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ค าน า 

 
                  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self - Assessment  Report : SAR )  ของ
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑  เป็นรายงานท่ีแสดง     
ถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา ๒๕62 โดยการประเมินตนเองตามกรอบแนวทาง        
การประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด   
ประกอบด้วย  
                  ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   
                  ส่วนท่ี ๒  รายงานผลการประเมินตนเอง   
                  ส่วนท่ี ๓  แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
                   
 ท้ังนี้ การสรุปผลการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข้อมูลคุณภาพการศึกษาต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ท้ังการบริหารจัดการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งทางสถานศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพฒันาให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสาร 
เล่มนี้ให้สมบูรณ์  

 

         
                                                 (นางสาวชรินยา    สุขย้อย) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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บทสรปุของผูบ้รหิาร 
 โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 ต าบลดงเดือย อ าเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย         
รหัสไปรษณีย์ 64170 โทรศัพท์ 0๘๗-๓๐๖๗๓๙๔   website:  www.donsumrong.com 
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ช่ือ นางสาวชรินยา สุขย้อย  
ปีการศึกษา 2562 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน  นักเรียน 90 คน  

ผลการประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 
 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยภาพรวม ผลการประเมิน ระดับ ด ี

มาตรฐานที ่1 ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน ผลการประเมิน ระดับ ดี   
        1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน    ผู้เรียน ร้อยละ 70.83  มีความสามารถในการอ่าน 

เขียน ส่ือสารและการคิดค านวณ ผู้เรียน ร้อยละ 72.22 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ผู้เรียน ร้อยละ 77.78  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม โดยรวบรวมความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เช่นการท า โครงงาน ช้ินงาน ผู้เรียน ร้อยละ 84.72 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้เรียน ร้อยละ 77.88  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียน ร้อยละ 88.89  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยใช้เกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ันระดับดีขึ้นไป                    

         1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้เรยีน  ผู้เรียน ร้อยละ 98.61  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียน ร้อยละ 97.22  ภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย วัฒนธรรมอนั
ดีของสังคม  ผู้เรียน ร้อยละ 94.44  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย  เช้ือชาติ ผู้เรียน ร้อยละ 90.28  มีสุขภาวะทางกายพร้อมท้ังการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ันระดับดีขึ้นไป            
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ ผลการประเมิน ระดับ ดี  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท่ีผ่านการ SWOT เพื่อวางกลยุทธ์การพัฒนา โดยใช้วงจรคุณภาพ
(PDCA)และการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากร พร้อมร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้รู้รอบด้านท้ังทักษะ
วิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  ส่งเสริมให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย จัดระบบการจัดหา 
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  
    มาตรฐานที ่3  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั ผลการประเมิน ระดับ ดี  ครูผู้สอน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเอต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  ครูผู้สอนบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก  รักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ี
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เหมาะสม พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
       จดุเดน่  1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (Reading Test : RT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และมีพัฒนาการท่ี
เพิ่มขึ้นมากกว่า ปีการศึกษา 2561  2) การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารและการท างานของครูและบุคลากร
เป็นระบบ ครูทุกคนให้ความร่วมมือในการท างาน สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาได้ตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้  3) ครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ มีความสุขกับการเรียนรู้ 
                จุดควรพฒันา  1) ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ควรพัฒนาในด้านการเรยีนรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามระดับช้ันท่ีเรียน เน้นการพูดเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน พร้อมจัดท าแผนการพัฒนา
คุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  2) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท า
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียน  
      แผนการพฒันาคณุภาพเพือ่ยกระดบัให้สงูขึน้ คือ 1) สถานศึกษาต้องจัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของการทดสอบระดับชาติ ท้ังการทดสอบ  O-NET และการประเมิน NT โดยการร่วมมือ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสรุปการพัฒนาผู้เรียนเป็นระยะๆ  2) ครูต้องใช้ส่ือ เทคโนโลยีพัฒนา 
ผู้เรียนด้านการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามระดับช้ันท่ีเรียน เน้นการพูดเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
เช่น เปิดเพลงสากล  นิทานสองภาษา 3)  ครูต้องส่งเสริม สอนซ่อมเสริมผู้เรียนด้านการเขียนคล่องท้ังห้องเรียน
ตามบัญชีค าของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  4) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 5) จัด
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 6) จัดหาส่ือ 
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ เหมาะสม  7) ครูประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินผู้เรียนไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ
เป็นระยะๆ เพื่อร่วมแกไ้ข พัฒนาผู้เรียนได้ทันที  8) สร้างเครือข่ายครูกับสถานศึกษาใกล้เคียง ผู้ปกครองนักเรียน 
เพื่อรู้จักผู้เรียน สภาพปัญหา และร่วมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูด้านวิชาการ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ปัญหา
การเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน   
 

