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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  



 

๑ 
 

ตอนท่ี ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
เด็ก   ๓๐๓  
ผู้เรียนประถมศึกษำ ๕๔๓  
ผู้เรียนมัธยมศึกษำ ๒๕๘  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ๓  
ครูปฐมวัย  ๑๙  
ครูประถมศึกษำ  ๒๗  
ครูมัธยมศึกษำ ๒๓  
บุคลำกรสนับสนุน  
   - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
   - พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 

 
๕ 

๑๘ 

 

อื่นๆ โปรดระบุ.............  -  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๑๐  
ห้องเรียนประถมศึกษำ ๑๗  
ห้องเรียนมัธยมศึกษำ ๑๐  
ห้องปฏิบัติกำร 
๑. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องโสตทัศนศึกษำ/ห้องศูนย์ข่ำวสำร 
๓. ห้องสมุด 
๔. ห้องศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนของโรงเรียน 
๕. ห้องพัสดุ 
๖. ห้องวิชำกำร 
๗. ห้องศิลปศึกษำ 
๘. ห้องธุรกำร 
๙. ห้องเกษตร 

 
๒ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 

 



 

๒ 
 

๑๐. ห้องคหกรรม 
๑๑. ห้องพลศึกษำ 
๑๒. ห้องดนตรี 
๑๓. ห้องนำฎศิลป์ 
๑๔. ห้องโรงเรียนธนำคำร 
๑๕. ห้องสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

ห้องพยำบำล ๑  

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตรำส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๑๖  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๓๑  

จ ำนวนครูครบช้ัน    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดบัชั้น...... 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๑  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๓๒  

จ ำนวนครู ครบช้ัน    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดบัชั้น...... 

 

๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๒  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน  ๑ : ๒๖  

จ ำนวนครู ครบช้ัน    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดบัชั้น...... 

 

๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

อนุบำลปีท่ี ๓ ๑๐๐  

ประถมศึกษำปีท่ี ๖ ๑๐๐  
มัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ๙๑.๕๓  
มัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ๑๐๐  
๒.๕ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

กำรศึกษำปฐมวัย ๑,๐๐๐  

ระดับประถมศึกษำ ๑,๒๔๐  

ระดับมัธยมศึกษำ ๖๖๐  



 

๓ 
 

ตอนท่ี ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ท ำเครื่องหมำย  หน้ำข้อท่ีพบข้อมูลใน SAR   

ให้ท ำเครื่องหมำย   หน้ำข้อท่ีไม่พบข้อมูลใน SAR 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น การบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ    ควรได้รับการพัฒนาให้เปน็ 
  ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข 
ในปีกำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนำคุณภำพเด็กให้ชัดเจนว่ำ แผนงำน โครงกำรในกำร
บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมมีใครบ้ำง มีส่วนร่วมในเรื่องใด เช่น โครงกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร 
(PLC) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชน โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อนุบำล เป็นต้น ด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงไร ผลเป็นอย่ำงไร เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงไร ผลสรุปโครงกำรเพื่อน ำไปพัฒนำ
เป็นอย่ำงไร บรรลุตำมเป้ำหมำยของโครงกำรเท่ำกับหรือสูงหรือต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ ผู้มีส่วนร่วมมีควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับใด และควรระบุกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในปีกำรศึกษำต่อไป โดยต้ังเป้ำหมำยเพื่อ
ยกระดับให้สูงขี้น ๑ ระดับ พร้อมท้ังมีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบ
ในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น วำรสำรข่ำวประชำสัมพันธ์ รำยงำนกำรประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ผลงำนของสถำนศึกษำต่อไป   
 
 

 



 

๔ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปี
ครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ ทุกช้ันป ี

  ควรได้รับการพัฒนาให้เปน็ 
  ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์
อย่ำงเป็นระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์
ของครูอย่ำงเป็นระบบ 

