 
การศึกษาส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ผู้ปกครองเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการ และร่วมปรับ 
พฤติกรรมให้กับเด็กอย่างไรบ้าง เป็นต้น นอกจากนั้นควรนำเสนอข้อมูลผลความสำเร็จของการบริหารจัดการที่ 
เกดิจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆที่ส่งผลต่อพัฒนาการสมวัยของเด็กสมวัยอย่างไร รวมถึงนำเสนอ 
ความพึงพอใจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากน้อยเพียงใด 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้นมุ่งเน้นการสอนการอ่านเขียนและสื่อความ  

ผลพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

√ 1.ครูมีการวางแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูร้ายปีครบทุกหนว่ยการเรยีนรู้  
ทุกช้ันป ี

o ปรับปรุง (0-3ข้อ)  
o พอใช้ (4ข้อ)  
√ ด ี(5ข้อ)  

√ 2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้การจดัประสบการณ์โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

√ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจดัประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
√ 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูอยา่งเป็นระบบ 

√ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรงุการจัด
ประสบการณ ์

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกดิความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ควรนำเสนอด้านครูจัดวางแผนการสอนอย่างไรส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วยวิธีใดบ้าง มีรายละเอียดโครงการ
หรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาเด็ก ควรนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กว่า มีอะไรบ้าง ครูใช้
วิธีการประเมิน ใครร่วมในการประเมินพัฒนาการของเด็กบ้าง กำหนดระยะเวลาในการประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างไร เช่น หลังการจัดกิจกรรมหรือสรุปทุกภาคเรียน นำผลพัฒนาการของเด็กมาทำการวิเคราะห์แล้ว
นำมาปรับกิจกรรมหรือทำวิจัยชั้นเรียนอย่างไร ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องใดบ้าง เช่น รับการนิเทศ
การจัดประสบการณ์โดยโครงการนิเทศการสอน 2 ครั้งต่อภาคเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพ่ือนครูในสังกัด
เดียวกัน นำความรู้ที่ได้มาทำการผลิตสื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรนำผลการประเมินตนเองมาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น 
 สรุปโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้รับการรับรอง ว่าโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้รับการประกันคุณภาพ
ภายนอก(พ.ศ. 2564 - 2568)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR)  ของโรงเรียนโรตารี่
กรุงเทพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 ปีการศึกษา  2564   
ระดับปฐมวัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
1.1 ระดับปฐมวัยปกีารศึกษา  2564 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก     √ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ     √ 
มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ     √ 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

มาตรฐานที่ 1ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการประเมิน 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
1. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย 95 99.67 สูงกว่าเป้าหมาย 
2. เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่ว 
ทรงตัวไดด้ี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีตามวัย อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
89 

 
98 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3. เด็กทุกคนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัตจิน
เป็นนิสัย 

 
90 

 
99.5 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

4. เด็กปฏิบัตตินตามข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย 

 
90 

 

99.5 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5. เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพตดิ และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย อยู่
ในระดับ 3 

 
92 

 
99.5 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายครบทั้ง 5 กิจกรรม กิจกรรมที่

สำเร็จสูงสุดคือ เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
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ตารางที่ 2แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
มาตรฐานที่ 1ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1. เด็กทุกคน ร่าเริงแจม่ใส แสดงอารมณค์วามรูส้ึกได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับ 3 

95 99 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. เด็กทุกคน รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย  อยู่ในระดับ 
2 ขึ้นไป 

96 99 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. เด็กทุกคน ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 99.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. เด็กทุกคน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปัน อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 98.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. เด็กทกุคน เคารพสิทธิ รูห้น้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
ซื่อสัตยส์ุจรติ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

95 98.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. เด็กทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรมตามทีส่ถานศึกษากำหนด 92 98.67 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. เด็กทุกคน ช่ืนชมและมีความสขุกับศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

90 98.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 7 กิจกรรม คิดเป็น 99.33 เปอร์เซ็น
ถือว่า ประเด็นที่ 1.2 สำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมที่สำเร็จสูงสุดคือ ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี 
 
ตารางที่ 3แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
มาตรฐานที่ 1ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชกิที่ดีของสังคม 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.เด็กทุกคน ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจำวัน 
มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 98.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.เด็กทุกคน มีส่วนร่วมดูแลรักสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน อยู่ในระดับ 3 

92 99.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.เด็กทุกคน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ 
การยิ้ม ทักทาย และมีสมัมาคารวะกับผู้ใหญ่ อยู่ในระดับ 2 
ขึ้นไป 

89 99 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.เด็กทุกคน ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื่อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 99.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.เด็กทุกคน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  อยู่ในระดับ 2 
ขึ้นไป 

92 99 สูงกว่าเป้าหมาย 

6.เด็กทุกคน แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 99 สูงกว่าเป้าหมาย 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายครบทั้ง 6 กิจกรรม คิดเป็น 99.33
เปอร์เซ็นถือว่า ประเด็นที่ 1.3  สำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมที่สำเร็จสูงสุดคือ เด็กทุกคน มีส่วนร่วมดูแลรัก
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
ตารางที่ 4แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 1ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการประเมิน 1.4มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด

พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
1.เด็กทุกคน สนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

85 89.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.เด็กทุกคน ตั้งคำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสยั และ
พยายามค้นหาคำตอบ อยู่ในระดบั 2 ขึ้นไป 