ง 
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ส่วนที ่๑   ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศกึษา 
๑. ข้อมลูทัว่ไป 
    โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 ต าบลดงเดือย อ าเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 
64170 โทรศัพท์ 0๘๗-๓๐๖๗๓๙๔ website:  www.donsumrong.com เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวชรินยา    สุขย้อย  ท่ีดิน มีเนื้อท่ี ๒ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา 
เขตพื้นท่ีบริการ  ประกอบด้วย   หมู่  ๖  บ้านวังสะตือ  หมู่  7  บ้านดอนส าโรง  หมู่ 9  บ้านวังศรีไพร   
2.ประวตัโิรงเรยีนบา้นดอนส าโรง 
   โรงเรียนบ้านดอนส าโรง เปิดท าการสอนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484  นายโปร่ง  คงรอด บริจาค
ท่ีดิน 2 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวาให้ทางราชการเป็นท่ีปลูกสร้าง ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือนายวิธร  
อุตสาหะกานนท์   ปัจจุบันมีนางสาวชรินยา   สุขย้อย  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ประชาชน ส่วนใหญ่ท าการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผัก ท าประมง และรับจ้าง เพราะอยู่ใกล้แม่น้ ายม และมี
เข่ือนกั้นน้ า จึงมีน้ าเพียงพอต่อการเกษตร  มีปลาชุกชุม ประชาชนรักใคร่สมานสามัคคีกัน ให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนเป็นอย่างดี  แต่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน  ผู้ปกครองนักเรียนต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างท่ีอื่น  
ท าให้นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งมีอายุมากแล้วไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง   
4. ขอ้มลูครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 4 3 1 3 12 

เจา้หนา้ทีอ่ืน่ๆ  ได้แก่  1. เจ้าหน้าท่ีธุรการ   2.นักการภารโรง  3. พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 9 1 - 12 

 3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน  (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 10 
2. ปฐมวัย 1 25 
3. ภาษาไทย 1 25 
4. คณิตศาสตร์ 1 25 
5. วิทยาศาสตร์ 3 25 
6. ภาษาอังกฤษ 1 25 
7. สังคมศึกษา 1 25 

รวม 9 25 
 

http://www.donsumrong.com/
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1.3 ข้อมลูนกัเรยีน 
            จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  90   คน( ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562) 

 
1.4  ขอ้มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัสถานศกึษา ปกีารศกึษา 2562 
 1.4.1 ขอ้มลูผลการประเมนิพฒันาการระดบัปฐมวยั   

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบท้ัง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 12 12 12 12 12 
อ.3 5 5 5 5 5 
รวม 17 17 17 17 17 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
 
          1.4.2  รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตล่ะวชิาในระดบั ๓ ขึน้ไป 

ระดับช้ันประถมศึกษา ๑-๖  
จ านวนนักเรียน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดร้ะดบั 3 ขึน้ไป 
 

รอ้ยละ 
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 
7 17 8 13 19 8 72 100 

ภาษาไทย 7 10 4 9 10 4 44 61.11 
คณิตศาสตร์ 7 8 4 9 9 6 43 59.72 
วิทยาศาสตร์ 6 10 4 7 8 7 42 58.33 
สังคมศึกษาฯ 5 16 4 13 13 7 58 80.56 
ประวัติศาสตร์ 7 15 5 13 19 8 67 97.06 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 14 6 13 19 8 67 97.06 
ศิลปะ 7 15 6 13 12 8 61 84.72 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 16 6 13 19 7 68 94.44 
ภาษาอังกฤษ 5 11 4 6 7 4 37 51.39 
หน้าท่ีพลเมือง 7 15 6 13 19 8 68 94.44 

