
  
 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใตสถานการณ COVID – 19 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

รหัสสถานศึกษา ๑๐๙๒๑๔๐๒๖๓ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาที่เปดสอน ช้ันอนุบาลปที่ ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

 

 

 

ตั้งอยูเลขที่ ๒๕๙ หมูที่ ๔ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย ๙๒๒๒๐ 

โทรศัพท ๐๗๕-๒๙๑๔๐๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)  



  
 

  -๑- 

 

ตอนที่ ๑ 

สรุปขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) 

 

๑. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๑.๑ ขอมูลผูเรียน   

จำนวนเด็ก   ๑๓๒  

จำนวนผูเรียน  ๔๔๑  

๑.๒ ขอมูลบุคลากร   

ผูบริหารสถานศึกษา  ๑  

ครูปฐมวัย  ๖  

ครูประถมศึกษา  ๒๓  

บุคลากรสนับสนุน  - ไมมีขอมูล 

อ่ืนๆ โปรดระบ ุเจาหนาท่ีอ่ืน  ๑  

๑.๓ จำนวนหอง   

หองเรียนปฐมวัย ๖  

หองเรียนประถมศึกษา ๑๖  

หองปฏิบัติการ - ไมมีขอมูล 

หองพยาบาล - ไมมีขอมูล 

อ่ืนๆ โปรดระบุ............. - ไมมีขอมูล 

 

๒. สรุปขอมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      

อัตราสวน ครู ตอ เด็ก   ๑ : .... ไมมีขอมูล 

อัตราสวน หอง ตอ เด็ก ๑ : ๖  

จำนวนครูครบชั้น   
 ครบชัน้    

 ไมครบชัน้  ในระดับชัน้...... 
 



  
 

  -๒- 

 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

ประถมศึกษา   

อัตราสวน ครู ตอ ผูเรียน ๑ :๑๙  

อัตราสวน หอง ตอ ผูเรียน ๑ : ๒๗  

จำนวนครู ครบชั้น   
 ครบชัน้    

 ไมครบชัน้  ในระดับชัน้...... 
 

๒.๓ รอยละของผูสำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปท่ี ๓ - ไมมีขอมูล 

ประถมศึกษาปท่ี ๖ - ไมมีขอมูล 

๒.๔ จำนวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  

ในปการศึกษาท่ีประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย - ไมมีขอมูล 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - ไมมีขอมูล 

 
 

 

 

  



  
 

  -๓- 

 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และขอเสนอแนะ 

 

การพิจารณา  ใหทำเครื่องหมาย √ หนาขอท่ีพบขอมูลใน SAR   

ใหทำเครื่องหมาย X หนาขอท่ีไมพบขอมูลใน SAR 

 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

จุดเนน เด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ

ตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตอผูท่ี

เก่ียวของ 

      

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

  สถานศึกษาควรมีการระบุขอมูลใน SAR ในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีการระบุวิธีการพัฒนา

เด็กปฐมวัย ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได เนน

เด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  ตามเปาหมายอยางเปนระบบ PDCA เชน สถานศึกษากำหนดเปาหมาย เด็ก

รอยละ ๘๑ มีคุณภาพระดับดีเลิศ โดยสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดประสบการณตรงเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการ 

และความคิดสรางสรรค  โดยครูปฐมวัยจัดประสบการณ การเรียนรู ผานกิจกรรมเสรี  เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

ทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ เด็กไดเลือกเลนเรียนรูลงมือทำและสรางองคความรูดวยตนเอง มี

จินตนาการ และความคิดสรางสรรคโครงงานบานวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมโครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประเมินตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา 

สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได เนนเด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค พบวา เด็ก 

รอยละ ๘๔ มีคุณภาพระดับดีเลิศ บรรลุเปาหมาย  สถานศึกษานำขอมูลเด็กท่ีไมผานเกณฑรอยละ ๑๖ มาวิเคราะหถึง

สาเหตุและปญหาท่ีเกิดข้ึน นำไปจัดทำแผนพัฒนาเด็กใหมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค ในปตอไปอยางตอเนื่อง  