82 89.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.เด็กทุกคน ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงมี
เหตุผลทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมจดัประสบการณ์ตามที่
สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ 2  ขึ้นไป 

85 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.เด็กทุกคน การคิดแก้ปญัหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ ได้ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

80 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.เด็กทุกคน สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

85 88.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

6.เด็กทุกคน ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้และ
แสวงหาความรู้ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล อยู่
ในระดับ 2  ขึ้นไป 

82 88 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 6 กิจกรรม คิดเป็น 89 เปอร์เซ็นถือ
ว่า ประเด็นพิจารณาที่ 1.4  สำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมที่สำเร็จสูงสุดคือ  เด็กทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ครูผู้สอนดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา(COVID 19) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ พุทธศักราช 2564 จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์    กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเกมการศึกษา  และมี
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย  มีกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ  
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย  กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา กิจกรรมจัดหาสื่อ/ผลิตสื่อและใช้สื่อการ
เรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการระดับปฐมวัย และกิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน   เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย 
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1)จุดเด่น 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง เด็กได้รับการ

ส่งเสริมภาวะโภชนาการเหมาะสมวัย ได้แก่ การดื่มนมอาหารเสริม อาหารกลางวัน เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว เด็กรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองปฏิบัติจนเป็นนิสัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้บริการ
ตรวจสุขภาพรายบุคคล เด็กรู้จักเอาตัวรอด ดูแลตนเองตามข้อปฏิบัติข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรม
ประจำวันที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัย 

2. เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่าง
เหมาสมตามวัย ร่าเริงแจ่มใส ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย  ยอมรับผู้อื่น รู้หน้าที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงามผ่านกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัย 

3. พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ เหมาะสมตามวัย 

4. ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรงจากจัดมุม
ประสบการณ์ที่จัดขึ้น เหมาะสมตามวัย 
 
2)จุดควรพัฒนา 

1. พัฒนาการการใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบสิ่งตางๆ รอบตัว เด็กจำเป็นต้อง
เรียนรู้ภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อความหมาย การคิด การจินตนาการ การรับรู้ การแสดงออก การโต้ตอบกับผู้อ่ืน 
และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลายหลายครอบคลุมทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ 

2. พัฒนาการเด็กด้านสติปัญญายังไม่หลากหลาย ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา  การคิด
รวบยอด และทักษะการสื่อสาร ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์นักวิทยาศาสตร์น้อยอย่าง
สม่ำเสมอ 
 
3)แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ 1. เสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะพื้นฐานนักเรียนระดับปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 2.  เสริมประสบการณ์ความรู้พัฒนาสุนทรียภาพด้านการเคลื่อนไหว ดนตรีและกีฬา 
แผนปฏิบัติงานที่ 3.  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย เด็กปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 4.  เสริมประสบการณ์กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 

http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc
http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc


รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา  2564  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
( Self – Assessment Report : SAR )หน้า 18 

  
   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางที่ 5แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
มาตรฐานที2่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.โรงเรียนมีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น 

85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.โรงเรียนมีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

85 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

จ ากต ารางที่  5 แส ด งให้ เห็ น ว่ า โร ง เรี ย น ด ำ เนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย  2 กิ จ ก รรม  
ตามเป้าหมาย คิดเป็น 100  เปอร์เซ็นถือว่า ประเด็นพิจารณาที่ 2.1  สำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมที่สำเร็จ
สูงสุดคือ  โรงเรียนมีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น 

 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

มาตรฐานที ่2 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการประเมิน 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ค่า 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
1.โรงเรียนจัดครูใหเ้หมาะสมกับภาระกิจการเรยีนการสอน 
หรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ันเรียน 

100 100 ตามป้าหมาย 

จ าก ต าร า งที่  6แ ส ด ง ให้ เห็ น ว่ า โร ง เรี ย น ด ำ เนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย  1 กิ จ ก ร รม  
ตามเป้าหมาย  คิดเป็น 100  เปอร์เซ็นถือว่า ประเด็นพิจารณาที่ 2.2  สำเร็จตามเป้าหมาย 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
มาตรฐานที2่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 2.3 ส่ ง เส ริ ม ให้ ค รู มี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ ด้ าน ก ารจั ด
ประสบการณ์ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.ครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคนได้รบัการส่งเสริมให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ทีส่่งผลต่อคุณภาพ
เด็กเป็นรายบุคคล ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

89 80 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

จากต ารางที่  7 แสด งให้ เห็ น ว่ า โร ง เรี ยน ด ำ เนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย   1 กิ จ ก รรม  
ตามเป้าหมาย คิดเป็น 80  เปอร์เซ็นถือว่า ประเด็นพิจารณาที่ 2.3  ต่ำกว่าตามเป้าหมาย 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา  2564  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
( Self – Assessment Report : SAR )หน้า 19 

  
   

ตารางที่ 8แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

มาตรฐานที2่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการประเมิน 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง

ปลอดภัยและเพียงพอ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี
คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้รายบุคคล และ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. โรงเรียนมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับ
เด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

จ ากต ารางที่  8 แส ด งให้ เห็ น ว่ า โร ง เรี ย น ด ำ เนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย  2 กิ จ ก รรม  
ตามเป้าหมาย  คิดเป็น 100  เปอร์เซ็นถือว่า ประเด็นพิจารณาที่ 2.4  สำเร็จสูงกว่าตามเป้าหมาย   
 
ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.5ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

มาตรฐานที2่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการประเมิน 2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และสื่อการเรียนรู้

เพ่ือสนับสนนุการจัดประสบการณ์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
1.โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
เหมาะสมกับสภาพบริบทสถานศึกษา 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
 

จ ากต ารางที่  9 แส ด งให้ เห็ น ว่ า โร ง เรี ย น ด ำ เนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย  2 กิ จ ก รรม  
ตามเป้าหมาย  คิดเป็น 100  เปอร์เซ็นถือว่า ประเด็นพิจารณาที่ 2.5  สำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย  

 
ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที2่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีกำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

85 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีมีความเหมาะสม 
ครอบคลมุประเด็นหลักต่อไปนี ้

85 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือ
ในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 
 

80 90 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที2่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการประเมิน 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วม 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
4.สถานศึกษากำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.มีการดำเนินการตามขั้นตอนของการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 
 

จากตารางที่  10 แสด งให้ เห็ น ว่ า โรง เรี ยน ด ำเนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย  5 กิ จ ก รรม  
ตามเป้าหมาย คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นถือว่า ประเด็นพิจารณาที่ 2.6  สำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย  

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษา ใช้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบ PDCA โดยสถานศึกษาดำเนินการกำหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นโดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษาทำให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  โดยในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)ส่งให้
สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site ได้เพียงแค่ 24 วัน คือในช่วงวันที่ 17 มกราคม – 18 
กุมภาพันธ์ 2565 และในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ on site ได้ ทางโรงเรียนมีการปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line ,On Demand และ On hand ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ความพร้อมของโรงเรียน ของครูผู้สอน และของเด็ก เพ่ือให้เด็กมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดหลัก “ โรงเรียนหยุดเรียนที่โรงเรียน แต่ เด็กทุกคนต้องได้เรียนรู้ อย่างทั่วถึง
เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ”  

สถานศึกษาให้การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูโดยการส่งเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในรูปแบบ On line และแบบอ่ืนๆ โดยเน้นผลที่จะเกิดผลกับ
ผู้เรียนมากที่สุด ทั้งนี้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

2.1 สถานศึกษาดำเนินการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  โดยการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและผ่านการเห็นชอบโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาทำให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

โดยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  ตามแผนปฏิบัติการ
ของภายใต้การปรึกษาในที่ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  อาคารเรียนจะประกอบไป
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ด้วย  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพและรองรับจำนวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นตอบสนองการยอมรับของชุมชน 

2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผนพัฒนา และ
การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา  ด้วยการบริหารงาน ๔ ฝ่าย  ได้แก่  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงาน
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป 

2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  และเป็นแบบอย่างได้ ด้วยการดำเนินงานตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
โรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างมาก  เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้โรงงานและผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นพนักงานใน
โรงงาน  ทางโรงเรียนได้มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพ/อนามัยชุมชน  
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชน  เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)  

ในภาคเรียนที่ 1 ทางสถานศึกษาจึงได้ทำการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ครูผู้สอนจัดทำใบ
งานให้กับเด็ก โดยเป็นลักษณะของแบบฝึกหัด ให้เด็กไปเรียนรู้โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ โดยครูผู้สอนอาจไปเยี่ยมเพ่ือ
แนะนำนักเรียนในการทำใบงานบ้างเป็นครั้งคราวและการจัดการเรียนการสอนแบบ On line คือ รูปแบบการ
เรียนการสอนที่ให้ครูผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนการสอนต่อหน้าผู้เรียนโดยผ่านการสื่อสารทางไลน์ หรือผ่านบริการ
ออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 รวมเวลาเรียน 100 วัน   

ในภาคเรียนที่ 2 ทางสถานศึกษาจึงได้ทำการจัดการเรียนการสอนแบบ On line,On hand, on site 
ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเวลาเรียน 24 วัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่มากข้ึน ทางสถานศึกษาจึงมีการปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนในรูปแบบ แบบ On line,On hand ซึ่งรวมเวลาเรียน 104 วัน  

สถานศึกษามีการนิเทศครูในปีการศึกษา 2564 ได้มีการติดตามและส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
ซึ่งทางฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาได้มีการประชุมครูเพ่ือชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตร  
กำหนดภาระงาน/ชิ้นงานให้เหมาะสม  พร้อมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานของครูเป็นระยะๆ 

2.4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้วยการ
ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร  ให้ครูและบุคลากรทางการเรียนศึกษาได้พัฒนางานโดย
การอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความรู้ใหม่ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ซึ่งสามารถหาชั่วโมงอบรมได้
ด้วยตนเอง มาใช้ในการพัฒนางาน  และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.5สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ร่มรื่นปลอดภัย และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID 19) สถานศึกษามีการประชุมวางแผนการป้องกันสำหรับเด็กที่มาเรียนแบบ On site โดยใช้
มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพ่ือลดความเสี่ยงCOVID -19ในสถานศึกษาและให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อพบ
นักเรียน ครู หรือบุคลากร ทางการศึกษาหากพบว่าติดเชื้อ COVID -19อย่างสม่ำเสมอ พร้อมสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เด็กเขา้รับการฉีดวัคซีน COVID -19  