รวมเฉล่ีย 6.5 13.0 4.9 10.9 13.5 6.7 55.5 77.88 

ระดบั 
ชัน้เรยีน 

อ.2 อ.3 
รวม

อนบุาล 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รวม
ประถม 

รวม
ทัง้หมด 

จ านวนหอ้ง 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 

เพศ 
ชาย 11 4 15 1 9 4 5 12 4 35 50 
หญงิ 2 1 3 6 8 4 8 7 4 37 40 

รวม 13 5 18 7 17 8 13 19 8 72 90 
เฉลีย่ตอ่หอ้ง 13 : 1 5 : 1 9 : 1 7:1  17 : 1  8 : 1 13 : 1 19 : 1   8 : 1 12 : 1 12 : 1 
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1.4.3 รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิการอ่าน คดิวิเคราะห ์ และเขยีน  ในระดบัดขีึน้ไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    
 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ป.1 7 7 100 
ป.2 17 15 88.24 
ป.3 8 7 87.50 
ป.4 13 10 76.92 
ป.5 19 16 84.21 
ป.6 8 6 75.00 
รวม 72 61 84.72 

 

1.4.4  รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ีผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดขีึน้ไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    
 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ป.1 7 7 100 
ป.2 17 17 100 
ป.3 8 8 100 
ป.4 13 13 100 
ป.5 19 18 94.74 
ป.6 8 8 100 
รวม 72 71 98.61 

 

      1.4.5 ผลการทดสอบระดบัชาตขิองผูเ้รยีน 
            1) ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นออก(RT)ของผูเ้รยีน ชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 1 

ระดบั/สมรรถนะ การอ่านออกเสยีง การอ่านรูเ้รือ่ง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 97.07 94.57 95.82 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

             2) ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(National Test :  NT ) 
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3   

คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลีย่ทัง้ 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขตพื้นท่ี    
ระดับจังหวัด    
ระดับประเทศ    

           หมายเหต ุ รอผลประประเมิน  
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เปรยีบเทยีบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาติ (NT) 
และรอ้ยละของผลตา่งระหวา่งชัน้ประถมศกึษาปทีี่ ๓   ประจ าปกีารศกึษา  25๖1 – 2562 

ความสามารถ ปกีารศกึษา 2561 ปกีารศกึษา 2562 ผลต่าง 
ด้านภาษา 60.21   

ด้านค านวณ 62.63   
ด้านเหตุผล 52.08   

รวมเฉล่ียความสามารถท้ัง 3 ด้าน 58.31   

              3) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐาน ( O– NET ) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

ระดบั/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 42.81 21.25 34.13 24.69 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 51.03 23.00 28.88 27.50 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ ท้ังหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน ( O-NET ) ปกีารศกึษา 2561- 2562  
กลุม่สาระการเรยีนรู ้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 60.92 42.81 -18.11 
คณติศาสตร ์ 42.78 21.25 -21.53 
วทิยาศาสตร ์ 45.33 34.13 -14.20 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 34.17 24.69 -9.48 

เฉลีย่ 45.80 30.72 -15.83 

1.5 การด าเนนิการและผลการพฒันาตนเองจากขอ้เสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง  
ปกีารศกึษา 2562 

 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนส าโรง ได้น าข้อเสนอแนะจากการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มาวิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562  
โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีครอบคลุมงานทุกด้าน ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป  โดยเน้นพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย 
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓.  กาพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย  นิเทศติดตาม 
ผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันแก้ไข พัฒนาไปด้วยกันท้ังระบบ 
  ท าให้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
ท้ังระดับโรงเรียนและระดับชาติ คือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ช้ัน ป.1  
มีผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ    
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ส่วนที ่2  รายงานผลการประเมนิตนเอง 

1. มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ผลการประเมนิตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  

มาตรฐานการศกึษา ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี  
มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี  

