
 
 

 
 
 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเยี่ยม  

 ภายใต�สถานการณ� COVID – 19 
(การตรวจเย่ียมผ)านทางระบบวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส�) 
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค�การมหาชน)  



  ๑ 

 

 

ตอนที่ ๑  

สรุปข�อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 (ขFอมูล ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
๑. ข�อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข�อมูลผู�เรียน   
จำนวนเด็ก   ๑๐๙  
จำนวนผูFเรียน  ๓๐๕  
๑.๒ ข�อมูลบุคลากร   
ผูFบริหารสถานศึกษา  ๒  
ครูปฐมวัย  ๖  
ครูประถมศึกษา  ๑๕  
บุคลากรสนับสนุน  ๖  
อ่ืนๆ โปรดระบุ.............  -  
๑.๓ จำนวนห�อง   
หFองเรียนปฐมวัย ๖  
หFองเรียนประถมศึกษา ๑๒  
หFองปฏิบัติการ ๖  
หFองพยาบาล ๑  
อ่ืนๆ โปรดระบุ............. -  

 

๒. สรุปข�อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส	วน ครู ต	อ เด็ก   ๑ : ๑๙  
อัตราส	วน หFอง ต	อ เด็ก ๑ : ๑๙  

จำนวนครูครบชั้น   � ครบช้ัน    
� ไม	ครบช้ัน  ในระดับช้ัน...... 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   



  ๒ 

 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
อัตราส	วน ครู ต	อ ผูFเรียน ๑ : ๒๑  
อัตราส	วน หFอง ต	อ ผูFเรียน ๑ : ๒๖  

จำนวนครู ครบชั้น   � ครบช้ัน    
� ไม	ครบช้ัน  ในระดับช้ัน...... 

 

๒.๓ ร�อยละของผู�สำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปWท่ี ๓ ๑๐๐  

ประถมศึกษาปWท่ี ๖ ๑๐๐  
๒.๔ จำนวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปDการศึกษาท่ีประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย ๒๐๐  

ระดับประถมศึกษา ๒๐๐  

 

๓. ข�อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�อง (โปรดทำเครื่องหมาย  หน�าข�อท่ีพบ)  
การศึกษาปฐมวัย  

๑. อาหารกลางวัน (ค	าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐ บาท/คน/วัน)  
     � ๑.๑ ครบหFาหมู	 
     � ๑.๒ เพียงพอต	อจำนวนเด็ก 
     � ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไม	ใส	ผงชูรส 
     � ๑.๔ มีชFอนสFอมใหFกับเด็กครบทุกคนทุกครั้ง 

      � ๑.๕ ผูFประกอบอาหาร (แม	ครัว ผูFช	วย) ระวังเรื่องความสะอาด (สวมหมวก ผFากันเปZ[อน 
ระหว	างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

     � ๑.๖ บริเวณหFองครัว เครื่องมือ เครื่องใชF ฯลฯ มีความสะอาด 
     � ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารสำหรับเด็กเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  
 ๒. หFองสุขา อ	างลFางมือ ลFางหนFา แปรงฟ̂น สำหรับเด็ก 
    � ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
     �   ๒.๒ เพียงพอ 
     � ๒.๓ สะอาด 
     � ๒.๔ มีความปลอดภัย 
     � ๒.๕ มีผูFดูแลและทำความสะอาด 
 
 ๓. บริเวณสนามเด็กเล	น 
     � ๓.๑ ปลอดภัย  



  ๓ 

 

     � ๓.๒ ร	มรื่น สะอาด 
     � ๓.๓ มีเครื่องเล	นท่ีเสริมพัฒนาการ 
     � ๓.๔ มีผูFดูแลตลอดเวลา 
 
 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
     � ๔.๑ มีสื่อการจัดประสบการณ$การเรียนรูFท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
     � ๔.๒ เนFนพัฒนาการ ๔ ดFาน (ร	างกาย อารมณ$-จิตใจ สังคม สติป^ญญา) 
 
