
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564  

  ระดับปฐมวัย 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเย่ียม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ ยอดเย่ียม  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเย่ียม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ยอดเย่ียม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้ ยอดเย่ียม  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ยอดเย่ียม  
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม  
3. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ยอดเย่ียม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเย่ียม 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม  
6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ยอดเย่ียม  
7. โรงเรียนเพิม่เตมิได้... -  

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดลุเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม  
2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมคีวามสุข ยอดเย่ียม  
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 
 

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเย่ียม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบบันทึกผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 
    

  ระดับการศกึษาปฐมวยั 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แขง็แรง มีสขุนิสยัที่ดี 
และดแูลความปลอดภยัของตนองได้ 

 
 

 
 

87 290 284 97.93 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ✓ 

   
283 97.59 

 

 1.2 ร ้อยละของเด ็ก เคล ื ่อนไหวร ่า งกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ด ี

✓ 

   
285 98.28 

 

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตนและปฏบิัติจนเป็นนิสัย ✓ 

   
280 96.55 

 

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี ่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี ่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

✓ 

   

287 98.97 

 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได ้

  
87 290 279 96.21 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร ้อยละของเด ็กร ่างเร ิงแจ ่มใส แสดง
อารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม ✓ 

   
280 96.55 

 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย ✓ 

   
273 94.14 

 

 2.3 ร ้อยละของเด ็กยอมร ับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น ✓ 

   
282 97.24 

 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนกึและค่านยิมที่ดี ✓    280 96.55  
 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า

แสดงออก ✓ 
   285 98.28  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน ✓    282 97.24  
 2.7ร ้อยละของเด ็ก เคารพส ิทธ ิ  ร ู ้หน ้าที่

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ✓ 
   

279 96.21 
 

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด ✓ 

   
278 95.86 

 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี 
และการเคลื่อนไหว  

✓ 
   

275 94.83 
 

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม 

  
87 290 278 95.86 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีวินัยในตนเอง ✓ 

   
285 98.28 

 



ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง ✓    280 96.55  
 3.3 ร ้อยละของเด ็กม ีส ่วนร่วมด ูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ✓ 
   

278 95.86 
 

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

✓ 

   
270 93.10 

 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

✓ 

   

283 97.59 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ 
ความรุนแรง 

✓ 

   
270 93.10 

 

4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

  
87 290 276 95.17 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ ✓ 

   
262 90.30 

 

 4.2 ร้อยละของเด็กตั ้งคำถามในสิ ่งที ่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ ✓ 

   
278 95.86 

 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ✓ 

   
280 96.55 

 

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และว ิทยาศาสตร ์  การค ิดแก ้ป ัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

✓ 

   

282 97.24 

 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

✓ 

   
281 96.90 

 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่น
ขยาย แม ่ เหล ็ก กล ้องด ิจ ิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

✓ 

   
275 94.83 

 

สรุปผลการประเมิน 96.29 ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ✓ 

   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ ✓ 

   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัต ิ(Active learning) ✓ 

   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ 

✓ 
   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

✓    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  ✓    

 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ์ ✓    
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ✓    
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย ✓    
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ✓    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   5 ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ✓ 
   

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  ✓ 

   

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ✓ 

   

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
✓    

 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ✓ 

   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
✓    

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
✓    

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ ✓ 

   

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ทีป่ลอดภยั
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่
สำหรับเด็กมุดลอด ปีนปา่ย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

✓ 
   

 4.5จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
✓    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสด ุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ ✓ 

   



ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือในการ
จัดประสบการณ์ ✓ 

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
✓    

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชส้ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา ✓ 

   

 5.5ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพฒันาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ ✓ 

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ✓ 

   

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน ✓ 

   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา ✓    
 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล          

การประเมินตนเองประจำป ีและรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

✓ 
 

  

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม  ✓ 

   

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

  
87 19 19 100 ยอดเย่ียม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบคุคล ✓    19 100  

 1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จาก
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

✓ 

   
19 100  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว 

✓ 

   

19 100  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  
87 19 19 100 ยอดเย่ียม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เดิม 
✓    19 100  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธ ีการเรียนรู ้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

✓ 

   

19 100  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ✓ 

   
19 100  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

  
87 19 19 100 ยอดเย่ียม 

 3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก ✓ 

   
19 100  

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ✓ 

   19 100  

 3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ✓ 

   19 100  

 3.4  ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้อง
ดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อ
ของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบเป็นต้น 

✓ 

   

18 94.74  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประ เม ิ นพ ัฒนาก า ร เด ็ ก ไป ปร ั บปร ุ ง ก า รจั ด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  
87 19 19 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  ✓ 

   19 100  

 4.2 ว ิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ✓ 

   19 100  

 4.3 นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ✓ 

   19 90.00  

 4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ✓ 

   19 100  

สรุปผลการประเมิน 100 ยอดเย่ียม 



 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2564  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของนักเรียน  ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม  
2. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม  

3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ยอดเยี่ยม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม  
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
1. มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุก 
    กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ยอดเยี่ยม  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน ยอดเยี่ยม  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยอดเย่ียม 



 

 

 

 
แบบบันทึกผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จำนวน

ผู้เรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวน

ผู้เรียน

ผ่าน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีนการสื่อสาร และการคิด

คำนวณ 

  
87 1,275 1,151 90.27 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้น

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ✓    1,173 92.00 
 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแตล่ะระดับชั้น

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ✓    1,122 88.00 
 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตล่ะระดับชั้น

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ✓    1,121 87.92 
 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณใน 

แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด ✓    1,186 93.02 
 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  87 1,275 1,178 92.39 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก

แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตผุล

ประกอบการตัดสินใจ 
✓    1,190 93.33 

 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ✓    1,154 90.51  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมีเหตุผล ✓    1,190 93.33  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   87 1,275 1,179 92.47 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้

ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม ✓ 
 

  1,158 90.82 
 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และ

ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 
✓    1,200 94.12 

 



 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จำนวน

ผู้เรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวน

ผู้เรียน

ผ่าน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม่ 

ปฏิบตั ิ

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร ✓ 
 

87 1,275 1,195 93.73 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ✓    1,195 93.73 
 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันาตนเองและสังคมในด้าน

การเรยีนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมี

คุณธรรม 

✓    1,195 93.73 

 

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   87 1,275 1,113 87.29 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษา ✓    1,113 87.29 
 

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ตาม

หลักสตูรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
      

 

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ

ระดับชาตหิรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
      

 

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ✓  87 1,275 1,148 90.04 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ี

ในการศึกษาต่อ  
✓ 

   1,157 90.75 
 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ี

ในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ ✓    1,138 89.25  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

7 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   87 1,275 1,190 93.33 ยอดเย่ียม 

 7.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณุธรรม 

จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  ✓    1,202 94.27 
 

 7.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านยิมและจิตสำนึกตามทีส่ถานศึกษา

กำหนด โดยไม่ขดักับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ✓    1,178 92.39 
 

8 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   87 1,275 1,264 99.14 ยอดเย่ียม 

 8.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย ✓    1,263 99.06 
 

 8.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญัญาไทย 

 

 

✓    1,265 99.22 

 



 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จำนวน

ผู้เรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวน

ผู้เรียน

ผ่าน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

กำหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม่ 

ปฏิบตั ิ

9 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     87 1,275 1,169 91.69 ยอดเย่ียม 

 9.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน ความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย   เชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
✓        1,169 91.69 

  

10 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม     87 1,275 1,227 96.24 ยอดเย่ียม 

10.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีการรักษาสุขภาพ กาย สุขภาพจิต 

อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ในแต่ละช่วงวัย   
✓  

  

    1,218 95.53 

 

10.2 ร้อยละของผู้เรยีนสามารถอยู่ร่วมกับคน อื่นอย่างมี

ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มคีวาม ขดัแย้งกับผู้อื่น ✓  
      

1,235 96.86 
 

สรุปผลการประเมิน  92.66 ยอดเยี่ยม 
   

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
*** 

ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบตั ิ

ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   5.00 ยอดเย่ียม 

 1.1 กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ  ชุมชน ท้องถิ่น 

     วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ✓ 
   

 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

     แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ✓ 
   

 1.3 กำหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ✓    

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ✓    

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ✓    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5.00 ยอดเย่ียม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ✓    

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ✓    

 2.3  มีการบริหารอตัรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน และ 

      ระบบการนิเทศภายใน ✓ 
   

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมลูมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ✓    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา  

     และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ✓ 
   



ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
*** 

ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบตั ิ

ไม่ 

ปฏิบตั ิ

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
5.00 ยอดเย่ียม 

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสตูรถานศึกษา ✓    

 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสตูรตามความต้องการของผูเ้รียน 

     ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น ✓ 
   

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านเชื่อมโยง 

      วิถีชีวิตจริง  ✓ 
   

 3.4 กำหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกลุ่มเป้าหมาย  ✓    

 3.5 สถานศึกษามีการปรบัปรุง และพัฒนาหลักสตูรให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคม ✓    

4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   5.00 ยอดเย่ียม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ✓    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ✓    

 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้ของผู้เรียน ✓    

 4.4 มีการตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติงานของครูบุคลากรที่มผีลต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน ✓    

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรา้งนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างท่ีดทีี่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 

     ของผู้เรียน ✓ 
   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ   5.00 ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ และคำนึงถึง 

      ความปลอดภัย ✓ 
   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง 

      ความปลอดภัย ✓ 
   

 5.3 จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรยีน เกิดการเรยีนรู้เป็นรายบคุคล  และเป็นกลุม่ ✓    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ และมีความปลอดภัย ✓    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน ✓    

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้   5.00 ยอดเย่ียม 

 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ✓    

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา ✓ 
   

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา ✓ 
   

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษา ✓ 
   

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศกึษาเพื่อใช้ในการบริการ

จัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ✓ 
   

 สรุปผลการประเมิน   5.00 ยอดเย่ียม 

   



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครูผ่าน

เกณฑ ์

ที่โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพ 

ที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิ

จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  87 78 77 98.72 ยอดเย่ียม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น

ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง 

✓    78 100 

 

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป

จัดกิจกรรมได้จริง ✓    78 100 
 

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับ

ผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือ

พิเศษ  
✓    73 93.59 

 

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู ้เรียนได้แสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ

ผลงาน 
✓    72 93.59 

 

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียน

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ✓    78 100 
 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้

ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้
  87 78 77 98.72 ยอดเย่ียม 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการ

เรียนรู้ ✓    77 98.72 
 

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การจัดการเรียนรู้ ✓    75 96.15 
 

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ✓    78 100 
 

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   87 78 78 100 ยอดเย่ียม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้น

การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ✓    78 100 
 

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็ก

รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ

เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
✓    78 100 

 

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  87 78 75 96.15 ยอดเย่ียม 

 4.1 ม ีการตรวจสอบประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 

✓    78 100  



 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครูผ่าน

เกณฑ ์

ที่โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพ 

ที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 4.2 มีขั ้นตอนโดยใช้เครื ่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ

จัดการเรียนรู้ 
✓    71 91.03  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ✓    74 94.87  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ใน

การพัฒนาการเรียนรู้ ✓    77 98.72  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  87 78 73 93.59 ยอดเย่ียม 

 5.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ ✓    72 92.31  

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ✓    73 93.59  

                                                                    สรุปผลการประเมิน  97.44 ยอดเยี่ยม 

 
 

 