   
  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผูเ้รยีน  
                    ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ   ด ี 
           1.1  ขอ้มูล หลกัฐาน  เอกสารเชงิประจกัษ ์ มดีงันี้ 
         1.1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน 
                 ผู้เรียน ร้อยละ 70.83  มีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสารและการคิดค านวณ  ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียน ร้อยละ 80.63  มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน โดยใช้บัญชี
ค าภาษไทย ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผลการทดสอบความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ระดับชาติ (Reading Test : RT)ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2562 มีคะแนน
เฉล่ียด้านการอ่านออกเสียง เฉล่ียร้อยละ 97.07   ด้านการอ่านรู้เรื่อง เฉล่ียร้อยละ 94.57 รวมเฉล่ียร้อยละ 
95.82 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  และสูงกว่าปีการศึกษา 2561  ผู้เรียน ร้อยละ  84.12 มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป  ผู้เรียน ร้อยละ 76.36 มีผลการประเมินด้านการส่ือสาร ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียน ร้อยละ  86.11 มีผลการประเมินด้านการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด             
     ผู้เรียน ร้อยละ  72.22 มีผลการประเมินด้านสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  สามารถส่ือสาร พูดคุย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และปฏิบัติตามค าส่ังได้อย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   
              ผู้เรียน ร้อยละ  77.78 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เช่น โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน  
              ผู้เรียน ร้อยละ  84.72 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน เช่น โครงงาน ช้ินงานต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี ต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การศึกษาจาก Youtube เว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น 

             ผู้เรียน ร้อยละ 77.88 มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(42.81)   คณิตศาสตร์(21.25) วิทยาศาสตร์(34.13)  และภาษาอังกฤษ(24.69) 

              ผู้เรียน ร้อยละ 88.89 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ภาคภูมิใจใน
อาชีพของผู้ปกครอง มีแนวคิดท่ีจะประกอบอาชีพท่ีสุจริตตามความสนใจ ถนัดของตนเอง ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับช้ัน 
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 1.1.2 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้เรยีน 
  ผู้เรียน ร้อยละ 98.61 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด แสดง                
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมเคารพ มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในแต่ละระดับช้ัน
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 8 ประการ เคารพในกฎ 
กติกา ของห้องเรียน โรงเรียน และครอบครัว   
          ผู้เรียน ร้อยละ 97.22 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน เช่น การร่วมงานประเพณีท้องถิ่น 
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ วันภาษาไทย แต่งกายด้วยเส้ือพ่อขุน ในวันอังคาร และผ้าไทยทุกวันศุกร์  

          ผู้เรียน ร้อยละ 94.44  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระหว่างบุคคล 
ในด้านเพศ วัย  เช้ือชาติ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน  เช่น นักเรียนท่ีเป็นคนอีสาน เพศท่ี
สาม เป็นต้น  
          ผู้เรียน ร้อยละ 90.22 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดใน
แต่ละระดับช้ัน โดยผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม  มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่ละระดับช้ันทุกคน และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์กรมอนามัย ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ รับประทานอาหารกลางวันท่ีสะอาด มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการ ด่ืมนมทุกวัน เล่นกีฬา ดนตรี อย่างสนุกสนานในช่ัวโมงสุดท้ายของแต่ละวันตามกิจกรรมลดเวลาเรียน  
สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมโดยการให้นักเรียนฝากออมทรัพย์ทุกคน มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อีกท้ังจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  การท าความสะอาด
บริเวณโรงเรียนโดยแบ่งพื้นท่ีบริการให้นักเรียนแต่ละคนดูแลพื้นท่ีของตนเอง  ปลูกฝังให้ผู้เรียนท้ิงขยะ คัดแยก
ขยะ อย่างถกูต้อง เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ  
1.2 จุดเด่นของคุณภาพของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ (Reading 
Test : RT)ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และมีพัฒนาการท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่า ปี
การศึกษา 2561 
 2. ผู้เรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 4. ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรี และกีฬา มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมด้าน
ดนตรีและกีฬาในช่ัวโมงสุดท้ายของทุกวันในกิจกรรมลดเวลาเรียน 