 ๕. การนอนพักผ	อนของเด็ก 
     � ๕.๑ สถานท่ีสะอาดปลอดภัย เงียบสงบ 
     � ๕.๒ เครื่องนอนสะอาด เพียงพอสำหรับเด็กแต	ละคน 
     � ๕.๓ มีผูFดูแลตลอดเวลาท่ีเด็กนอน 
 
ระดับประถมศึกษา  

๑. อาหารกลางวัน (ค	าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐ บาท/คน/วัน)  
      �  ๑.๑ ครบหFาหมู	 
      �  ๑.๒ เพียงพอต	อจำนวนผูFเรียน 
      � ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไม	ใส	ผงชูรส 
      � ๑.๔ มีชFอนสFอมใหFกับผูFเรียนครบทุกคนทุกครั้ง 

       � ๑.๕ ผูFประกอบอาหาร (แม	ครัว ผูFช	วย) ระวังเรื่องความสะอาด (สวมหมวก ผFากันเปZ[อน 
   ระหว	างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

      � ๑.๖ บริเวณหFองครัว เครื่องมือ เครื่องใชF ฯลฯ มีความสะอาด 
  ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารสำหรับผูFเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  
 ๒. หFองสุขา อ	างลFางมือ ลFางหนFา แปรงฟ̂น สำหรับผูFเรียน 
      � ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
      � ๒.๒ เพียงพอ 
      � ๒.๓ สะอาด 
      � ๒.๔ มีความปลอดภัย 
      � ๒.๕ มีผูFดูแลและทำความสะอาด 
 
 ๓. บริเวณสนามเด็กเล	น 
      � ๓.๑ ปลอดภัย  



  ๔ 

 

      � ๓.๒ ร	มรื่น สะอาด 
      � ๓.๓ มีเครื่องเล	นท่ีเสริมพัฒนาการ 
      �  ๓.๔ มีผูFดูแลตลอดเวลา 
 
 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
      � ๔.๑ มีสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับวัย 
  

  
 
    
 
 
 
 

  
  



  ๕ 

 

ตอนที่ ๒ 
สรุปผลประเมินการตรวจเย่ียมผ)านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  

และข�อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ใหFทำเครื่องหมาย √ ในช	องผลการพิจารณาท่ีพบขFอมูล หลักฐานเชิงประจักษ$   

ใหFทำเครื่องหมาย X ในช	องผลการพิจารณาท่ีไม	พบขFอมูล หลักฐานเชิงประจักษ$   
 

การศึกษาปฐมวัย (ผลการประเมิน SAR ภายใต�สถานการณ� COVID – 19) 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  

จุดเน�น เด็กมีคุณธรรม 
 

ได�ผลประเมินระดับ ดี 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเปaาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง  (๐-๓ ขFอ)  
o พอใชF (๔ ขFอ) 

  ดี  (๕ ขFอ) 
  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย	างเปbน
ระบบตามเปaาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปaาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหFมีพัฒนาการสมวัย 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต	อ
ผูFท่ีเก่ียวขFอง 

 
ได�ผลประเมินระดับ - 

ระดับคุณภาพ เกณฑ�การพิจารณา 
� ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข�อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

� ดีเย่ียม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 
• มีหลักฐานแสดงให�เห็นว!าสถานศึกษามี แบบอย!างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



  ๖ 

 

ข�อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ให�สูงข้ึน 
สถานศึกษาควรมีการระบุขFอมูลใน SAR ในปWต	อไปใหFมีความสมบูรณ$ยิ ่งขึ ้น โดยมีการระบุวิธีพัฒนา