พรอมท้ังมีการเผยแพรผลการดำเนินงานใหผูมีสวนเก่ียวของทราบท้ังท่ีประชุมคณะครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

และทางเว็บไซต เฟซบุกของสถานศึกษา เปนตน   



  
 

  -๔- 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเนน ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหาร เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการ  

 และความคิดสรางสรรค 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตละปการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในป

การศึกษาตอไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวน

ไดสวนเสียไดรับทราบ 

 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรมีการระบุขอมูลใน SAR ในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีการระบุวิธีการ

พัฒนา ตัวบงชี้ ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม เนน ผูมีสวนเก่ียวของ 

ทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหาร เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ตามเปาหมายอยาง

เปนระบบ PDCA เชน สถานศึกษากำหนดเปาหมาย มีคุณภาพระดับดีเลิศ  โดยสถานศึกษามีโครงการประกัน

คุณภาพภายใน และเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา

ใหความเห็นชอบ สถานศึกษาดำเนินการสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค โดยจัดใหมี 

การบริการดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพ่ือการจัดประสบการณใหเด็กมีจินตนาการ และความคิด

สรางสรรค มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม อยางเปนระบบ และตอเนื่อง มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจำปแจงผูมีสวนเก่ียวของทราบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมิน ตัวบงชี้ ๒.๖ มีระบบ

บริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม เนน ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายเขามามีสวนรวมใน 

การบริหาร เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค มีคุณภาพระดับดีเลิศ บรรลุเปาหมาย ซ่ึงมี

การนำผลการประเมินมาวิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาท่ีเกิดข้ึน มาวางแผนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ ผูมีสวน

เก่ียวของทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหาร เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรคในปตอไป

อยางตอเนื่อง พรอมท้ังมีการเผยแพรผลการดำเนินงานใหผูมีสวนเก่ียวของทราบท้ังท่ีประชุมคณะครู ผูปกครอง 

กรรมการสถานศึกษา และทางเว็บไซต เฟซบุกของสถานศึกษา เปนตน  

 

 

  



  
 

  -๕- 

 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

จุดเนน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูรายปครบทุก

หนวยการเรียนรู ทุกชั้นป 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)   ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไปใชใน

การจัดประสบการณโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจดัประสบการณอยางเปน

ระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณของครู

อยางเปนระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการจัดประสบการณ 
      

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน   

  สถานศึกษาควรมีการระบุขอมูลใน SAR ในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีการนำเสนอขอมูล

ใหเห็นถึงผลการดำเนินงานของครูปฐมวัย ในการจัดทำแผนการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก

ท้ัง ๔ ดานอยางสมดุล โดยกำหนดหนวยการเรียนรูตลอดปการศึกษา ๔๐ หนวยการเรียนรู ครูปฐมวัยทุกคนจัด

ประสบการณการเรียนรูตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรูเนน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือ

สงเสริมใหเด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของเด็ก

ผานกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม โดยใชสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา มีการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กสามารถปฏิบัติไดจริง 

ครูปฐมวัยรวมกับผูปกครองประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และบันทึกผลหลังสอน แสดงขอมูล

ผลการประเมินเชิงพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล แจงใหผูปกครองทราบภาคเรียนละครั้ง และสรุปเปน

ภาพรวมของสถานศึกษา (Big Data) เชน เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค รอยละ ๘๔ มีคุณภาพระดับ 

ดีเลิศ ครูปฐมวัยนำผลการประเมินคุณภาพเด็กรอยละ ๑๖ ท่ีไมผานเกณฑมาวิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาท่ี

เกิดข้ึน มาจัดทำแผนการจัดประสบการณการเรียนรู เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค และ

ดำเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูปฐมวัย ผูปกครอง เพ่ือนครูปฐมวัยดวยกัน มี

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดประสบการณการเรียนรูของครูปฐมวัย จากฝายบริหาร ฝายวิชาการ เพ่ือนครู