1.3 จุดควรพฒันาของคณุภาพของผูเ้รยีน 
 1. ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ควรพัฒนาในด้านการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตาม
ระดับช้ันท่ีเรียน เน้นการพูดเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  
          2.  ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1–6  ควรได้รับการพัฒนาในด้านการเขียนคล่องท้ังห้องเรียน
เนื่องจากผู้เรียนบางคนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 3.  สถานศึกษาต้องจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของการทดสอบ ระดับชาติ ท้ังการ
ทดสอบ  O-NET และการประเมิน NT) โดยการร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
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มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
                   ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ   ดี  
    2.1  ขอ้มลู หลกัฐาน  เอกสารเชงิประจกัษ์  มดีงันี้   
      สถานศึกษาก าหนด วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านดอนส าโรง “ปฏิรูปการเรียนรู้   ก้าวสู่เทคโนโลยี   
ดีเศรษฐกิจพอเพียง เสียงอังกะลุงไพเราะ” และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ด้วย
กระบวนการ SWOT เพื่อวางกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา  
               สถานศึกษาจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ 
(PDCA) พร้อมร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดให้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักฐาน เอกสาร โครงการหรือกิจกรรมท่ี
โรงเรียนได้ด าเนินการ  ได้แก่ แผนการพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  หลักสูตร
สถานศึกษา  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ 

     สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามศักยภาพของตนเอง ให้ความส าคัญกับงานวิชาการท่ีถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ผู้เรียนต้องอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดค านวณคล่องท้ังห้องเรียน มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มกีารด าเนินโครงการเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนปลูกผักสวนครัว เล้ียงไก่พันธุ์ไข่ เล้ียงปลา
กินพืช ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณตรงท่ีสามารถน าไปใช้ในอนาคตได้ ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและด าเนินการพัฒนานกัเรียนด้วยการท าวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  หลักฐาน 
เอกสาร โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ  ได้แก่  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  หลักสูตร
สถานศึกษา  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงาน
การศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน ของบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษา ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   
       สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็น
ครู  พร้อมท้ังอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และการพัฒนาตนเองของคร ู หลักฐาน เอกสาร โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ  
ได้แก่  การจัดสรรงบประมาณในการซื้อส่ือ อุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โครงการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษา  รายงานการศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาตนเองของครูและบคุลากร  การนิเทศติดตามโดยใช้
เกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ  

     สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายใน และภายนอกห้องเรียน และมีสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย หลักฐาน เอกสาร 
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โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ  ได้แก่ โครงการจัดสภาพภูมิทัศน์และปรับปรุงอาคารสถานท่ี มีการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด ร่มรื่น 

    สถานศึกษาจัดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู ้โดยจัดหา พัฒนาและบริการ ส่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม กับสภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารมีการนิเทศช้ันเรียน  ก ากับติดตามการด าเนินงานทุก
งานเป็นระยะๆ  รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมประจ าเดือน ประชุมงานวิชาการ เพื่อวางแผนปรับปรุง 
แก้ไขปัญหา และพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ มีการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้าน
ดอนส าโรง ( www.donsumrong.com ) 
2.2 จดุเดน่ของกระบวนการบรหิารและการจดัการ 

1. การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารและการท างานของครูและบุคลากรท่ีเป็นระบบ ครูทุกคนให้ความ
ร่วมมือในการท างาน สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
 2. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใช้หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความต้ังใจ พร้อมสนับสนุนสถานศึกษา โดยปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของตนเอง 

2.3 จุดควรพฒันาของกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 ผู้เรียน ส่วนใหญ่ฐานะยากจน และอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย สถานศึกษาควรปลูกฝังทักษะทางวิชาการ 
วิชาชีพและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น ให้สามารถแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ใช้เทคโนโลยี 
และโทรศัพท์ใช้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  
 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
                   ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ   ดี  

