
 
 

 
 
 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 

รหัสสถานศึกษา ๑๐๑๔๓๑๐๑๙๔ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 
 
 
 

ตั้งอยู่ท่ี ๒๕๓ หมู่ ๖ ต ำบล บ้ำนเลน อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๒๖๑๑๒๓ โทรสำร ๐๓๕- ๒๒๑๒๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)



 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ 
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนำยน พ.ศ๒๕๖๔)เป็นต้นไป 

 
         ๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ ำนวนเด็ก   ๑๐๒  
จ ำนวนผู้เรียน  ๔๘๑  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ๒  
ครูปฐมวัย  ๔  
ครูประถมศึกษำ  ๒๒  
บุคลำกรสนับสนุน  ๒  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๔  
ห้องเรียนประถมศึกษำ ๑๒  

          ๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตรำส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๒๖  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๒๖  
จ ำนวนครูครบชั้น    ครบชัน้     
๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๓  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๔๐  
จ ำนวนครู ครบชั้น      ครบชั้น     
๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

๒.๕ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

กำรศึกษำปฐมวัย - ไม่มีข้อมูล 
ระดับประถมศึกษำ - ไม่มีข้อมูล 

 
 
 
 
 

 



 

๒ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ท ำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ท ำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

จุดเน้น เด็กได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบ
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนำกำรสมวัยตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

✓ ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของเด็กปฐมวัยมำพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย 

✓ ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
         สถำนศึกษำควรน ำเสนอกระบวนกำรพัฒนำเด็กด้วยระบบ PDCA ลงในSARให้ชัดเจน เช่นขั้นตอนกำร
วำงแผนเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแล ควำมปลอดภัย ของตนเองได้ ควรจะก ำหนด
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร PDCA เช่น ในกำรปฏิบัติตำมแผน (Do)  ตำมข้ันตอนและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่
ก ำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก 
จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดไวรัสโควิค-19 จะต้องมีกำรปรับแผนในระหว่ำงด ำเนินกำรโดยมีค ำอธิบำยและเหตุผล
ประกอบ ขั้นตอนกำรประเมินผล (C )รวบรวมข้อมูลของผลกำรด ำเนินงำนควรสอดคล้องกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่สร้ำง
ไว้ น ำมำใช้เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของแผนในขั้นตอนกำรก ำหนดประเด็นตัวบ่งชี้ ในกำรประเมินนั้นควรจะต้อง
พิจำรณำทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพของกำรพัฒนำเด็กด้วย ผลกำรประเมินควรน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไปให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น สร้ำงควำมพึงพอใจให้มำกขึ้น ผลงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพเด็กได้รับรำงวัลคุณภำพ มีกำรประหยัดเวลำ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย มีปริมำณงำนมำกขึ้น สร้ำงควำมคุ้มค่ำ 
หรือสร้ำงคุณค่ำของกำรพัฒนำคุณภำพเด็กให้สูงขึ้น เป็นต้น 
 

 

 

 

 



 

๓ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓  ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

✓ ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
✓ ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

✓ ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
         สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ ระบุรำยละเอียดแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม ถึงวิธีด ำเนินงำน วิธีกำรประเมินผลและผลกำร
ด ำเนินงำนไว้ชัดเจน ใคร ท ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง จัดให้มี กำรประชุม
ร่วมกับผู้ปกครอง กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำประจ ำปี   
เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ ด้วยช่องทำงท่ีหลำกหลำย    
เช่น Web site , Line , Facebook , QR code , แผ่นพับ , วำรสำร , จุลสำร เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

จุดเน้น การมีส่วนร่วมในจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปีครบทุก
หน่วยกำรเรียนรู้ ทุกชั้นปี 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓  ดี  (๕ ข้อ)  ✓ ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ไปใช้ใน

กำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

✓ ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงเป็น
ระบบ 

✓ ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครู
อย่ำงเป็นระบบ 

✓ ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
         สถำนศึกษำควรน ำเสนอกระบวนกำรกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญด้วยระบบ PDCA ลงในSAR
ให้ชัดเจน เช่นขั้นตอนกำรวำงแผนจัดบรรยำกำศที่เอ้ือตอกำรเรียนรูใชสื่อและ เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ควรจะ
ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร PDCA เช่น กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรสร้ำงควำมตระหนัก
พัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงไรบ้ำง   แต่งตั้งกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรด ำเนินกำร ขั้นตอนกำรวำงแผนปฏิบัติงำน
(P) ควรมีกำรก ำหนดประเด็นตัวบ่งชี้และจัดล ำดับควำมส ำคัญประเด็นตัวบ่งชี้ในกำรพัฒนำ ก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน ก ำหนดระยะเวลำ ก ำหนดงบประมำณ ก ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ในกำรปฏิบัติตำมแผน 
( DO ) ตำมขั้นตอนและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดไวรัสโควิค-19 จะต้องมีกำรปรับแผนใน
ระหว่ำงด ำเนินกำรโดยมีค ำอธิบำยและเหตุผลประกอบ ในขั้นตอนกำรประเมินผล (C )รวบรวมข้อมูลของผลกำร
ด ำเนินงำนควรสอดคล้องกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่สร้ำงไว้ น ำมำใช้เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของแผนในขั้นตอนก ำหนด
ประเด็นตัวบ่งชี้ ในกำรประเมินนั้น ควรจะต้องพิจำรณำทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพของกำรพัฒนำด้วย ผลกำร
ประเมินควรน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไปให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น สร้ำง
ควำมพึงพอใจให้มำกขึ้น กำรพัฒนำได้รับรำงวัลคุณภำพ มีกำรประหยัดเวลำ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย มีปริมำณงำนมำก
ขึ้น สร้ำงควำมคุ้มค่ำ หรือสร้ำงคุณค่ำของพัฒนำคุณภำพเด็กให้สูงขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
 

ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

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

o  พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี (๕ ข้อ) 

✓ ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 
✓ ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนไปพัฒนำผู้เรียนด้ำน

ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
✓ ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถำนศึกษำควรระบุข้อควำมหรือกิจกรรมเพ่ิมเติมลงใน SAR ตำมจุดเน้น ด้ำนคุณธรรมกำรก ำหนด
ขอบข่ำยไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับผู้เรียน ๘ ประกำร ได้แก่ ๑) รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์ สุจริต 
๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่ำงพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในกำรท ำงำน ๗) รักควำมเป็นไทย ๘) มีจิตสำธำรณะพร้อม
กันในปีกำรศึกษำเดียวกัน อำจจะเกิดปัญหำในด้ำนควำมพร้อมของตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และสื่อกำรสอน ควรก ำหนด
แบบค่อยเป็นค่อยไปตำมควำมพร้อม ปัญหำและควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ ตำมขอบข่ำย ๓R ๘C ก็ต้องก ำหนดให้ชัดเจน ว่ำสถำนศึกษำจะใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนใดบ้ำง เช่น 
Reading (อ่ำนออก), Writing (เขียนได้) และ Arithmetic (คิดเลขเป็น) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้ น ำ(Collaboration, 
Teamwork and Leadership) เป็นต้น เลือกแนวทำงให้เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำก ำหนดโครงกำร/
กิจกรรมให้หลำกหลำยขับเคลื่อนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย เช่น โครงกำรอ่ำนคล่อง-เขียนคล่อง-คิดเลขคล่อง กิจกรรม
โครงงำนคุณธรรมน ำสุข โครงกำรส่งเสริม  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  โครงกำรส่งเสริม
ภำษำอังกฤษ-จีนเพ่ือกำรสื่อสำร กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้สุนทรียภำพด้ำนดนตรี -นำฏศิลป์ เป็นต้น เมื่อสิ้นสุด
โครงกำร/กิจกรรม ควรมีกำรประเมินผลทุกครั้ง  แล้วแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมำร่วมกัน
พิจำรณำผลกำรประเมินเพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป พร้อมน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   ให้
หลำกหลำยช่องทำงและอย่ำงทั่วถึง ได้แก่ ครู เด็ก ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน และหน่วยงำน     ต้น
สังกัด ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น website, Application , Facebook ,Line จัดท ำลิงก์ / QR Code วำรสำร จุลสำรของ
สถำนศึกษำ และรำยงำนกำรประชุม ให้เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ   