คุณภาพเด็กปฐมวัยอย	างมีระบบตามเปaาหมายพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดFานเด็กมีคุณธรรม เช	น สถานศึกษามี 
การจัดทำโครงการส	งเสริมใหFเด็กมีคุณธรรม รFอยละ ๘๐ โดยจัดประสบการณ$การเรียนรูFแบบบูรณาการผ	าน 
การเล	น ๖ กิจกรรมหลักและจัดกิจกรรมการปฏิบัติ กิจวัตรประจำวัน กิจกรรมส	งเสริมความดีงามในชีวิต กิจกรรม
ค	านิยม ๑๒ ประการ เปbนตFน มีบันทึกพัฒนาการดFานเด็กมีคุณธรรม จากการสังเกตเด็กมีคุณภาพรFอยละ ๙๗ 
ระดับยอดเยี่ยม และมีการแจFงผลใหFผูFปกครองทราบทุกภาคเรียน ดังนั้นในปWการศึกษาต	อไป สถานศึกษาควรมี 
การวางแผน จัดทำโครงการส	งเสริมใหFเด็กมีคุณธรรม อย	างต	อเนื่อง และมีการเผยแพร	 โดยแจFงในที่ประชุม ครู 
ผูFปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผ	านเว็บไซต$ เฟซบุfกของสถานศึกษา เปbนตFน 
  



  ๗ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน�น กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส)วนร)วมเพ่ือให�เด็กมีคุณธรรม 

 

ได�ผลประเมินระดับ ดี      
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต	ละปWการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ขFอ)  
o พอใชF (๔ ขFอ) 

  ดี  (๕ ขFอ) 
    

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชFดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใชFในการปรับปรุงแกFไขในปW
การศึกษาต	อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหFผูF
มีส	วนไดFส	วนเสียไดFรับทราบ 

   
 

ได�ผลประเมินระดับ -  

ระดับคุณภาพ เกณฑ�การพิจารณา 
� ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข�อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

� ดีเย่ียม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 
• มีหลักฐานแสดงให�เห็นว!าสถานศึกษามี แบบอย!างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
ข�อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ให�สูงข้ึน 

สถานศึกษาควรระบุขFอมูลลงใน SAR ปWต	อไปใหFสมบูรณ$ยิ่งขึ้น ใดยระบุในประเด็นการมีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง ๔ ดFานสอดคลFองกับบริบทของทFองถ่ินใหFสัมพันธ$สอดคลFองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน$ ปรัชญาของสถานศึกษา 
ซึ่งวิสัยทัศน$ไดFกำหนดว	า “เนFนคุณธรรม นำวิชาการ กFาวทันเทคโนโลยี” โดยสถานศึกษากำหนดเปaาหมายของเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลใด มีคุณธรรมดFานใดหรือเรื ่องใดใหFเด	นชัดและมีขFอมูลวิธีการพัฒนาโดยจัดทำโครงการ/
กิจกรรมใหFสอดคลFองกัน มีการประเมินผลพัฒนาระบุใหFเห็นขFอมูลวิธีการพัฒนาและเครื่องมือประเมินใหFชัดเจน และนำ
ผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเปaาหมายท่ีกำหนดไวF ตลอดจนเปรียบเทียบผลการประเมินการดำเนินงานยFอนหลัง ๓ 
ปWการศึกษาเพื่อใหFเห็นร	องรอยการพัฒนาอย	างเด	นชัด สถานศึกษาควรมีขFอมูลหลักฐานร	องรอยการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมอย	างละเอียด ระบุชื่อชิ้นงานผลงานของครูและเด็กรวมท้ังผูFบริหาร เช	น รายงาน โครงงานต	าง ๆ และ
สถานศึกษาควรระบุวิธีการเผยแพร	ประชาสัมพันธ$ผลงานอย	างหลากหลาย เช	น เอกสารประชาสัมพันธ$ การประชุม
ชี้แจงผูFปกครอง การเผยแพร	ทางไลน$ และเว็บไซต$ของสถานศึกษา เปbนตFน  



  ๘ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ�ท่ีเน�นเด็กเปOนสำคัญ 

จุดเน�น จัดประสบการณ�การเรียนรู�ให�เด็กมีคุณธรรม 

 

ได�ผลประเมินระดับ ดี      
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ$การเรียนรูFรายปW
ครบทุกหน	วยการเรียนรูF ทุกชั้นปW 

o ปรับปรุง (๐-๓ ขFอ)  
o พอใชF (๔ ขFอ) 
 ดี  (๕ ขFอ) 
  

 ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ$การเรียนรูF
ไปใชFในการจัดประสบการณ$โดยใชFสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล	งเรียนรูFท่ีเอ้ือต	อการเรียนรูF 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ$
อย	างเปbนระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ$
ของครูอย	างเปbนระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูFและใหFขFอมูลปaอนกลับเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ$ 