3.1    ข้อมูล หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  มีดังนี้   
      โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูทุกคน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การลงมือปฏิบัติ
จริง การท างานเป็นทีม และใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบูรณาการสาระการเรียนรู้ ท่ีสอดแทรกหลักความรู้คู่
คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอน ร้อยละ 100 จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความ
จ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
      ครู ร้อยละ 100 น าส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  เช่น 
การดูสารคดีชีวิตสัตว์  หนังสือภาพ ภาพยนตร์ การค้นคว้า หาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  การน าผู้เรียนไป
ศึกษานอกสถานท่ี เช่น วัด อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนการเล้ียงปลาหมอ
ชุมพร การท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 

http://www.donsumrong.com/
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      ครู ร้อยละ 87.50 บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครู
รักเด็ก  เด็กรักการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น การกล่าวชมเชย เมื่อท าความดี 
หรือช่วยเหลือผู้อื่น และให้ก าลังใจ ช่วยแก้ปญัหา เมื่อผู้เรียนพบปัญหาในการเรียน หรือชีวิต 
     ครู ร้อยละ 87.50 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การโดยครูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นระยะๆ เช่น เมื่อเรียนจบบทเรียน 
จะประเมินผู้เรียนว่าผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้หรือไม่  มีข้ันตอน  เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 
ท่ีท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน  และเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ เช่นการสอนเสริม  การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท ารายงานกลุ่ม เป็นต้น 
      ครู ร้อยละ 100 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้  โดยผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองนักเรียน พ่อแม่นักเรียน ร่วมกนัแลกเปล่ียน
ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเยี่ยมบ้าน การประชุมครูในกลุ่มโรงเรียน  การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
        3.2 จุดเด่นของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ มีความสุขกับการเรียนรู้ 

        3.3 จุดควรพฒันาของกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
      สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา
การเรียนการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียน  
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ส่วนที ่3    แนวทางการพฒันาคณุภาพศกึษาเพือ่ยกระดบัใหสู้งขึน้ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นสารสนเทศท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 2562 ซึ่งสะท้อนความส าเร็จ ด้านการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามท่ี
ต้ังเป้าหมายไว้ แต่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยนื สามารถน าไปใช้พัฒนาต่อไป จึงน าจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดท่ี 
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้ 

มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จุดเดน่ จุดควรพฒันา 

1. ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีทักษะชีวิต น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และมี
คุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน(RT สูงขึ้นทุก
ด้าน และค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ  

ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น ใช้หลักการ
บริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA และการบริหารแบบ
ธรรมาภิบาล  ในการท างาน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ท่ี
ชัดเจนในการบริหารงาน เน้นพัฒนางานวิชาการ เพื่อ
คุณภาพของผู้เรียน ครู และสถานศึกษา เพื่อเป็นองค์กร
คุณภาพ ตามเป้าหมายการศึกษาชาติ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา เน้นพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มี
การนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน 
เป็นระยะๆ 

        ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  จัดห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา กระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เช่น รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
DLTV  วีดิโอเพื่อการศึกษา  โดยการทดลอง การคิด 
และปฏิบัติจริง ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีด้วยตนเอง 

 

      1. ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๑ – ป.6 ควร
ส่งเสริม พัฒนาในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ให้ 
มีทักษะการพูด การอ่าน และการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน พร้อมจัดท าแผนการพัฒนา
คุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

      2. ผู้เรียนในทุกระดับช้ัน ควรส่งเสริมให้รัก
เรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน คิดแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านภาษา(ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ)  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
และรักความเป็นไทย  

       3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง  เข้ารับการ
อบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน าความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง        