2.6 สถานศึกษาจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมโดยมีข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้มีการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้  เช่นมีคอมพิวเตอร์
สำหรับห้องปฏิบัติการและติดตั้ง Smart TV ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือกระจายสัญญาณ WIFI ให้
ครอบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณสถานศึกษาเพ่ือสะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
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ได้มากขึ้น และนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยการจัดทำ
การทดสอบด้วยระบบออนไลน์  การนิเทศออนไลน์ 
 
 
1)จุดเด่น 

1. หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีการอบรมพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือนครูด้วยกันเอง จัดประสบการณ์เด็กตามวัยอย่างเหมาะสม 

4. การจัดให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสานสนเทศ  สถานศึกษาจัดคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้
ครบทุกห้อง ทำให้จัดประสบการณ์สำหรับผู้เรียนมีคุณภาพ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีครู บุคลากร 
ชุมชน และหน่วยงานราชการให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
 
2)จุดควรพัฒนา 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอนุบาล 
2. การจัดกิจกรรมเด็กมักจัดภายในห้องเรียนเป็นส่วนมาก ควรเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้เด็กได้

ฝึกทักษะการสังเกต แยกแยะ จดจำสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตัว  
 

3)แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 
แผนปฏิบัติงานที่ 1.  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ปฐมวัย 

 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที3่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการ
ประเมิน 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจดั
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

85 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ัง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

85 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตารางที่  11 แสด งให้ เห็ น ว่ า โรง เรี ยน ด ำเนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย  2 กิ จ ก รรม  
ตามเป้าหมาย คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นถือว่า ประเด็นพิจารณาที่ 3.1  สำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย 
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ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญประเด็นพิจารณาที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

มาตรฐานที3่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการ
ประเมิน 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1. ครูจัดประสบการณเ์ชื่อมโยงกับประสบการณ์เดมิให้เด็กมีโอกาส
เลือกทำอย่างอิสระ 

89 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข 

89 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตารางที่  12 แสด งให้ เห็ น ว่ า โรง เรี ยน ด ำเนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย  2 กิ จก รรม  
ตามเป้าหมาย คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นถือว่า ถือว่า ประเด็นที่ 3.2 สำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมที่สำเร็จสูงสุดคือ  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 
 
 
 
ตารางที่ 13แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น

สำคัญประเด็นพิจารณาที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที3่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการ
ประเมิน 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยเด็กมสี่วนร่วม 

89 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

89 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

จาก ต ารางที่  13แ สด งให้ เห็ น ว่ า โร ง เรี ย น ด ำ เนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย  2 กิ จ ก รรม  
ตามเป้าหมาย คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นถือว่า ถือว่า ประเด็นที่ 3.3 สำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมที่สำเร็จสูงสุดคือ  
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 14 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที3่ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการ
ประเมิน 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย 
ปีละ 2  ครั้ง 

85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนำผลการประเมินท่ีได้ไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

85 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

จาก ต ารางที่  14แ สด งให้ เห็ น ว่ า โร ง เรี ย น ด ำ เนิ น ก ารส ำ เร็ จ ต าม เป้ าห ม าย  2 กิ จ ก รรม  
ตามเป้าหมาย คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นถือว่า ถือว่า ประเด็นที่ 3.4 สำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมที่สำเร็จสูงสุดคือ  
ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย ปีละ 2  ครั้ง 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1. สถานศึกษาได้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และการปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้ ที่มีการใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
On line ,On Demand และ On hand  มีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่าน แอปพลิ เคชั่ น Line มีการ
จัดรูปแบบการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยการถามตอบและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับเด็ก  และเด็กกับเด็ก   ผู้ปกครองกับแด็ก   สร้างสื่อการสอนออนไลน์ เช่น 
คลิปวิดีโอการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน สร้างแบบฝึกหัด  ใบงานที่
กระตุ้นความสนใจและให้ผู้เรียนมีความสุข สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  

2. สถานศึกษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line แอปพลิเคชั่น 
line เพ่ือใหเ้ด็กได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้  

3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น การมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการเสริมแรงด้วยของรางวัลเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทำให้
ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัด
ประสบการณ ์และกิจกรรมวัดผลและประเมินผล 

4. สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการ
ดำเนินงานโดยการใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็ก เพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ตามกิจกรรมวัดผลและประเมินผล มีการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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5. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครู และครูกับนักเรียนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แอปพลิเคชั่น Line และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผ่าน เว็บไซต์ 
Facebook   แอปพลิเคชั่น Line ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการประเมิน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.13  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 
1)จุดเด่น 

มีนโยบายให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาด(Covid-19) โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้ครู
จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย  โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง  ออกเยี่ยมบ้านและ
มรการเยี่ยมบ้านแบบออนไลน์  มีกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง  สร้างค่านิยมที่ดีงาม  สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังได้ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กตามศักยภาพต่อไป 
 
2)จุดควรพัฒนา 

1. นำนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือนำมาใช้พัฒนาคุณภาพเด็ก 
2. จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้ตามปกติส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 
3)แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ 1.  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 2.  การพัฒนาครู บุคลากร และศึกษาดูงานปฐมวัย 
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2. สรุปผลการประเมินภาพรวม ปีการศึกษา 2564 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 89.16 96.38 ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 91.2 99.23 ยอดเยี่ยม 

1. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย 95 99.67 สูงกว่าเป้าหมาย 
2. เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีตามวัย อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