   

ได�ผลประเมินระดับ - 
ระดับคุณภาพ เกณฑ�การพิจารณา 

� ดีมาก 
 

• มีหลักฐานหรือข�อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

� ดีเย่ียม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 
• มีหลักฐานแสดงให�เห็นว!าสถานศึกษามี แบบอย!างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
ข�อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ ให�สูงข้ึน 

สถานศึกษาควรระบุขFอมูลใน SAR ปWต	อไปใหFสมบูรณ$ยิ ่งขึ ้นโดยระบุขFอมูลครูทุกคนมีการนำแผน 
การจัดประสบการณ$การเรียนรูFที ่เนFนใหFเด็กมีคุณธรรม ไปใชFในการจัดประสบการณ$ โดยใชFสื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล	งเรียนที ่เอื ้อต	อการเรียนรู F โดยสถานศึกษาควรระบุวิธ ีการที ่ครูทุกคนนำแผนการจัด
ประสบการณ$ไปใชFโดยใชFสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล	งเรียนรูFที ่เอื ้อต	อการเรียนรูF เช	น การจัดทำแผน 
การจัดประสบการณ$แบบบูรณาการและส	งเสริมคุณธรรม โดยยึดเด็กเปbนสำคัญ ผ	านการลงมือปฏิบัติ ตอบสนอง
ต	อการเรียนรูFของเด็ก โดยใชFกิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก และสอดแทรกนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การสอน
แบบโครงการ Project Approach ตามความสนใจของเด็ก มีการนำภูมิป^ญญาทFองถิ่นเขFามามีบทบาทส	งเสริม
สนับสนุนใหFเด็กเรียนรูF มีการตรวจสอบและประเมินเด็กอย	างเปbนระบบตามสภาพจริงที ่ควบคู	ไปกับการจัด



  ๙ 

 

ประสบการณ$ตามตารางกิจกรรมประจำวัน โดยผูFปกครองมีส	วนร	วมประเมิน ใหFความเห็น ประเมินพฤติกรรมเด็ก
ที่สะทFอนเด็กมีคุณธรรมนำผลการประเมินไปใชFปรับปรุงดFวยการทำวิจัยในชั้นเรียนปรับปรุงการจัดประสบการณ$
การเรียนรูFไปพัฒนาการจัดประสบการณ$อย	างต	อเนื ่อง พรFอมทั้งมีการเผยแพร	ผลการดำเนินงานใหFผู Fมีส	วน
เก่ียวขFองทราบท้ังในท่ีประชุมครู ผูFปกครอง กรรมการสถานศึกษาและเว็บไซต$ เฟซบุfกของสถานศึกษา เปbนตFน 

 

  



  ๑๐ 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ผลการตรวจเย่ียมผ2านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�) 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู�เรียน 

จุดเน�น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช�เทคโนโลยี 

 

ได�ผลประเมินระดับ ดี      
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

� ๑. มีการระบุเปaาหมายคุณภาพของผูFเรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ขFอ)  
o พอใชF (๔ ขFอ) 
�  ดี  (๕ ขFอ) 
   

� ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผูFเรียนอย	างเปbนระบบ
ตามเปaาหมายการพัฒนาผูFเรียน 

� ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผูFเรียนตามเปaาหมายการพัฒนาผูFเรียน 

� ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผูFเรียนมาพัฒนาผูFเรียน
ดFานผลสัมฤทธิ์ใหFสูงข้ึน 

� ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผูFเรียนต	อผูFท่ี
เก่ียวขFอง 

   
ได�ผลประเมินระดับ ดีเย่ียม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ�การพิจารณา 
� ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข�อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

� ดีเย่ียม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 
• มีหลักฐานแสดงให�เห็นว!าสถานศึกษามี แบบอย!างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