       4.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนา แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนและ
พฤติกรรมของผู้เรียน  
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            แนวทางการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๑.  สถานศึกษา ครู ร่วมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมตาม
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เกิดทักษะวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป็นคนดีของสังคม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการ 
          2. สถานศึกษาต้องจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของการทดสอบระดับชาติ ท้ังการ
ทดสอบ  O-NET และการประเมิน NT  เน้นกระวนการคิด แก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยการร่วมมือของครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสรุปการพัฒนาผู้เรียนเป็นระยะๆ 
 3.  ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล รู้จักเด็กผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
  4. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 5. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยกิจกรรม ส่ือ เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  
ปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน และรักการท างาน 
          6 ครูต้องผลิตส่ือ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีพัฒนา ผู้เรียนด้านการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามระดับช้ันท่ี
เรียน เน้นการพูดเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน เช่น เปิดเพลงสากล  นิทานสองภาษา  
          7.  ครูต้องส่งเสริม สอนซ่อมเสริมผู้เรียนด้านการเขียนคล่องท้ังห้องเรียนตามบัญชีค าของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   
          8. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
           7. ครูประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริงและน าผลการประเมินผู้เรียนไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ เพื่อร่วมแกไ้ข พัฒนาผู้เรียน 
ได้ทันที 
 8. สร้างเครือข่ายครูกับสถานศึกษาใกล้เคียง ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรู้จักผู้เรียน สภาพปัญหา และร่วม
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูด้านวิชาการ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ปัญหาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียน   

ความตอ้งการและการชว่ยเหลอืระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1. การอบรมพัฒนาครู ด้านการผลิตส่ือการเรียนรู้  ด้านการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 

STEM   เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  
  2. การสร้างข้อสอบตามแนว PISA ท่ีเน้นกระบวนการคิด เทคนิคการวัดประเมินผู้เรียนท่ีหลากหลาย
ตามความแตกต่างของผู้เรียน เช่น เด็กปกติ เด็กเรียนรู้ช้า  
 3. การส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นด้านกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ภาคผนวก 
 

1.  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

          2. ประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

          3. ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนส าโรง เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. เอกสารท่ีแสดงข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน แต่ละระดับ 
เช่น ผลการประเมินการอ่าน (RT)  และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
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บนัทกึการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ปกีารศกึษา 2562 
ของโรงเรยีนบา้นดอนส าโรง 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั เขต 1 
.......................................... 

                มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงช่ือ          
 

       (นายจันทร์แรม     ทิพวัน) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
 
 

                                        
                                        ลงช่ือ         

( นางสาวชรินยา     สุขย้อย ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

www.donsumrong.com 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ในปีการศึกษา 2562  

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ 
ท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในปีการศึกษา ๒๕๖2   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 

 
 

                        
     (นางสาวชรินยา    สุขย้อย ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

www.donsumrong.com 

ค่าเปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัปฐมวยั 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ฉบับลงวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเปา้หมาย 
มาตรฐานระดบัการศกึษาปฐมวยั ระดบัด ี 
มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของเดก็ ระดบัด ี 

1) มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ 75ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 75ได้ระดับดีขึ้นไป 
3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 75ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 75ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ระดบัด ี 
        ๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ระดับดี  

        ๒) จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดี  
        ๓) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี  
        ๔) จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับดี  
        ๕) ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
      การจัดประสบการณ์ 

ระดับดี  

        ๖) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดี  
มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณท์ี่เนน้เดก็เปน็ส าคญั ระดบัด ี 
      ๑) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ระดับดี  

      ๒) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ระดับดี  

      ๓) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับดี  
      ๔) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดี  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

www.donsumrong.com 

ค่าเปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน ระดบัด ี 
๑.๑. ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผู้เรยีน ระดบัด ี 

  ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๗0 ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลก 

    เปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ร้อยละ ๗0 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗0 ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๗5 ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗0 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูเ้รยีน ระดบัด ี
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที ่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ ระดบัด ี
๒.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี  
๒.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี  
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดี  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดี  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้
ระดับดี  

มาตรฐานที ่ ๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั ระดบัด ี 
๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช่ใน

ชีวิตได้ 
ระดับดี  

๓.๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดี  
๓.๓.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดี  
๓.๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี  
๓.๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ระดับดี  

 



๑๗ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
.................................................. 

