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๑ 

 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ 
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ ำนวนเด็ก   ๓๔  
จ ำนวนผู้เรียน  ๗๒  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ๑  
ครูปฐมวัย  ๒  
ครูประถมศึกษำ  ๗  
บุคลำกรสนับสนุน  ๑  
อ่ืนๆ โปรดระบุ ... -  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๒  
ห้องเรียนประถมศึกษำ ๖  
ห้องปฏิบัติกำร -  
ห้องพยำบำล -  
อ่ืนๆ โปรดระบุ............. -  

 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหต ุ
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตรำส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๑๗  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : .๑๗  

จ ำนวนครูครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๑  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๒  



๒ 

 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหต ุ

จ ำนวนครู ครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

อนุบำลปีที่ ๓ -  
ประถมศึกษำปีที่ ๖ -  
๒.๕ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

กำรศึกษำปฐมวัย -  
ระดับประถมศึกษำ -  

 
 
 
 

  



๓ 

 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ท ำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR   

ให้ท ำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น พัฒนาคุณภาพเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบ
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนำกำรสมวัยตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของเด็กปฐมวัยมำพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถำนศึกษำควรปรับผลระดับคุณภำพให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนด และ ตำมที่สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมสภำพจริง เช่น สถำนศึกษำประเมินผล มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพเด็ก ดังนี้ 
เด็กมีพัฒนำกำรดำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ ๙๔.๖๖ เด็กมี
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณได้ ร้อยละ ๙๔.๐๗ เด็กมีพัฒนำด้ำนสังคม  
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมได้ ร้อยละ ๙๕.๐๑ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  สื่อสำรได้ มี
ทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๗  ผลกำรประเมินในภำพรวมได้ ร้อยละ 
๙๑.๔๓ มีระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 

 

 

 



๔ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่น 

 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็นกำรมีจุดเน้น เป้ำหมำย แผนงำน โครงกำร 

กิจกรรม ที่สอดคล้องกับจุดเน้น กำรพัฒนำหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น  น ำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐำนตำมบริบทของสถำนศึกษำว่ำมีสภำพปัจจุบัน หรือปัญหำ และควำม

ต้องกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นอย่ำงไร เพ่ือแสดงให้เห็นแนวทำงใน

กำรพัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยในสถำนศึกษำ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

จุดเน้น สงเสริมใหครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกๆ ดานเต็มศักยภาพ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปีครบทุก

หน่วยกำรเรียนรู้ ทุกชั้นปี 
o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

o  ดี  (๕ ข้อ)   ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ไปใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงเป็น
ระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครู
อย่ำงเป็นระบบ 

 ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถำนศึกษำควรระบุวิธีกำรพัฒนำครูที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถำนศึกษำให้ชัดเจน เช่นกำรพัฒนำ
ตนเอง กำรเขำรับกำรอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี กำรน ำกระบวนกำร PLC มำใช
ในกำรพัฒนำงำนและจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ให้เด็ก และน ำเสนอลักษณะ/ชื่อของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ท ำให้
เด็กได้ประสบกำรณ์ โดยตรงจำกกำรเรียนผ่ำนกำรเล่น เช่น กำรสอนแบบโครงกำร  รวมถึงระบุเครื่องมือหรือ
วิธีกำร ประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับในพัฒนำปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์
ให้มี คุณภำพมำกยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีควำมชัดเจนในกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์จำกผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เมื่อทรำบผลกำรประเมิน วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำแล้วควรมีกำรน ำเสนอข้อเสนอแนะส ำหรับเป็น
แนวทำง ให้สถำนศึกษำพัฒนำต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร การคิดค านวณ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียนด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถำนศึกษำควรมีกำรระบุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนว่ำเป็นไปตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ
ในแต่ระดับชั้น เป็นค่ำร้อยละ อย่ำงชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์เพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำร  และควรน ำเสนอผลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น  ด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน กำรเขียนกำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ ๓ ปีกำรศึกษำย้อนหลังอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน เพ่ือใช้กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำว่ำจะพัฒนำ
ด้ำนวิชำกำร ในรำยวิชำใด ตัวชี้วัดใดเป็นกรณีพิเศษ  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนเป็นประเด็น
หลักในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต่อไป  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๗ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ผลการ
พิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

o  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็นกำรมีจุดเน้น  แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ที่

สอดคล้องกับจุดเน้น กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม น ำเสนอวิธีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร พร้อมระบุ

ร่องรอยหลักฐำนกำรด ำเนินกำร ผลกำรประเมินโครงกำร กำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำงำนให้

ชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำเป็นไปตำมเป้ำหมำย

หรือไม่ เพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเน้น ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ ทุกชั้นปี o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเป็นระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูอย่ำงเป็นระบบ 

 ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
 สถำนศึกษำควรเพ่ิมข้อมูลใน SAR ในรำยละเอียดเชิงสำรสนเทศในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Active Learning ตัวอย่ำงเช่น ครูร้อยละ ๘๐ มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning   ครูร้อยละ 
๗๕ มี กำรเผยแพร่นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning และน ำผลกำรประเมิน เป็นค่ำร้อยละ
ของครูใน โรงเรียนทั้งหมด เสนอเป็นตำรำง หรือแผนภูมิ หรือกรำฟ แล้วแต่ภำพรวมของสถำนศึกษำ และน ำเสนอ
ผลกำร พัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพของครู กำรน ำผลกำรพัฒนำตนเองกลับมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
พัฒนำผู้เรียน และพัฒนำวิชำชีพของครูอย่ำงไร ควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนทั้งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
พัฒนำสื่อ แหล่งเรียนรู้ และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 สถำนศึกษำควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำทุกมำตรฐำน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ  ควรแสดง
ร่องรอย หลักฐำนข้อมูลกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หลักสูตรสถำนศึกษำ 
ข้อมูลพ้ืนฐำนตำมบริบทของสถำนศึกษำให้ครบถ้วน มีผลกำรสรุปข้อมูลกำรพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย ๓ 
ปีกำรศึกษำ ระบุแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ทุกมำตรฐำน แยกกำรประเมิน
ตนเองในแต่ละช่วงชั้นและสรุปข้อมูล ระบุควำมชัดเจนในกำรเผยแพร่ผลกำรบริหำรงำนที่เป็นระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทรำบ เช่น กำรประชุมผู้ปกครอง กำรส่ง SAR ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบทุกปีกำรศึกษำ กำรเผยแพร่ผลงำน



๙ 

 

ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำงๆ ที่ท ำให้ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย ทั้งในรูปแบบเอกสำร สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่อออนไลน์ เป็นต้น 



๑๐ 

 

ค ารับรอง 

 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ท ำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกบน
ฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 

 
ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธำน นำงทรรศนีย์  เอี่ยมสอำด 
 

กรรมกำร นำงพรทิพย์  ทองอยู่ 
 

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงสำวประณิชญำ  เปล่งอรุณ 
 

 
วันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 



๑๑ 

 

 

 
 
 