 
89 

 
98 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3. เด็กทุกคนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัตจินเป็นนิสยั 90 99.5 สูงกว่าเป้าหมาย 
4. เด็กปฏิบัตตินตามข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 90 99.5 สูงกว่าเป้าหมาย 
5. เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพตดิ และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย อยู่ในระดับ 3 

 
92 

 
99.5 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 92.29 98.79 ยอดเยี่ยม 

๑. เด็กทุกคน ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณค์วามรูส้ึกได้อย่างเหมาะสม 
อยู่ในระดับ ๓ 

95 99 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. เด็กทุกคน รูจ้ักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย อยู่ในระดบั 2 ขึ้นไป 96 99 สูงกว่าเป้าหมาย 
3. เด็กทุกคน ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผู้อื่น มจีิตสำนึกและค่านิยมทีด่ี อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 99.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. เด็กทุกคน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน 
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 98.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. เด็กทุกคน เคารพสิทธิ รูห้น้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์
สุจรติ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

95 98.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. เด็กทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรมตามทีส่ถานศึกษากำหนด 92 98.67 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. เด็กทุกคน ช่ืนชมและมีความสขุกับศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว อยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

90 98.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

90 99.05 ยอดเยี่ยม 

1.เด็กทุกคน ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง ประหยดัและพอเพียง อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 98.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. เด็กทุกคน มีส่วนร่วมดูแลรักสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน อยูใ่น
ระดับ 3 

92 99.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. เด็กทุกคน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมสีัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 99 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. เด็กทุกคน ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช่ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

89 99.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. เด็กทุกคน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 92 99 สูงกว่าเป้าหมาย 
6. เด็กทุกคน แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง อยู่ใน 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

89 99 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 83.16 88.47 ดีเลิศ 

1.เด็กทุกคน สนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อยู่ในระดับ 2 
ขึ้นไป 

85 89.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.เด็กทุกคน ตั้งคำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสยั และพยายามคน้หา
คำตอบ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 89.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.เด็กทุกคน ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงมีเหตผุลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
กิจกรรมจดัประสบการณต์ามทีส่ถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

85 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.เด็กทุกคน การคิดแก้ปญัหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ อยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

80 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.เด็กทุกคน สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

85 88.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. เด็กทุกคน ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 88 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 89.33 94.45 ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

85 96.67 ยอดเยี่ยม 

1. โรงเรียนมีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น 

85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. โรงเรียนมีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

85 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 100 100 ยอดเยี่ยม 

1. โรงเรียนจดัครูใหเ้หมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอน หรือจดัครูที่
จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียง
กับช้ันเรียน 

100 100 ตามป้าหมาย 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 89 80 ดีเลิศ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสรมิให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคณุภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

89 80 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

90 100 ยอดเยี่ยม 

1. โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถงึ
ความปลอดภัย ส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรูร้ายบุคคล และกลุม่ เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. โรงเรียนมมีุมประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเดก็
มุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สือ่เพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

90 100 ยอดเยี่ยม 

1. โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู เหมาะสมกับสภาพบรบิท
สถานศึกษา 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

82 90 ยอดเยี่ยม 

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีกำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

85 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษา ท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็น
หลักต่อไปนี ้

85 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. สถานศึกษากำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องมีส่วน
ร่วม 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีการดำเนินการตามขั้นตอนของการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 87 93.13 ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

85 90 ยอดเยี่ยม 

1.  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจดัประสบการณ์ 
จากการวิเคราะหม์าตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

85 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ัง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเตม็
ศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

85 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

89 92.5 ยอดเยี่ยม 

1. ครูจัดประสบการณเ์ชื่อมโยงกับประสบการณ์เดมิให้เด็กมีโอกาสเลือก
ทำอย่างอิสระ 

89 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
เรียนรูล้งมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

89 95 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

89 95 ยอดเยี่ยม 

1.  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้
โดยเด็กมสี่วนร่วม 

89 100 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

89 90 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

85 95 ยอดเยี่ยม 

1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย ปลีะ 2 
ครั้ง 

85 100 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนำผลการประเมินท่ีได้ไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

85 90 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 3 88.49 94.65 ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที ่3 
สรุปผลการพัฒนาของสถานศึกษา 

  
โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล

สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้  
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการคุณภาพเด็กปฐมวัย มีการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ส่งเสริม

พัฒนาการของเด็ก ให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง มีข้อปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย รู้เท่าทัน หลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงและภัยจากบุคคล รู้จักเอาตัว ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น เครื่องมือใน
การเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงจากจัดมุมประสบการณ์ที่จัดขึ้น  มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อย่างเหมาะสม มีการจัดทำประเมิน
คุณภาพทั้งการประเมินโครงการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่หลากหลาย การ
ประเมินมีความน่าเชื่อถือ คือ มีคำสั่งคณะ ผู้ประเมินภายใน มีการดำเนินการประเมินและรายงานผลการ
ประเมินอย่างชัดเจน มีร่องรอยสนับสนุน การดำเนินงานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงานบรรลุ
ตามมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ด้านประสิทธิผล พบว่า 
สถานศึกษามีการดำเนินงานด้านคุณภาพเด็กจากรายงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพของเด็ก โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูลจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมาว่า สามารถรักษาระดับคุณภาพ
ของเด็กไว้ได้อย่างต่อเนื่อง คือ ผลการพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน และได้รับความร่วมมือผู้ปกครอง
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มีการรายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ส่งเสริมเด็กมีการช่วยงานผู้ปกครอง ดูแลสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมความเป็นไทย คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจการดำเนินการของสถานศึกษามีพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
1. จุดเด่น 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง เด็กได้รับการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเหมาะสมวัย ได้แก่ การดื่มนมอาหารเสริม อาหารกลางวัน เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว เด็กรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองปฏิบัติจนเป็นนิสัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้บริการ
ตรวจสุขภาพรายบุคคล เด็กรู้จักเอาตัวรอด ดูแลตนเองตามข้อปฏิบัติข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรม
ประจำวันที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัย 

2. เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่าง
เหมาสมตามวัย ร่าเริงแจ่มใส ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน
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ในการรอคอย ยอมรับผู้อ่ืน รู้หน้าที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงามผ่านกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัย 

3. พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ เหมาะสมตามวัย 

4. ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรงจากจัดมุม
ประสบการณ์ท่ีจัดขึ้น เหมาะสมตามวัย 
 
2. จุดควรพัฒนา 
 1.ฝึกให้เด็กได้มีการช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 

2. กระตุ้นใหเ้ด็กมีความสนใจการทำกิจกรรม   
3. ควรฝึกเด็กมีบุคลิกภาพมีความเชื่อม่ันในตนเองมากข้ึน 
4. พัฒนาการการใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบสิ่งตางๆ รอบตัว เด็กจำเป็นต้อง

เรียนรู้ภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อความหมาย การคิด การจินตนาการ การรับรู้ การแสดงออก การโต้ตอบกับผู้อ่ืน 
และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลายหลายครอบคลุมทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ 

5. พัฒนาการเด็กด้านสติปัญญายังไม่หลากหลาย ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา  การคิด
รวบยอด และทักษะการสื่อสาร ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์นักวิทยาศาสตร์น้อยอย่าง
สม่ำเสมอ 
 
3. แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ 1. เสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะพื้นฐานนักเรียนระดับปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 2.  เสริมประสบการณ์ความรู้พัฒนาสุนทรียภาพด้านการเคลื่อนไหว ดนตรีและกีฬา 
แผนปฏิบัติงานที่ 3.  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย เด็กปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 4.  เสริมประสบการณ์กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
4. ความต้องการความช่วยเหลือ 

การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยที่
สามารถเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาระดับเดียวกันได้ 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ นวัตกรรม 

ไม่มี 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษามีการดำเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการระดับปฐมวัยมีความเป็นระบบคือ 

มีการวางเป้าหมายความสำเร็จ กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ปรากฏ แผนพัฒนา 
พ.ศ. 2563- 2566 แผนปฏิบัติการปี 2564 ระหว่างดำเนินการตามแผน สถานศึกษา มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และมีร่องรอย การนำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการทำงานตามวงจรคุณภาพมีความเป็นระบบ มีการประเมินตนเองอย่างมีคุณภาพ มีคำสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วย 

http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc
http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc
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สถานศึกษากำหนดวิธีการ เครื่องมือ และ แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง มีกระบวนการบริหารและ
การจัดการที่มีความเป็นระบบเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยร่วมกับชุมชน ผู้ ปกครองนักเรียนและ
เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้เด็ก
ได้รับการบริการด้านการพัฒนาสุขภาวะ ด้านโภชนาการ ความปลอดภัยจาก โรคติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
อ่ืนๆ สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เป็นหลักสูตร
ที่มีความยืดหยุ่นสมบูรณ์เหมาะสม สถานศึกษาจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดครูให้เพียงพอพบว่ามีครูครบชั้น
คือมีครูอนุบาล 2 และอนุบาล 3 อยู่ ห้องละ 1 คน จำนวน 4  ห้องเรียน  ครูมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย ตรงเอก มี
ประสบการณ์สอนระดับปฐมวัย มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
สอดคล้องกับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ได้
เหมาะสมสะอาดปลอดภัยนอกห้องเรียนลานคอนกรีตและมีหอประชุมให้ออกกำลังกายอย่างสะดวก สภาพ
ภายในห้องเรียนจัดเป็นสัดส่วน มีบริเวณ แปรงฟัน ล้างมือ และห้องสุขา มีการจัดเก็บสิ่งของ ชุดที่นอนและ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบอุปกรณ์ของใช้และที่นอนได้รับการตรวจและดูแลจากครูร่วมมือกับผู้ปกครอง 
การจัดสื่อการเรียนรู้เช่นของเล่น หนังสือนิทาน และสื่อ ฝึกความพร้อมกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีสื่อ
สำหรับมุด ลอด ปีน ป่ายในเครื่องเล่นสนาม  มีเครื่องเล่นสนามเป็นการฝึกพัฒนาบูรณาการความเคลื่อนไหวและ
การทรงตัวเพียงพอและปลอดภัยให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์โดยการจัดคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ DLIT ทุกห้อง ทำให้เกิดความสะดวกสำหรับเด็กจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ การจัดมุมประสบการณ์เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
 
1.จุดเด่น 

1. หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีการอบรมพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือนครูด้วยกันเอง จัดประสบการณ์เด็กตามวัยอย่างเหมาะสม 