 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ 
ท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ   เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง  เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ  
มีการก าหนดมาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2562  เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

โรงเรียนบ้านดอนส าโรง จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา                    
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
        

      (นางสาวชรินยา      สุขย้อย) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 



๑๘ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

------------------------ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของเดก็ 

1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3)  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2) จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
3) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
4) จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
5) ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณท์ี่เนน้เดก็เปน็ส าคญั 
1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
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มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนส าโรง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

------------------------ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของผู้เรยีน 

๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๒๐ 
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มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช่ในชีวิตได้ 
2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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ค าสัง่โรงเรยีนบา้นดอนส าโรง 
ที่ 8 / 2563 

เรือ่ง แตง่ตัง้ขา้ราชการครูจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศกึษา 2562  
………………………………………….. 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครู การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและนักเรียน อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ท่ีก าหนด
ว่า ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ  ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต่งต้ังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ดังนี้  

นางสาวชรินยา  สุขย้อย     ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
นายวิชัย  ไกรกิจราษฎร์   ครูโรงเรียนบ้านดอนส าโรง        กรรมการ 
นางสาวจุฑามาศ     ทิพวัน  ครูโรงเรียนบ้านดอนส าโรง        กรรมการ 
นายมานะ      ศรีสวรรณ์   ครูโรงเรียนบ้านดอนส าโรง        กรรมการ 
นางสุรินทรา  จีนด้วง    ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
นางสาวพิณลดา    ทิพย์สุคนธ์   พนักงานราชการ         กรรมการ 
นางสาวเมมิกา    ม่วงทอง    พนักงานราชการ                กรรมการ 
นางสาวปัญญาพร     มั่นรอด    พนักงานราชการ                กรรมการ 
นางสาวศุกลรัตน์ ไกรกิจราษฎร์   ธุรการโรงเรียน          กรรมการ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  พันธุ์ชนะ   พี่เล้ียงเด็กพิเศษ         กรรมการ 
นางหทัย  ทับโทน    ครูโรงเรียนบ้านดอนส าโรง        กรรมการและเลขานุการ 
 
ท้ังนี้ ให้ผู้ได้รับค าส่ังแต่งต้ัง ตามค าส่ังนี้ ได้ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖1 และการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้ส าเร็จภายในวันท่ี 
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  

   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี 2  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

(ลงช่ือ)        
(นางสาวชรินยา  สุขย้อย) 

                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
 
 



๒๒ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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ค าสัง่โรงเรยีนบา้นดอนส าโรง 
ที่ ๑3 / 2563 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิ ตรวจสอบและตดิตามคณุภาพการจดัการศกึษาภายในสถานศกึษา  
ประจ าปกีารศกึษา 2562  

………………………………………….. 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและนักเรียน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 254๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ท่ีก าหนดว่า ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต่งต้ังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการประเมิน ตรวจสอบและติดตามคุณภาพ
การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ดังนี้  

นางสาวชรินยา  สุขย้อย          ผู้อ านวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 
 นางรุจิรา         สุกมาก         ครู โรงเรียนบ้านดงเดือย        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายวิชัย  ไกรกิจราษฎร์   ครูโรงเรียนบ้านดอนส าโรง        กรรมการ 
นางสาวจุฑามาศ     ทิพวัน  ครูโรงเรียนบ้านดอนส าโรง        กรรมการ 
นายมานะ      ศรีสวรรณ์   ครูโรงเรียนบ้านดอนส าโรง        กรรมการ 
นางสุรินทรา  จีนด้วง    ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
นางสาวพิณลดา    ทิพย์สุคนธ์   พนักงานราชการ         กรรมการ 
นางสาวเมมิกา    ม่วงทอง    พนักงานราชการ                กรรมการ 
นางสาวปัญญาพร     มั่นรอด    พนักงานราชการ                กรรมการ 
นางสาวศุกลรัตน์ ไกรกิจราษฎร์   ธุรการโรงเรียน          กรรมการ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  พันธุ์ชนะ   พี่เล้ียงเด็กพิเศษ         กรรมการ 
นางหทัย  ทับโทน    ครูโรงเรียนบ้านดอนส าโรง        กรรมการและเลขานุการ 
 
ท้ังนี้ ให้ผู้ได้รับค าส่ังแต่งต้ัง ตามค าส่ังนี้ ได้ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖1 และด าเนินการประเมิน ตรวจสอบและติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562  ของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ให้ส าเร็จภายในวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  

   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี 11  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

(ลงช่ือ)         
(นางสาวชรินยา  สุขย้อย) 

                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

www.donsumrong.com 
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รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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