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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 
 ระดบัการศกึษาปฐมวยั  โดยภาพรวม ผลการประเมิน ระดับ ดี 
 มาตรฐานที ่1  คุณภาพของเดก็ ผลการประเมินระดับ ดี  เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ร้อยละ 88.24  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 94.12  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 94.12  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้  ร้อยละ 88.24   โดยโรงเรียน ครูผู้สอนมีการจัดท าหลักสูตรปฐมวัยและด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้แก่เด็กในทุก ๆ สาระผ่านการบูรณาการ 
เน้นให้เด็กได้เรียนปนเล่น  ฝึกความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก รู้จักช่วยเหลือตนเอง รักการเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามวัย ท าให้เด็กมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาท่ีดี เติบโตตามวัย และ
พัฒนาการของช่วงวัยร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก รู้จักช่วยเหลือกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เรียนรู้ส่ิงต่างๆ
ได้ดี มีความสนใจและต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ดีมาก พร้อมประชุมช้ีแจงให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ได้รู้ เข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยและช่วยกันดูแล ส่งเสริม
พัฒนาการ ประสบการณ์ชีวิตท่ีดีให้กับเด็ก 

     มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ ผลการประเมินระดับ ดี  ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูใช้หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ชุมชนพึงพอใจ ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น
และการลงมือปฏิบัติจริง ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก สถานศึกษาจัดครูเพียงพอกับช้ัน
เรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึง          
ความปลอดภัยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  อ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และการพัฒนาตนเองของคร ู และ
มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม               
               มาตรฐานที ่3  การจดัประสบการณท์ี่เนน้เดก็เปน็ส าคญั ผลการประเมิน ระดับ  ดี  ครูจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ให้เรียนปนเล่นอย่างมีความสุข โดยจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยง
กับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ  
ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับความสนใจของเด็ก ห้องเรียนสะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
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      จุดเดน่     เด็กทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับ3 ขึ้นไปทุกคน เด็กมีร่างกาย
เติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาครบทุกด้าน
ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความส าคัญและให้
ความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
               จดุควรพฒันา  ควรปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย  ครูควรพัฒนาให้เด็กพูดจา ไพเราะ ครับ/ค่ะ และจัดหาอุปกรณ์
ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

                 แผนการพฒันาคณุภาพเพือ่ยกระดบัให้สงูขึน้  คือ 1) สถานศึกษาจัดท ากิจกรรมท่ีส่งเสริม 
พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ นิสัย สังคมและสติปัญญาให้เด็ก มีพัฒนาการท่ีสมวัย สามารถดูแล ช่วยเหลือ
ตนเองได้  โดยเฉพาะด้านทักษะภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์  เช่น บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 2)  ครูจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก มีทักษะการคิด การแก้ปัญหาท่ีสมวัย รักการเรียนรู้ ช่างสังเกต  จัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ มุมประสบการณ์ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น  3)  สถานศึกษาขอความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการดูแลก ากับ ตรวจสอบ พฤติกรรมของเด็กเรื่องการเล่นโทรศัพท์ ดูโทรศัพท์ไม่เกินวันละ 1 ช่ัวโมง
และการแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมตามวัย 4) ครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะๆ เพื่อร่วมแกไ้ข พัฒนาเด็กได้ทันที 
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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 
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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 รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิการอา่น 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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เปรยีบเทยีบภาพรวมผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาติ (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. มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั 
ผลการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวยั 

ผลการประเมนิตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  

มาตรฐานการศกึษา ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดี  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี  
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี  

    มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็  
                      ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ   ดี  