4. การจัดให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสานสนเทศ  สถานศึกษาจัดคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้
ครบทุกห้อง ทำให้จัดประสบการณ์สำหรับผู้เรียนมีคุณภาพ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีครู บุคลากร 
ชุมชน และหน่วยงานราชการให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
 
2.จุดควรพัฒนา 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล 
2. การจัดกิจกรรมเด็กมักจัดภายในห้องเรียนเป็นส่วนมาก ควรเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้เด็กได้

ฝึกทักษะการสังเกต แยกแยะ จดจำสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตัว  
 
3.แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ 1.  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ปฐมวัย 
4. ความต้องการความช่วยเหลือ 

งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล 
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5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ นวัตกรรม 
 การบริหารจัดการ ยังไม่ปรากฏนวัตกรรมที่ชัดเจน  
 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรตามบริบทของสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้พัฒนาทุกด้านครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญการลงมือปฏิบัติจริงและเด็กๆ 
สามารถขยายความคิดและนำไปปฏิบัติปรับใช้กิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีบรรยากาศใน
ห้องเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และปลอดภัย  มีสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานได้ดี ครูมีการประเมินและ
รายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง การดำเนินการของสถานศึกษามีกระบวนการประเมินคุณภาพเด็กเป็น
ระบบ มีคำสั่งคณะผู้ประเมินภายใน มีการดำเนินการประเมินและรายงาน ผลการประเมิน มีร่องรอยสนับสนุน
การดำเนินงานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส่งผลให้การดำเนินการของสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลที่ดีมาก
และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ครูมีการพัฒนาตามวิชาชีพมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีการบันทึกพัฒนาการ
เด็ก มีความเอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการจัดมุม ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย ส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเอง สุขภาพดี ปลอดภัยจากโรค ส่งเสริมเด็กด้านการคิด วิเคราะห์ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ครูมีการผลิตสื่อการเรียน การทำกิจกรรมการเรียนรู้และการเล่นได้เหมาะสมตามวัย ส่งผลให้เด็กมี
สุขภาพ แข็งแรง มีอารมณ์และจิตใจแจ่มใส ร่วมทำกิจกรรมกับครูและเพ่ือนได้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการครบ  
ทั้ง 4 ด้าน ได้เหมาะสมตามวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองทราบ
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
 
1.จุดเด่น 

มีนโยบายให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาด(Covid-19) โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้ครู
จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย  โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง  ออกเยี่ยมบ้านและ
มรการเยี่ยมบ้านแบบออนไลน์  มีกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง  สร้างค่านิยมที่ดีงาม  สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังได้ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กตามศักยภาพต่อไป 
 
2)จุดควรพัฒนา 

1. นำนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือนำมาใช้พัฒนาคุณภาพเด็ก 
2. จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้ตามปกติส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
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3.แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 
แผนปฏิบัติงานที่ 1.  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 2.  การพัฒนาครู บุคลากร และศึกษาดูงานปฐมวัย 

 
4. ความต้องการความช่วยเหลือ 

ครูได้รับการปรับปรุงระบบประเมินพัฒนาการเด็ก ระบบข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองเด็กเป็นราย 
บุคคล จากการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดี
ได ้
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ นวัตกรรม 

ไม่มี 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 

รูปภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรยีน ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ทำการตรวจหาเชื้อ Covid -19 ด้วยชุด Antigen Test Kit 
(ATK) ให้แก่คณะครแูละนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในชุด A เพื่อความปลอดภัยใน 

การเปิดเรียนแบบ On-site 
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ชั่งน้ำหนักให้กับเด็ก 

วัดส่วนสูงให้กับเด็ก 
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แจกนมให้กับนักเรียน กลับไปดื่มที่บ้าน  
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

 

มอบแมสให้กับนักเรียนใน กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด  19 
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เยี่ยมบ้านนักเรียน 

เยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน ์
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พูดคุยทักทายนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกัน 
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

 

ดูแลนักเรียนเรือ่งการลา้งมือให้สะอาด ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด  19 
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กิจกรรมเสรมิประสบการณ ์

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
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กิจกรรมสร้างสรรค์ กลิง้ลูกแก้ว 

กิจกรรมสร้างสรรค์ วาดภาพระบายส ี
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กิจกรรมเสร ี
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กิจกรรมกลางแจ้ง 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
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จัดการเรียนการสอน Online ให้กับเด็ก 
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

 

ผลิตสือ่การเรียนการสอน 



รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา  2564  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
( Self – Assessment Report : SAR )หน้า 45 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2564 

เด็กเข้ารับการฉดีวัคซนี ป้องกัน COVID 19 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 

-รางวัลการประเมินผลงานในระดับ ยอดเยี่ยม ในโครงการประกวดร้องเพลง
พร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา 
-รางวัลชมเชย อันดับ2 ประเภทผู้ขับร้องฝ่ายหญิง การประกวดร้องเพลง 
พร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์- 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 
 

ครู,นักเรียน 
(ระดับเขตพ้ืนที่) 

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดเรียงความ เยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกล
ยาเสพติด ระดับช้ันมัธยมศึกษา ในโครงการเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อนวัตกรรม โครงการครูดีวิถีใหม่ สอนดี เห็น
ผล คนช่ืนชม กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ 
- ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงสำนวนไทย
หรรษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 
- ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงกำเนิดพลาย
งาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 
- ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง เพลงโวหารการ
เขียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 
- ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี6 
- ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสรรพนาม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 
- ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำกริยา ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี6 
- ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำบุพบท 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 