 
 
 
 
 
 
 



 

๖ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น ระบบบริหารจัดการคุณภาพ PDCA 
ผลการ

พิจารณา 
ตัวช้ีวัด 

สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓  ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

✓ ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
✓ ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

✓ ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
         สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ ระบุรำยละเอียดแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม ถึงวิธีด ำเนินงำน วิธีกำรประเมินผลและผลกำร
ด ำเนินงำนไว้ชัดเจน ใคร ท ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง จัดให้มี กำรประชุม
ร่วมกับผู้ปกครอง กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำประจ ำปี   
เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ ด้วยช่องทำงที่หลำกหลำย    
เช่น Web site , Line , Facebook , QR code , แผ่นพับ , วำรสำร , จุลสำร เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น  จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยปีครบทุกรำยวิชำ และทุก

ชั้นปี 
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o  พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี (๕ ข้อ) ✓ ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

✓ ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
✓ ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำผู้เรียน 
✓ ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
   
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
 สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติม กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนกำรสอนแบบ Active 
Learning มีแนวทำง/กิจกรรมที่เป็นจุดเน้น อะไรบ้ำง เช่น มีกำรอภิปรำย มีกำรน ำเสนอผลงำน กำรร่วมกัน
สร้ำงสรรค์ท ำงำน และให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย เป็นต้น มีสื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศใดบ้ำง เช่น กำรใช้ระบบอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูง E-mail Facebook  Line DLIT ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น ที่พร้อมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบ Active 
Learning จึงก ำหนดกำรโครงกำร/กิจกรรม  เช่น โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
นักเรียน โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นไทย โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้สุนทรียภำพด้ำนดนตรี-นำฏศิลป์ โครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพ กิจกรรมรักกำรอ่ำน กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นต้น ควรมีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน
กำรด ำเนินกำร เครื่องมือประเมินผล และแนวทำงในกำรนิเทศก ำกับ ติดตำม ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย มีกำร
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนและสรุปผลว่ำบรรลุตำมเป้ำหมำยหรือไม่อย่ำงไร มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้
ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปีกำรศึกษำต่อไปอย่ำงไร และน ำเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบอย่ำงทั่งถึงและ
หลำกหลำยช่องทำงอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
          สถำนศึกษำควรเพ่ิมเติมข้อมูลใน SAR  เกี่ยวกับ ร่องรอย ข้อมูล/หลักฐำนเชิงประจักษ์ ที่เป็นควำมส ำเร็จ
และโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย -ขั้นพ้ืนฐำน เช่น 
รำยงำนโครงกำร โล่รำงวัล เกียรติบัตร เครือข่ำยผู้ปกครอง ทุนกำรศึกษำ เป็นต้นเพ่ือแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำร
ด ำเนินกำรและเกิดผลจริง  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนควรต้องระบุให้ชัดเจน เช่น เครื่องที่ใช้ คุณภำพของ
เครื่องมือ ผู้ประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน และระยะเวลำที่ประเมิน เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อถือและเชื่อมั่น  ต่อ SAR 
โดยเฉพำะคณะกรรมกำรประเมิน SAR ควรมีผู้เกี่ยวข้อง 

 

 



 

๘ 
 

ค ารับรอง 

 

คณะผู้ประเมนิขอรบัรองว่าได้ท าการประเมนิ SAR ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกบนฐานความโปรง่ใส และยตุธิรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผูป้ระเมนิดงันี้ 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธำน  
นำยเกรียงไกร    โกพัฒน์ตำ 

 
                

กรรมกำร  
นำยสุรัจ           บุญมำดี 

  

กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงสำววงศ์จันทร์   บุตรำสืบ 

 

 
วันทิ่๑๖เดือนมิถุนำยน พ.ศ๒๕๖๔



 
 

 