 ๕. มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น   

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลใน SAR ในครั้งต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นครูมีกำรวำงแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปีครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ ทุกช้ันปี มีกำรวิเครำะห์หน่วยกำรเรียนรู้ มีแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้เด็ก             
มีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล ท้ังด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ โดยจัดกิจกรรมประจ ำวันท้ัง ๖ 
กิจกรรม บูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมท่ีหลำกหลำย เช่น กิจกรรมกำรเคล่ือนไหวและจังหวะ กำรเล่นเครื่องเล่นสนำม 
กิจกรรมกำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัส งำนปั้น เพื่อพัฒนำกล้ำมเนื้อให้แข็งแรง กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ กำรวำดภำพ
ระบำยสี กำรร้องเพลง กำรประดิษฐ์ส่ิงของจำกวัสดุท่ีใช้แล้ว ให้เด็กได้แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเอง
ท่ีเหมำะสมกับวัย กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกห้องเรียน กำรเล่นบทบำท
สมมติ มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ ร่วมกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ ให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม กิจกรรมกำรใช้ภำษำ 
กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ กำรเรียงล ำดับ กำรเล่นเกมกำรศึกษำ กำรส ำรวจส่ิงต่ำง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว กำร
ต้ังค ำถำมในส่ิงท่ีสงสัยและหำค ำตอบ ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เป็นต้น โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับ
วัยและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีกำรจัดท ำบันทึกผลหลังกำรจัดประสบกำรณ์ ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัด
ประสบกำรณ์ด้วยเครื่องมือและวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรบันทึกพฤติกรรม กำรสนทนำกับเด็ก กำรวิเครำะห์
ข้อมูลจำกผลงำนเด็ก เป็นต้น มีกำรประเมินผลและน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครูอย่ำง
เป็นระบบ ตลอดจนมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของครูและให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์ เช่น กำรประชุมครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์       
กำรเรียนรู้ ปัญหำอุปสรรคท่ีพบ หำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน และปรับปรุงในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ต่อไป  



 

๕ 
 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของเด็กปฐมวัย   ควรได้รับการพัฒนาให้เปน็ 
  ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็น
ระบบตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนำกำรสมวัยตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของเด็กปฐมวัย 
มำพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของ 
เด็กปฐมวัยต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  
สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลใน SAR ในครั้งต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของ

เด็กท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นอื่นๆ ของสถำนศึกษำให้ชัดเจน เช่น สถำนศึกษำมีจุดเน้น เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
สมวัย สถำนศึกษำอำจก ำหนดค่ำเป้ำหมำย เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมกับวัย ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
๘๐ โดยจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย เช่น กิจกรรมกำรใช้ภำษำส่ือสำรส ำหรับ
เด็กปฐมวัย ฝึกกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน กำรฟังนิทำน ฟังเพลง กำรพูดเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง กำรเล่ำเรื่องรำวท่ีพบ
มำจำกแหล่งเรียนรู้หรือจำกกำรปฏิบัติ ทดลอง กำรอ่ำนหนังสือภำพ หนังสือนิทำน อ่ำนตัวเลข ตัวอักษร กำรเขียน
ภำพ กิจกรรมฝึกกำรคิดท่ีเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ กำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผล กำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ 
กำรสังเกต เปรียบเทียบ จ ำแนก กำรเล่นเกมกำรศึกษำ กิจกรรมส่งเสริมกำรมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กำรวำดภำพ ระบำยสี กำรประดิษฐ์ส่ิงต่ำง ๆ อย่ำงอิสระ กิจกรรมส่งเสริมกำรมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้และกำร
แสวงหำควำมรู้ กำรส ำรวจส่ิงต่ำง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว กำรต้ังค ำถำมในเรื่องท่ีสนใจ เป็นต้น ด ำเนินงำน
โครงกำรระยะเวลำ ๑ ปีกำรศึกษำ จำกนั้นมีกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เพื่อน ำมำปรับปรุง พัฒนำ วำงแผนจัดท ำโคงกำร/กิจกรรม เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
เหมำะสมกับวัยอย่ำงต่อเนื่อง และจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ และสังคม เพื่อเด็ก   
มีควำมพร้อมสู่ระดับประถมศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และควรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้เกี่ยวข้องในช่องทำง   
ต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมผู้ปกครอง กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รวมท้ังกำรน ำเสนอข้อมูลทำงเอกสำร 
หรือผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หรือเฟชบุ๊กของสถำนศึกษำ ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เป็นต้น  

 
 
 
 



 