1.1 ขอ้มูล หลกัฐาน  เอกสารเชงิประจกัษ์  มดีงันี้ 
                 เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 100 ตามเอกสารแบบบันทึก
พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  โดยเด็ก ร้อยละ 88.24  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย แข็งแรง เช่น มีน้ าหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  มีสุขนิสัยท่ีดี  มีจิตใจ ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก อารมณ์ดี รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัย และสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ สามารถเคล่ือนไหว
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี พร้อมท้ังดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตรายได้  ตามโครงการโครงการอาหารกลางวัน 
กิจกรรมอาหารเสริมนม กิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง กิจกรรมเคล่ือนไหว  แบบบันทึกการแปรงฟัน การดื่มนม 
และมีการตรวจสุขภาพร่างกาย เป็นต้น ผลจากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายท่ี
สมบูรณ์  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
      เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 100 ตามเอกสารแบบบันทึก
พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  โดยเด็ก ร้อยละ 94.12  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้  เช่น การควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกและการแสดงออกที่เหมาะสมกับวัย ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก  
แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น  รู้จักช่ืนชมผลงานของตนเอง และผู้อื่น  มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี เช่น การทักทาย 
ยิ้ม ไหว้ครู ผู้ใหญ่ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถของตนเอง รู้จักแบ่งปันส่ิงของให้เพื่อน ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของห้อง รู้จัดอาสาช่วยเหลือเพื่อน ครู  เคารพสิทธิ หน้าท่ี ของผู้อื่น เช่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน มี
ความรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลักขโมยส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน และมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น การรู้จักออมทรัพย์ มีความสุข กับศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว  อย่าง
สนุกสนานตามวัย โดยมีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จาก 6 
กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมเกมการศึกษา และการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆของโรงเรียนท่ีนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น วันเด็ก 
กิจกรรมกีฬาสี/กลุ่ม กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  เป็นต้น  
     เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทางด้านสังคม  อยู่ในระดับดี ร้อยละ 100 ตามเอกสารแบบบันทึก
พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  โดยเด็ก ร้อยละ 94.12 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม เช่น การเรียน การเล่น อย่างมีความสุข รู้จักช่วยเหลือกันและกัน รู้จักการแบ่งปันส่ิงของต่างๆ เช่น ของ
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เล่น ดินสอสี เป็นต้น สามารถช่วยเหลือตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มีวินัยใน
ตนเอง ประหยัดและพอเพียง เช่น การรับประทานอาหาร การแปรงฟัน การเข้าห้องน้ า ห้องส้วม รู้จักมารยาทใน
การเดิน การไหว้ การเก็บส่ิงของต่างๆ เช่น ของเล่น โต๊ะ เก้าอี้ เมื่อเลิกใช้ รู้จักฝากเงินออมทรัพย์เพื่อใช้ในอนาคต   
เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน เช่น ช่วยครู ท าความสะอาดห้องเรียน รดน้ าต้นไม้ เก็บ
ขยะ การไม่ท้ิงขยะ ปิดน้ า ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้งาน มีมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามวัฒนธรรมไทยท่ีดี 
เช่น การทักทาย ยิ้ม ไหว้ครู ผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัวเช้ือชาติศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถ
ของ พร้อมท้ังเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อขัดแย้งกัน แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ไม่
แกล้งเพื่อน หรือชกต่อยเพื่อน โดยสถานศึกษา ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดยมีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้จาก 6 กิจกรรมหลักและสอดแทรกหลักคุณธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเสมอๆ เช่น 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกม
การศึกษา และการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆของโรงเรียนท่ีนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น วันเด็ก กิจกรรมกีฬาสี/
กลุ่ม กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็ก เป็นต้น   
      เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อยู่ในระดับดี ร้อยละ 100 ตามเอกสารแบบบันทึก
พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  โดยเด็ก ร้อยละ 88.24  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เช่น เรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์และสมรรถนะตามวัย สามารถพูดคุย สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่า
เรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เช่น การเพิ่มขึ้น ลดลงของจ านวน การเกิดฝนตก อากาศร้อน เป็นต้น การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง
การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็กกล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  โดยสถานศึกษา ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ โดยมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จาก 6 กิจกรรมหลักและฝึกทักษะการส่ือสาร การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ท่ีดี เช่น 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกม
การศึกษา และการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆของโรงเรียนท่ีนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น วันเด็ก กิจกรรมกีฬาสี/
กลุ่ม กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  กิจกรรมบ้านักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น 

  1.2 จุดเด่นมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
           นักเรียนช้ันอนุบาล 2-3 ทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับ3 ขึ้นไปทุกคน 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนาน พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กทุกโครงการ/
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
           1.3  จุดควรพฒันามาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ 
                    ควรปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และการเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย การพูดจาลงท้ายด้วย ครับ/ค่ะ 
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มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
                   ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ   ดี  
            2.1  ขอ้มลู หลกัฐาน  เอกสารเชงิประจกัษ ์ มีดงันี ้
     ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาเด็กผ่านแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และมีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการนิเทศ ติดตามเป็นระยะๆ ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม
และไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นชุมชนพึงพอใจ   
    สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน และจบการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว
ชุมชนมีความพึงพอใจ  ผ่านกิจกรรมการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
     สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ครูจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมุม
ประสบการณ์ ให้เด็กฝึกความคิดสร้างสรรค์   มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยีส่ือ เพื่อการสืบเสาะหาความรู้  ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ชุมชนมีความพึงพอใจ   

      สถานศึกษาให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ส าหรับครู และอ านวยความสะดวก ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู   เช่น โทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV  ของเล่นเสริมปัญญา เป็นต้น 
       สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เช่น ระบบ
บริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และสถานศึกษาด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
เช่น เอกสารการประชุม แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
            2.2 จุดเดน่กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
              สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ผู้บริหารและคณะครูเอาใจใส่ต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    

