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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  



  

๑ 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จำนวนเด็ก   ๓๓๕  
จำนวนผู้เรียน  ๒.๒๕๘  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๓  
ครูปฐมวัย  ๑๒  
ครูประถมศึกษา  ๗๔  
ครูมัธยมศึกษา ๑๑  
บุคลากรสนับสนุน  -  
อ่ืนๆ  -  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๑๒  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๗๓  
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๖  
ห้องปฏิบัติการ -  
ห้องพยาบาล ๑  
อ่ืนๆ  -  

 
๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๒๘  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๒๘  

จำนวนครูครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๘  



  

๒ 
 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๘  

จำนวนครู ครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๐  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ๓๖  

จำนวนครู ครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๔ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปีที่ ๓ -  

ประถมศึกษาปีที่ ๖ -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  -  
๒.๕ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย -  

ระดับประถมศึกษา -  

ระดับมัธยมศึกษา -  

 
 
 
 

  



  

๓ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   

ให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
 
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลที่ได้ดำเนินการลงใน SAR อย่างชัดเจน เช่น ควรระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จและ 
ผลที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ที่ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
ควรระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาไว้ใน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สถานศึกษามี
จุดเน้นตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “บุคลิกดี มีวินัย ใจอาสา” เช่น เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีบุคลิกดี มีวินัย  
ใจอาสา โดยสถานศึกษากำหนดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในระยะ 
เวลา ๑ ปีการศึกษา ประเมินเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจนเมื่อสิ้นสุดโครงการและกิจกรรม มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำผลประเมินนั้นมาจัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มเด็กที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปี
ต่อไป เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีการสรุปโครงการและกิจกรรมนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เว็บไซต์ 
และเฟสบุค๊ของสถานศึกษา     

 

 
  



  

๔ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน    
  สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็น การส่งเสริมให้ครูมีความสามารถด้านการใช้ 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของเด็ก โดยจัดทำ
โครงการอบรมสัมมนาครูหรือกิจกรรมการศึกษาดูงาน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เทคนิคการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรม กำหนดในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุ
วิธีการดำเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ การนำผลการประเมินกลับมาพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างชัดเจน  
และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง การประชุมครู ผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
มีการเผยแพร่ ผลการดำเนินงานทั้ง เอกสาร และ ออนไลน์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๕ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

จุดเน้น ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบ

ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 
 ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)   ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้

ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่าง
เป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ
ครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรระบุวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation) ที่นำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่ระบุไว้ใน SAR นำมาออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรอย่างไร และใช้
สื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ จัดบรรยากาศที่เหมาะสมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และนำมาใช้พัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้านอย่างไร การนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงในเรื่องใด เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เช่น ด้านร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านสติปัญญา ในกลุ่มเด็กที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ 
จัดโครงการและกิจกรรมใดเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรระบุเป้าหมายและผลสำเร็จ
โครงการและกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา สรุปความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้ปรากฏใน SAR อย่างชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๖ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ  

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน     
  สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็น การกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดให้ชัดเจน  ระบุให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
จากการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ อย่างไร เช่น ความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้จักแก้ปัญหา ผลการทดสอบของสถานศึกษาในรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี โดยมีการเปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียน และมี
วิธีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สูงขึ้น มีการนำเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร เช่น การประชุม ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา แบบรายงานผลการเรียน 
ทั้งรูปแบบเอกสาร และออนไลน์  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๗ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ      

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในด้านการบริหารที่เป็นระบบ ในประเด็นในเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  ๒ – ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท และอัตลักษณ์ ระบุวิธีประเมินประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการดำเนินงานตามหลักสูตร การดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยระบุถึงวิธีการดำเนินงาน วิธีการประเมินผล และผลการดำเนินงานไว้ชัดเจน และจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี ผลการดำเนินงาน พบว่า มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดสอดคล้องกับหลักสูตร นำเสนอ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง ทั้งการแจ้งในที่ประชุม การลง
ในเว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๘ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเน้น ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด   
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

     
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน  SAR ให้ชัดเจน ในประเด็นการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชา บันทึกผลและประเมินผลหลังการสอน ครูดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม ระบุวิธีดำเนินงาน  
วิธีประเมินผลอย่างเป็นระบบ เหมาะสม แสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ และผลการดำเนินงานไว้ชัดเจน แสดงข้อมูล
เชิงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ระบุสัดส่วนเพ่ิมขึ้นและมีการรายงานผลตามแผนการดำเนินงาน การนำผล
ประเมินไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  โดยการนำผลประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์ 
ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น นำผลประเมินมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ และดำเนินการตามแผน มีการนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอนจากผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ผลการดำเนินงานเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย
การประชุมครู ผู้ปกครอง หรือการเผยแพร่ทางระบบออนไลน์หรือเอกสาร เป็นต้น 

  

  



  

๙ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรมีการระบุเป้าหมายที่มุ่งพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียนทุกมาตรฐาน ควรเพ่ิมข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี  ควรเพ่ิมโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับจุดเน้นตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด ระบุวิธีดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  
ต้นสังกัด ในรูปแบบเอกสารและออนไลน์ มีช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง  
และอ่ืนๆ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการปฏิบัติงานได ้

  
  



  

๑๐ 
 

คำรับรอง 

 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ – นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายธนา น่วมนวล  

กรรมการ นายวิลาศ โพธิชาเนตร  

กรรมการและเลขานุการ นางมณฑาทิพย์ สุวัฒนากรชัย 
 

 
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

  



  

๑๑ 
 

 