๖ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน   ควรได้รับการพัฒนาให้เปน็ 
  ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำ
ผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลใน SAR ในครั้งต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของ
ผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ควรมีกำรก ำหนดจุดเน้นว่ำจะ
เน้นในเรื่องใด ถ้ำเน้นเรื่องผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณ ก็จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณ โดยมีเป้ำหมำยตำมข้อตกลงท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนด เช่น ต้ังเป้ำหมำยผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของทุกช้ันเรียน มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
ค ำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป แล้วด ำเนินกำรตำมโครงกำร โดยในโครงกำรควรก ำหนดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย    
ในกำรพัฒนำผู้เรียน เช่น กิจกรรมฝึกอ่ำนเขียนเรียนเลขร่วมกับผู้ปกครองท่ีบ้ำน กิจกรรมสืบค้นและน ำเสนอด้วย
ข้อมูล กรำฟ สถิติ กิจกรรมเรียนรู้กำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ จำกส่ือเทคโนโลยี เช่น DLIT และ DLTV 
ส่ือคอมพิวเตอร์ CAI กิจกรรมวำงทุกงำนอ่ำนทุกคนก่อนเข้ำเรียน กิจกรรมอ่ำนเขียน ๒๐ ค ำ และคิดเลขเร็วก่อน
เรียน กิจกรรมเล่ำข่ำวก่อนเรียน กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนพี่สอนน้อง กิจกรรมท ำหนังสือเล่มใหญ่ หนังสือเล่มเล็ก 
กิจกรรมต่อค ำคล้องจอง กิจกรรมกำรเล่ำข่ำวเสียงตำมสำย กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี กิจกรรมกำรเล่นเกมทำง
คณิตศำสตร์ กิจกรรมผลิตส่ือ กำรอ่ำน กำรเขียน และคิดค ำนวณร่วมกัน เป็นต้น มีโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนเสริม
เน้นกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณ มีหนังสือ มีส่ือ แบบฝึก แบบทดสอบอย่ำงหลำกหลำย ทดสอบก่อนเริ่ม
กิจกรรมและหลังกำรด ำเนินกิจกรรม ดูกำรพัฒนำแล้วประเมินผลกำรปฏิบัติและท ำกำรวัดประเมินผลเป็นระยะ 
เวลำ ๑ ปีกำรศึกษำ แล้วน ำมำสรุปผลกำรท ำกิจกรรมตำมโครงกำรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่  หำกได้ผลอำจ   
มีกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนในด้ำนอื่น ๆ ต่อไป  รวมถึงมีกำรน ำเสนอผลกำร
ประเมินควำมส ำเร็จจำกกำรพัฒนำตำมโครงกำรต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนกำรประชุมผู้ปกครอง แผ่นพับ จดหมำยข่ำว 
กำรจัดแสดงผลงำนนิทรรศกำรหรือส่ือออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เพจเฟซบุ๊กของสถำนศึกษำ 
เป็นต้น 



 

๗ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมตามโครงสร้างการบริหารงาน 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ    ควรได้รับการพัฒนาให้เปน็ 
  ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข 
ในปีกำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลใน SAR ในครั้งต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน กำรมีส่วนร่วมตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ๔ ฝ่ำย มีใครเข้ำมำเกี่ยวข้องบ้ำง มีวิธีกำรในกำร
ประเมินอย่ำงไร ใช้เครื่องมือประเมินท่ีหลำกหลำยหรือไม่อย่ำงไร ควรระบุข้อมูลน ำเสนอกำรประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ๔ ฝ่ำย ว่ำมีควำมส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงไร เช่น ก ำหนดควำมพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรงำนตำมโครงกำรพัฒนำบุคลำกร ร้อยละ ๙๐ ปรำกฎว่ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ๙๕ สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด โดยอำจแสดงตำรำงเปรียบเทียบให้เห็นกำรพัฒนำ
ท่ีชัดเจน เพื่อกำรน ำข้อมูลไปปรับปรุงในปีกำรศึกษำต่อไป รวมท้ังระบุ  มีกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนและข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ นอกจำกนี้ควรระบุกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบ โดยผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมออนไลน์ เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ในแต่ละห้องเรียน เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ เน้นปฏบิัติจริงโดยใช้สื่อและรูปแบบที่หลากหลาย 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ  
    ทุกช้ันปี 

  ควรได้รับการพัฒนาให้เปน็ 
  ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียน 
    กำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียน 
    กำรสอนของครูอย่ำงเป็นระบบ 

 ๕. มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
พัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น   

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลใน SAR ในครั้งต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นท่ีให้ครูทุกคน ทุกช้ัน ทุกวิชำ 
มีควำมเช่ียวชำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมเน้นปฏิบัติจริง 
โดยใช้ส่ือและรูปแบบท่ีหลำกหลำย มีกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณ 
ตำมจุดเน้นท่ีก ำหนดให้บรรลุเป้ำหมำย โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมออกแบบ คิดวำงแผนและได้ลงมือปฏิบัติจริง และ
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข โดยเริ่มต้ังแต่กำรร่วมกันท ำ PLC วำงแผน จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ เน้นปฏิบัติจริง โดยใช้ส่ือและรูปแบบท่ีหลำกหลำย โดยน ำส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่ือแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ 
และส่ืออื่นๆ ท่ีหลำกหลำย น ำเทคนิคและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนมำใช้ให้เหมำะสมกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ในแต่ละ
ช้ันเรียน เช่น กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร แบบโครงงำน แบบสืบเสำะ แบบบทบำทสมมุติ เป็นต้น ก ำหนดกิจกรรม 
ในแผนแบบมส่ีวนร่วมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกำรมอบหมำยงำนให้ค้นคว้ำศึกษำหำข้อมูล ท้ังเด่ียวและกลุ่ม
และท ำรำยงำน โดยก ำหนดให้ไปศึกษำค้นคว้ำจำกระบบออนไลน์ หรือจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ มีแบบฝึก ใบงำนให้ไป
ค้นคว้ำ แล้วน ำเสนองำนท้ังเด่ียวและกลุ่มท่ีหลำกหลำยรูปแบบ ท้ังโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผังควำมคิด กรำฟ
แผนภูมิ นิทรรศกำร หรืออื่นๆ ท้ังนี้ต้องให้เหมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละช้ันและวัย  มีกำรประเมินกำรใช้แผน       
กำรจัดกำรเรียนรู้ บันทึกผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เมื่อสอนจบ ร่วมกันท ำ AAR สรุปผลกำรด ำเนินงำน หำปัญหำ
และอุปสรรค มำปรับปรุงแก้ไข น ำผลมำแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูในกลุ่มสำระ ระดับช้ันหรือช่วงช้ัน
เดียวกัน ท ำ PLC แล้วน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป และมีกำร
เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ได้รับทรำบ ด้วยรูปแบบต่ำงๆ เช่น แผ่นพับ จดหมำยข่ำว 
หรือส่ือออนไลน์ เพจเฟซบุ๊กของสถำนศึกษำ เป็นต้น 