            2.3  จดุควรพฒันากระบวนการบรหิารและการจดัการ 
              จ านวนประชากรวัยเรียน มีจ านวนลดลง ท าให้การท ากิจกรรมบางอย่างไม่สามารถท าได้ เช่น 
การแข่งกีฬาสีระดับอนุบาล  การท างานเป็นกลุ่ม ควรประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในเขตบริการโรงเรียน 
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มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณท์ี่เนน้เดก็เปน็ส าคญั 
                 ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ   ดี  
            3.1  ขอ้มลู หลกัฐาน  เอกสารเชงิประจกัษ ์ มีดงันี ้
          โรงเรียนบ้านดอนส าโรง มีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ท าให้รู้และเข้าใจเด็ก จึง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น กิจกรรมตามมุมประสบการณ์ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  มีข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ี
ดีงาม เช่น การไหว้พระก่อนเรียน ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ท าให้เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   
     ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดประสบการณ์
ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ เช่น การเล่านิทาน ร้องเพลง
เต้นประกอบเพลง  การวาดภาพ ปั้นดินน้ ามัน การเล่นเกมตัวต่อ กีฬาสี เป็นต้น  เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ
กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การปั้นดินน้ ามัน/วาดภาพ หลังจากครูเล่านิทานให้ฟัง 
    ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า เมื่อครูเล่านิทานจากหนังสือภาพ หรือดูนิทานคุณธรรมจากโทรทัศน์ เมื่อครูน า
ส่ิงของ/ของจริง มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เด็กสามารถบอกชื่อ ประโยชน์ การน าไปใช้ ของส่ิงของ/
ของจริงต่างๆได้  ครูจัดห้องเรียน ห้องน้ าสะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเท มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม มีมุมของเล่น เสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลายตามความสนใจของเด็ก ให้เขาได้
เล่นตามความสนใจ ความชอบ และจินตนาการตามวัย ช่วยกระตุ้นให้คิดและการหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 
   ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา โดยประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ พร้อมท้ังประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นระยะๆ เพื่อดูความก้าวหน้า วิเคราะห์ผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก แจ้งผลการประเมินและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ                   
            3.2 จุดเดน่ของการจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 
         ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

           3.3 จุดควรพฒันาของการจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 
         ครูควรพัฒนาให้เด็กพูดจา ไพเราะ ครับ/ค่ะ และจัดหาอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
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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 

มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั 

จุดเดน่ จุดควรพฒันา 

       1. เด็กทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่
ในระดับ3 ขึ้นไปทุกคน เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์   

       2. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาครบทุกด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความส าคัญ
และให้ความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
       3. สถานศึกษา บริหาร จัดการท่ีส่งเสริมบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ         

         1. เด็กควรได้รับการเล้ียงดู เอาใจใส่
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด
ท้ังท่ีโรงเรียนและครอบครัว ไม่เล่นโทรศัพท์
และดูโทรทัศน์นานเกิน1-2 ช่ัวโมงต่อวัน 

        2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรเอาใจใส่
ดูแลอย่างใกล้ชิด ปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ 
รักการอ่าน ช่างสังเกต มีมารยาททีดีงาม 
ควรปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น ล้างมือ
ก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้
เป็นนิสัย   
         

 
 

แนวทางการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 
1. สถานศึกษาจัดท าโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ นิสัย สังคมและ 

สติปัญญาให้เด็ก มีพัฒนาการท่ีสมวัย สามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ โดยเฉพาะด้านทักษะภาษาอังกฤษและ 
วิทยาศาสตร์  เช่น บ้านวิทยาศาสตร์น้อย นิทานสองภาษา  นิทานคุณธรรม เป็นต้น 

2. สถานศึกษา ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา การส่ือสาร ให้เด็กกล้าแสดงออก  
มีทักษะการคิด การแก้ปัญหาท่ีสมวัย รักการเรียนรู้ ช่างสังเกต 

3. สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ มุมประสบการณ์ มีส่ือ ของเล่นเสริมพัฒนาการ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น   

4. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล รู้จักเด็กผ่านระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ ด้วยกิจกรรม  
ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน และการท างาน 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ  
เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาเด็ก 
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             7.  สถานศึกษาขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลก ากับ ตรวจสอบ พฤติกรรมของเด็กเรื่องการ
เล่นโทรศัพท์ ดูโทรศัพท์ไม่เกินวันละ 1 ช่ัวโมงและการแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมตามวัย  
   8.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ เพื่อร่วมแกไ้ข พัฒนาเด็กได้
ทันที 

ความตอ้งการและการชว่ยเหลอืระดบัการศกึษาปฐมวยั 
1. การจัดสรรต าแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุโขทัย เขต 1 แทนต าแหน่งท่ีว่างอยู่ เพราะปัจจุบันโรงเรียนจ้างครูอัตราจ้าง สาขาปฐมวัยด้วยเงินอุดหนุน 
2. การอบรมพัฒนาครู ด้านการผลิตส่ือการเรียนรู้  ด้านการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 

วิทยาศาสตร์   การสอนภาษาอังกฤษให้เด็กปฐมวัย 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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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  

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
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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  



๑๖ 

 

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
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 
 
        



๑๗ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

www.donsumrong.com 

      (นางสาวชรินยา      สุขย้อย) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

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 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
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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 

 
 



๑๙ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
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มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

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

เรือ่ง แตง่ตัง้ขา้ราชการครูจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 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 
 
 



๒๑ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

www.donsumrong.com 

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 



๒๒ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

www.donsumrong.com 

 

 
 
 

 



๒๓ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

www.donsumrong.com 

 

 

 
 



๒๔ 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

www.donsumrong.com 

 

 
 
 
 