ดวยกัน ศึกษานิเทศก เปนตน พรอมท้ังมีการเผยแพรผลการดำเนินงานใหผูมีสวนเก่ียวของทราบท้ังท่ีประชุม 

คณะครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และทางเว็บไซต เฟซบุก ของสถานศึกษา เปนตน   

 



  
 

  -๖- 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

จุดเนน ผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของผูเรียน o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบตาม

เปาหมายการพัฒนาผูเรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามเปาหมายการพัฒนาผูเรียน 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผูเรียนมาพัฒนาผูเรียนดาน

ผลสัมฤทธิ์ใหสูงข้ึน 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนตอผูท่ี

เก่ียวของ 

      

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

  สถานศึกษาควรมีการระบุขอมูลใน SAR ในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีการระบุวิธีการ

พัฒนาผู เรียน ดานตัวบงชี้ ท่ี  ๑.๑ (๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เนน ผู เรียนมี

ความสามารถทางวิทยาศาสตร  ตามเปาหมายอยางเปนระบบ PDCA เชน สถานศึกษากำหนดเปาหมาย ผูเรียน

รอยละ ๗๐ มีคุณภาพระดับดี โดยสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือ

วิจัย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร  เชน ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทางวิชาการนักเรียน ผาน

กระบวนการการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำป ๒๕๖๒ กิจกรรมผูเรียนท่ีมีความสามารถดานวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดรับรางวัลเหรียญทอง วิทยาศาสตร ๒ คน เหรียญเงิน ๕ คน และเหรียญทองแดง 

๓ คน และไดเขารวมแขงขันระดับประเทศจำนวน ๗ คน รายวิชาวิทยาศาสตร และกิจกรรมกระเชาเคลื่อนท่ีท่ีจัด

กิจกรรมทุกวันศุกรตอนเท่ียง กิจกรรมอานสนุกในหองสมุดจัดกิจกรรมทุกวันตอนเท่ียง คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ประเมิน ดานตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ (๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เนน ผูเรียนมี

ความสามารถทางวิทยาศาสตร พบวา ผูเรียนรอยละ ๘๗ มีคุณภาพระดับดีเลิศ บรรลุเปาหมาย สถานศึกษานำขอมูล

ผูเรียนท่ีไมผานเกณฑรอยละ ๑๓ มาวิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาท่ีเกิดข้ึน นำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

ใหผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร ในปตอไปอยางตอเนื่อง พรอมท้ังมีการเผยแพรผลการดำเนินงานใหผูมี

สวนเก่ียวของทราบท้ังท่ีประชุมคณะครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และทางเว็บไซต เฟซบุกของสถานศึกษา  

เปนตน  

 

 

 

  



  
 

  -๗- 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเนน การบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตละปการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในป

การศึกษาตอไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบ 

 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

  สถานศึกษาควรมีการระบุขอมูลใน SAR ในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีการระบุวิธีการ

พัฒนา ตัวบงชี้ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เนน การบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย 

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร ตามเปาหมายอยางเปนระบบ PDCA เชน สถานศึกษา

กำหนดเปาหมาย มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามีโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และเปด

โอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทำเสนอ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ และมี

การดำเนินงานตามแผน เชน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ประชุมผูปกครอง 

ภาคเรียนละครั้ง มีเครือขายผูปกครอง เปนตน สถานศึกษาดำเนินการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทาง

วิทยาศาสตร โดยจัดใหมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถทาง

วิทยาศาสตร มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม อยางเปนระบบ และตอเนื่อง มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจำปแจงผูมีสวนเก่ียวของทราบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมิน ตัวบงชี้ ๒.๒ มีระบบ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เนน การบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมี

ความสามารถทางวิทยาศาสตร มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย ซ่ึงมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห

เพ่ือรักษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตรในป

ตอไปอยางตอเนื่อง พรอมท้ังมีการเผยแพรผลการดำเนินงานใหผูมีสวนเก่ียวของทราบท้ังท่ีประชุมคณะครู ผูปกครอง 