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,นักเรียน 
(ระดับเขตพ้ืนที่) 

-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำสันธาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 
-ส่งผลงานวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง คำอุทาน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี6 

สพป.ปข.2 
 

สพป.ปข.2 
 

ครู,นักเรียน 
 (หน่วยงานอื่น) 

-รางวัลผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) 
โครงการครูดีวิถีใหม่ สอนดี เห็นผล คนช่ืนชม 

สำนักงานเขตกลุ่มพื้นท่ี
การศึกษา ประจำเขต
ตรวจราชการที่ 4 
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คำสั่งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
    ที ่   24   / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2564  

............................................................................................................................. ........... 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและ

จัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น โรงเรียนจึงต้อง
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานจัดการศึกษา    ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการนี้โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการทำงานของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย 

 1. นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย           ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ประธาน 
 2. นางสาวเบญจมาภรณ์   กลิ่นพูน    ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  รองประธาน 
 3. นางสาวกรรณิการ์       ศรีทอง      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  รองประธาน 
 3. นางปัทมาพร  สุขศรี  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  กรรมการและเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน จำแนกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                  
 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
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2.1  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพเด็ก 

นางปัทมาพร  สุขศรี 
นางพชร  สมพันธุ์ 
นางสาวสุกฤตา  สมอ่วม 
นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมน้อย 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

นางปัทมาพร  สุขศรี 
นางพชร  สมพันธุ์ 
นางสาวสุกฤตา  สมอ่วม 
นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมน้อย 
 

มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

นางปัทมาพร  สุขศรี 
นางพชร  สมพันธุ์ 
นางสาวสุกฤตา  สมอ่วม 
นางสาวสุรัชดา  ชื่นชมน้อย 
 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

โดยเคร่งครัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
       สั่ง  ณ  วันที่  8   มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 

 
       (นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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คำสั่งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
       ที ่  36   / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
............................................................................................................................. ........... 

ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกั นคุณภาพการศึกษา                   
พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  ที่กำหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษา จัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล และนำผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย ดังนี้ 

 1. นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย      ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   ประธาน 
 2. นายอภินันท์     นุภาสัน            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา              รองประธาน 
 3. นายธนศักดิ์   สุวรรณเกิด      รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา          กรรมการ 

  4. นางสาวละออง  มีทรัพย์      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   กรรมการ 
 5.นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน      ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   กรรมการ 

6. นางปัทมาพร   สุขศรี       ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่    ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ  

  สั่ง  ณ  วันที่   19  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 

 
 (นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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คำสั่งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
ที ่   37  / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
(SAR) ประจำปีการศึกษา  2564 

............................................................................................................................. ........... 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 49 กำหนดให้สถานศึกษาจัดส่ง

รายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  (SAR) 
ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

 1. นายพงษ์ศักดิ์   สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
2. นางปัทมาพร  สุขศร ี   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 3. นางสาวสุกฤตา สมอ่วม   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
4. นางพชร  สมพันธุ์   ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 5. นางสาวสุรัชดา ชื่นชมน้อย  ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรฐานโรงเรียน

และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่   30   เมษายน  2565 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

       สั่ง  ณ  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
เรื่อง การให้ความเห็นชอบเอกสารกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  2 

___________________________________ 
 

ตามที่โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับปฐมวัย และได้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ข้าพเจ้าและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของค่าเป้าหมายแล้ว ปรากฏว่า มีความเหมาะสม  

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕64  ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 
 

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

                   ( นายธนศักดิ์  สุวรรณเกิด ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา  2564  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
( Self – Assessment Report : SAR )หน้า 52 

  
   

 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SARภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
ระดับปฐมวัย 
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ประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ
ทุกระดับปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตรวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

      ( นายพงษ์ศักดิ์   สาลีกงชัย  ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

  ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

                     ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา  2564  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
( Self – Assessment Report : SAR )หน้า 56 

  
   

 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  2 
___________________________________ 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ได้พิจารณาการใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพแล้วเห็นชอบให้
ดำเนินการตามมาตรของสถานศึกษาได้ 
 
 
        

ลงชื่อ............................................................ 
                  ( นายธนศักดิ์  สุวรรณเกิด ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือดำเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 
จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่กำหนดต้อง
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้
อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บ
ข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมินสถานศึกษา   
 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ในปีการศึกษา 25๖4 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖4 
 

 
 

    
         ( นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย) 

      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน 

 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
1. คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพดีเลิศ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 90.00 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 86.00 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 89.00 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 85.00 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 85.00 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 95.00 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 89.00 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 90.00 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์

สำหรับครู 
85.00 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 80.00 
3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 85.00 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 88.00 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 89.00 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
85.00 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
ค่าร้อยละ  

 

ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00  

 

ระดับกำลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  

 

ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 

 

    ระดับด ี
ร้อยละ 80.00 – 89.99  

 

ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป   ระดับยอดเยี่ยม 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
เรื่อง การให้ความเห็นชอบเอกสารกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  2 

___________________________________ 
 

ตามท่ีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ไดก้ำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับปฐมวัย และไดน้ำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ข้าพเจ้าและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของค่าเป้าหมายแล้ว ปรากฏว่า มีความเหมาะสม  

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕64 ของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

 
 

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

                   ( นายอภินันท์  นุภาสัน ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

      
  