 

๙ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมใน SAR ในครั้งต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในกำรจัดท ำรำยงำนให้มีควำม
สมบูรณ์ ครบถ้วน ได้แก่ บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ควรระบุข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนรำยประเด็นพิจำรณำในแต่ละ
มำตรฐำน พร้อมระบุวิธีพัฒนำและบอกจุดเด่น จุดควรพัฒนำ เพื่อให้ได้มำตรฐำนท่ีสูงขึ้น ควรก ำหนดจุดเน้น       
กำรพัฒนำ ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จในแต่ละด้ำนท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ    
ให้ชัดเจน เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์เปรียบเทียบได้ว่ำกำรด ำเนินกำรพัฒนำบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้หรือไม่  และ
ควรระบุวิธีกำรด ำเนินกำรในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวช้ีวัดแต่ละด้ำนตำมท่ีก ำหนดจุดเน้น ว่ำด ำเนินกำร
อย่ำงไร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมจุดเน้นนั้น มีจุดเด่น จุดควรพัฒนำในเรื่องใดบ้ำง ระบุวิธีกำรพัฒนำท่ีจะท ำให้   
มีคุณภำพคงทนหรือสูงขึ้น ด้ำนกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
ถ้ำแยกประเมินแต่ละช่วงช้ัน เช่น ช่วงช้ันท่ี ๑ ป.๑-๓ ช่วงช้ันท่ี ๒ ป.๔-๖ ช่วงช้ันท่ี ๓ ม.๑-๓ ช่วงช้ันท่ี ๔ ม.๔-ม.๖ 
เป็นต้น จะท ำให้ได้รำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ควรแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ย้อนหลัง ๓ ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่ำมีแนวโน้มกำรพัฒนำเป็นอย่ำงไร  โดยแสดงในรูปตำรำง 
แผนภูมิ กรำฟ รวมถึงควรระบุข้อมูลผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละมำตรฐำนว่ำพึงพอใจอยู่ใน
ระดับใด ควรมีข้อมูลแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ท่ีสถำนศึกษำท ำส ำเร็จจนเป็น
แบบอย่ำงเป็นท่ียอมรับ มีประกำศเกียรติคุณบัตรรองรับหรือผลกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน และอธิบำยให้เห็นชัด    
ว่ำมีแหล่งท่ีมำอย่ำงไร ใช้แล้วช่วยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้นในด้ำนใด อย่ำงไร ควรระบุกำรรำยงำน        
กำรประเมินตนเอง (SAR) หรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ต่อผู้เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน เช่น รำยงำนให้ต้นสังกัด
ทรำบ รำยงำนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพำะผู้ปกครอง ชุมชนและสำธำรณชนรับทรำบ ด้วยรูปแบบ วิธีกำรและ
ช่องทำงท่ีหลำกหลำย ท้ังในรูปแบบออนไลน์และเอกสำร เช่น รำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ     
จัดประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ีจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ผลงำน ป้ำยประกำศ แผ่นพับ 
รวมถึงกำรจัดท ำลิงก์ หรือ QR Code เช่ือมโยงข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นได้ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐ 
 

ค ารับรอง 

 

คณะผู้ประเมินภายนอกขอรับรองว่าได้ท าการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินภายนอกดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธำน นำยสมวำท จงหมื่นไวย์ 
 

กรรมกำร นำยสัญชัย ขวัญมำ 
 

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงนงลักษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์ 
 

 

 
วันท่ี ๑๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

๑๑ 
 

 