 
ข�อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ให�สูงข้ึน 
 ผูFเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ	มสาระต	าง ๆ ตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูFเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาดFานคุณภาพผูFเรียนสูงสุดอย	างต	อเนื่อง ในช	วง ๓ ปWการศึกษาท่ีผ	านมาบรรลุเปaาหมายของ
การพัฒนาผูFเรียนตามจุดเนFนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชFเทคโนโลยี ผูFเรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปWท่ี ๖ ในภาพรวมสูงกว	าระดับประเทศอย	างต	อเนื่อง ๓ ปW ต้ังแต	ปW
การศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ สถานศึกษาควรดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีใชFในการพัฒนา
ผูFเรียนตามจุดเนFนต	อไป ควรนำผลการประเมินโครงการดังกล	าวมาพัฒนาและปรับปรุงใหFมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดย
ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม เปaาหมาย กิจกรรม เนื้อหาสาระ วิธีการ ขั้นตอน สื่อ รูปแบบในการดำเนินการใหFเหมาะสม
ทันสมัยน	าสนใจมากขึ้น เช	น ใหFผูFปกครองมีส	วนร	วมกับผูFเรียน ในการกำหนดเปaาหมายในการเรียนทุกกลุ	มสาระ



  ๑๑ 

 

การเรียนรูFใหFสูงขึ้น กำหนดมาตรการวิธีการที่พัฒนาตนเองใหFถึงเปaาหมายตามที่ครูกำหนด และผูFปกครองกับ
ผูFเรียนกำหนด มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูF ระหว	างครู ผูFปกครอง ผูFเรียนสม่ำเสมอ ทำใหFเกิดความร	วมมือ ร	วมใจ 
มีพลังในการพัฒนาผูFเรียน สามารถลดจำนวนผูFเรียนท่ีไม	ผ	านเกณฑ$ในแต	ละกลุ	มสาระการเรียนรูFใหFลดนFอยลง และ
สถานศึกษาควรกำหนดจุดเนFนอื่น ๆ เพิ่มเติมจากปรัชญา วิสัยทัศน$ อัตลักษณ$ เอกลักษณ$ ของสถานศึกษาเพื่อนำ
ทักษะของผูFเรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ดFานใดดFานหนึ่งมาพัฒนาผูFเรียนตามศักยภาพของสถานศึกษา เช	น ทักษะ
ดFานสรFางสรรค$และนวัตกรรม ทักษะการทำงาน และทักษะเรียนรูF ฯลฯ โดยมีการดำเนินงานที่เปbนระบบวงจร
คุณภาพ (PDCA) และมีการเผยแพร	ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเนFนที่กำหนดหรือดFานอื่นของ
สถานศึกษาดFวยช	องทางท่ีหลากหลาย เช	น เฟซบุfก เว็บไซต$ ของสถานศึกษา เปbนตFน 

  



  ๑๒ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน�น การบริหารจัดการพัฒนางานวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช�เทคโนโลยี 

 

ได�ผลประเมินระดับ ดี 
    ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

� ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต	ละปWการศึกษา  o ปรับปรุง (๐-๓ ขFอ)  
o พอใชF (๔ ขFอ) 
�  ดี  (๕ ขFอ) 
   

� ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชFดำเนินการ 

� ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  
� ๔. มีการนำผลการประเมินไปใชFในการปรับปรุงแกFไขในปW

การศึกษาต	อไป 

� ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหFผูF
มีส	วนไดFส	วนเสียไดFรับทราบ 

   
ได�ผลประเมินระดับ ดีเย่ียม  

ระดับคุณภาพ เกณฑ�การพิจารณา 
� ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข�อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