กรรมการสถานศึกษา และทางเว็บไซต เฟซบุก ของสถานศึกษา เปนตน  

 

 

 

  



  
 

  -๘- 

 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

จุดเนน การจัดการเรียนรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือวิจัย (Research-Based Learning) 

 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา ทุกชั้นป o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

อยางเปนระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจดัการเรียนการสอน

ของครูอยางเปนระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

      

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน   

  สถานศึกษาควรมีการระบุขอมูลใน SAR ในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีการนำเสนอขอมูล

ใหเห็นถึงผลการดำเนินงานของครู ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ท้ังดานวิชาการ และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงครายปครบทุกรายวิชา ครบทุกชั้นป ครูทุกคนนำแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เนน 

การจัดการเรียนรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือวิจัย (Research-Based Learning) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน

มีความสามารถทางวิทยาศาสตร โดยใชสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา มีการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง ครูมี 

การประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และบันทึกผลหลังสอน แสดงขอมูลผลการประเมินเชิง

พัฒนาการของผูเรียนเปนรายบุคคล แจงใหผูเรียนและผูปกครองทราบ และสรุปเปนภาพรวมของสถานศึกษา (Big 

Data) ของแตละกลุมสาระการเรียนรู เชน ผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร รอยละ ๘๗ มีคุณภาพระดับ 

ดีเลิศ ครูมีการนำผลประเมินผูเรียนรอยละ ๑๓ ท่ีไมผานเกณฑมาวิเคราะหถึงสาเหตุ และปญหาท่ีเกิดข้ึน แลว

นำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร และ ดำเนินการตามแผน

อยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู ผูปกครอง เพ่ือนครูดวยกัน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

การจัดการเรียนรูของครูจากฝายบริหาร ฝายวิชาการ เพ่ือนครูดวยกัน ศึกษานิเทศก เปนตน พรอมท้ังมี 

การเผยแพรผลการดำเนินงานใหผู มีเก่ียวของทราบท้ังท่ีประชุมคณะครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน และทางเว็บไซต เฟซบุกของสถานศึกษา เปนตน 

 



  
 

  -๙- 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งตอไปใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน โดยมีการระบุประเด็นพิจารณาบทสรุป

ผูบริหาร บอกแผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ประเด็นขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญของสถานศึกษา ควรแสดง

โครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน มีขอมูลอาคารสถานท่ี คารอยละของผูสำเร็จการศึกษา จำนวนวันท่ีสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนจรงิในรอบปการศึกษา และระบุภาระงานสอนเต็มเวลาของครู ประเด็นผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ควรมีขอเสนอแนะท้ังระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หากมีแบบอยางท่ีดี 

(Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ของแตละมาตรฐานควรแสดงรายละเอียดไวดวย การนำเสนอ

ขอมูลใน SAR คาสถิติท่ีสำคัญ ภาคผนวก และการจัดทำเอกสารควรใหเปนไปตามหลักวิชาการ การเผยแพรผล

การจัดการศึกษาแกผูเก่ียวของทราบ ไดจัดทำอยางไร โดยวิธีการใดบาง เชน รูปแบบสื่อออนไลน เอกสารสิ่งพิมพ 

ลิงกหรือ QR Code หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ควรระบุไวใหชัดเจน   

 

 

  



  
 

  -๑๐- 

 

คำรับรอง 

 

คณะผูประเมินขอรับรองวาไดทำการประเมิน SAR ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซ่ึงตัดสินผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกบนฐานความโปรงใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผูประเมินดังนี้ 

 
ตำแหนง ช่ือ - นามสกุล ลายมือช่ือ 

ประธาน นายเฉลิมชัย นิลกาญจน  

กรรมการ นายมนูญ บุญชูวงศ  

กรรมการและเลขานุการ นายยินดี วรรณมณี  

 

 
วันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

  



  
 

  -๑๑- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