� ดีเย่ียม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 
• มีหลักฐานแสดงให�เห็นว!าสถานศึกษามี แบบอย!างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
ข�อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ให�สูงข้ึน 
 สถานศึกษาประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผูFเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ	มสาระการเรียนรูFต	าง ๆ ตามหลักสูตรสูงขึ้นอย	างต	อเนื่องใน
ช	วงเวลา ๓ ปWที่ผ	านมา ครูผูFสอนไดFรับการพัฒนาใหFมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ใชFสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนรูF เช	น ระบบ School Bright หFองเรียน Smart TV 
พัฒนาครูและผูFเรียน Smart School Group สถานศึกษามีนวัตกรรม สื่อหนังสือเล	มเล็ก เพื่อพัฒนาการเรียนรูF 
โดยผูFบริหารริเริ ่มศึกษาคFนควFาข้ันตอนวิธีการเทคนิคการผลิตมาฝxกอบรมใหFครู ใหFงบประมาณการจัดทำ มี 
การดำเนินเปbนระบบ PDCA ทำครอบคลุมทุกชั้นทุกสาระการเรียนรูF ผูFเรียนมีความสุขในการเรียน สนใจการเรยีน
ยิ่งข้ึนส	งผลใหFผูFเรียนอ	านออกเขียนคล	อง เปbนพ้ืนฐานในการเรียนรูFสาระอ่ืน ๆ ไดFดียิ่งข้ึน ผูFเรียนไดFรับการฝxกฝนใหF
จัดทำหนังสือเล	มเล็กของตนในสาระการเรียนรูFต	าง ๆ ผูFเรียนไดFรับรางวัลเหรียญทองในการประกวดหนังสือเล	มเล็ก
สาระการเรียนรูFเพิ่มเติม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปWการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ไดFรับเหรียญเงินระดับภาคใตF ปW 



  ๑๓ 

 

๒๕๖๐ และปW ๒๕๖๑ สถานศึกษาควรผลิตสื่อหนังสื่อเล	มเล็ก ทั้งของครูและผูFเรียนใชFในการเรียนการสอนอย	าง
ต	อเนื่องและควรใชFเทคโนโลยีเขFามาช	วยพัฒนาเปbนหนังสือ อิเล็กทรอนิกส$ (E - book) ประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ตามศักยภาพของสถานศึกษา โดยการดำเนินท่ีเปbนระบบวงจรคุณภาพ PDCA และมีการเผยแพร	ผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาตามจุดเนFนและดFานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาดFวยช	องทางท่ีหลากหลาย เช	น เอกสาร เฟซบุfก เว็บไซต$ 
ของสถานศึกษา เปbนตFน 

  



  ๑๔ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปOนสำคัญ  

จุดเน�น ครูจัดการเรียนการสอนมุ)งเน�นในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช�เทคโนโลยี 

 

ได�ผลประเมินระดับ ดี     
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

� ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูFครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปW o ปรับปรุง (๐-๓ ขFอ)  
o พอใชF (๔ ขFอ) 
� ดี  (๕ ขFอ) 
  

� ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรูFไปใชFในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชFสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล	ง
เรียนรูFท่ีเอ้ือต	อการเรียนรูF 

� ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย	างเปbนระบบ 

� ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย	างเปbนระบบ 

� ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูFและใหFขFอมูลปaอนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

   
ได�ผลประเมินระดับ ดีเย่ียม  

ระดับคุณภาพ เกณฑ�การพิจารณา 
� ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข�อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

� ดีเย่ียม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนในช!วง ๓ ป%การศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 
• มีหลักฐานแสดงให�เห็นว!าสถานศึกษามี แบบอย!างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
ข�อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ ให�สูงข้ึน 
 สถานศึกษามีร	องรอยหลักฐานครบถFวนตามตัวชี้วัดที่กำหนด สถานศึกษามีการกำหนดจุดเนFน คือ ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ	งเนFนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชFเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีสารสนเทศ
ดFานคุณภาพผูFเรียนเปbนเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูทุกกลุ	มสาระการเรียนรูF ครูใชFสื่อ Smart TV ตามสาระการเรียนรูFในแผนการจัดการเรียนรูF ทั้งใหFผูFเรียนมี
ความรูFความเขFาใจเปbนอย	างดี เกิดการเรียนรูFจากการคิดและการปฏิบัติจริง โดยมีผลงาน โครงการต	าง ๆ ทุกกลุ	ม
สาระการเรียนรู F ส	งผลใหFสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองดFานกระบวนการจัดการเรียนการสอนสูงกว	า
เปaาหมายอย	างต	อเนื ่อง ๓ ปW ตั ้งแต	ปWการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และมีผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ



  ๑๕ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว	าเปaาหมายอย	างต	อเนื่อง ๓ ปW ตั้งแต	ปWการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ ครูทุกคนร	วมสรFาง
นวัตกรรมหนังสือเล	มเล็กเพื่อพัฒนาการเรียนรูFอย	างเปbนระบบ โดยใชFกระบวนการ PDCA ครูทุกคนทุกกลุ	มสาระ
การเรียนรูFมีหนังสือเล	มเล็กเพื่อแกFป^ญหาการอ	านและการเขียนของผูFเรียน ทำใหFผูFเรียนอ	านคล	องเขียนคล	องใน
ภาพรวมของสถานศึกษารFอยละ ๘๕ ส	งผลใหFผู Fเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปWที่ ๖ ในภาพรวมสูงกว	าระดับประเทศอย	างต	อเนื่อง ๓ ปW ตั้งแต	ปWการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ ดังนั้น
สถานศึกษาควรผลิตสื่อหนังสือเล	มเล็กทั้งของครูและผูFเรียน ใชFในการเรียนการสอนอย	างต	อเนื่องโดยใชFสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขFามาช	วยพัฒนาเปbนหนังสือ อิเล็กทรอนิกส$ (E-book) ประเภทใดประเภทหนึ่งตามศักยภาพ
ของสถานศึกษา 

 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 สถานศึกษามีการกำหนดเปaาหมาย วิสัยทัศน$ พันธกิจ ที่สอดคลFองกับจุดเนFนของการพัฒนาคุณภาพ
ผูFเรียนอย	างชัดเจนในการมุ	งพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชFเทคโนโลยีและสารสนเทศเปbนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนอย	างเปbนระบบ ต	อเนื่อง และทันสมัย ปรากฏเด	นชัดเปbนท่ียอมรับ
ของหน	วยงานตFนสังกัด และสาธารณชน ดังนั้นสถานศึกษาควรรักษาผลการพัฒนาใหFยั่งยืน และร	วมหาแนวทาง
พัฒนาใหFครอบคลุมจุดเนFนอื่น ๆ ของสถานศึกษาใหFครบถFวนตามที่สถานศึกษาไดFกำหนดไวF โดยสรFางนวัตกรรม
หรือแบบอย	างที่ดี จากการมีส	วนร	วมจากบุคลากรทุกฝzาย และผูFมีส	วนเกี่ยวขFองดFวยกระบวนการ PDCA และนำ
ผลมาเผยแพร	 ใหFสถานศึกษาอ่ืนไดFนำไปปฏิบัติพัฒนาสถานศึกษาตนเอง เปbนแบบอย	างท่ีดีต	อวงการศึกษาในดFาน
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม พรFอมท้ังมีการเผยแพร	ประชาสัมพันธ$หลายช	องทางท้ังเอกสาร และระบบออนไลน$ต	าง ๆ เปbนตFน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ๑๖ 

 

คำรับรอง 

 

 คณะผู�ประเมินขอรับรองว!าได�ทำการประเมินผลการตรวจเยี่ยมผ!านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสD 
ตามเกณฑDการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคDการ
มหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร!งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดย  
คณะผู�ประเมินดังนี้ 
 

ตำแหน)ง ช่ือ - นามสกุล ลายมือช่ือ 

ประธาน นางกอบกุล   ชนะกุล  
 

กรรมการ นางจรรยา พละบุญ  

 
กรรมการและเลขานุการ นางพัชรี  ชูมณี  

 
 

 

วันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๗ 

 

การลงนามรับรอง 

 
สถานศึกษาไดFตรวจสอบ (ร	าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี ่ยมภายใตF

สถานการณ$ COVID – 19 (การตรวจเยี่ยมผ	านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส$) ของคณะผูFประเมินเม่ือ       
วันท่ี ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบ (ร	าง) รายงานผลการประเมินการตรวจเยี ่ยมฯ ตามท่ี 
คณะผูFประเมินเสนอ 
 

 
         ลงนาม. 

 
               (นางลำพอง   สุขช	วย) 

ผูFมีอำนาจลงนาม 
ตำแหน	ง..ผูFอำนวยการโรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 

                                วันท่ี ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


