
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

ภาคผนวก การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

CO-02-2 แบบตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยคณะผู้ประเมิน การศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

CO-03-2         แนวทางการพิจารณา SAR ตามหลักเกณฑ์ของ สมศ.  
CO-04-2 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 
                    ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศกึษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
CO-05 แบบค าร้องของสถานศึกษาให้ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
CO-06 ตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม (ระหว่างคณะผู้ประเมิน กบั สถานศึกษา) 
CO-07-2 แผนการเตรียมการก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน 
CO-08-2 ตารางสรุปผลการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
CO-09-2 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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    แบบตรวจสอบรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  
โดยคณะผูป้ระเมิน การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
รหัสสถานศึกษา (๑๐ หลัก)..............................ชื่อสถานศึกษา...................................................................................
สังกัด....................................................................ตั้งอยู่เลขที่......................ต าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท…์………………โทรสาร……………..… 

 

ค าอธิบาย โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง มี หากพบข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารตามที่ระบุในประเด็นพิจารณา
ปรากฎในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา และท าเครื่องหมาย  ช่อง ไม่มี หากไม่พบข้อมูล 
ข้อความ หรือเอกสารตามที่ระบุในประเด็นพิจารณาปรากฎในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 
 

ประเดน็พิจารณา 
ผลการ

ตรวจสอบ หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

บทสรปุผู้บริหาร    
๑ ผลการด าเนินงาน    
๒ หลักฐานสนับสนุนผลการการด าเนินงาน    
๓ แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น    

ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของสถานศึกษาที่แสดงถึงสภาพการด าเนินงานที่เอื้อต่อ
กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของเด็ก/ผู้เรียน 

   

๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ที่ตั้ง ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป                 
การจัดการศึกษา สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 

   

๒ โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา    
๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา     
๔ ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา    
๕ ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน    
๖ ข้อมูลอาคารสถานที่    
๗ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา    
๘ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง    

CO – 02 – 2 
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ประเดน็พิจารณา 
ผลการ

ตรวจสอบ หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
(ถ้าไม่มีระดับการศึกษาใดใหต้ัดระดับการศึกษานั้นออก) 

   

การศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก    

 แผนการด าเนินการ/การตั้งเป้าหมาย    

 กระบวนการพัฒนา/วิธีการด าเนินการ    

 ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ    

 จุดเด่น     

 จุดที่ควรพัฒนา     

 ข้อเสนอแนะ    

 แหล่งข้อมูลหลกัฐานอ้างอิง    

 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)    

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    

 แผนการด าเนินการ/การตั้งเป้าหมาย    

 กระบวนการพัฒนา/วิธีการด าเนินการ    

 ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ    

 จุดเด่น     

 จุดที่ควรพัฒนา     

 ข้อเสนอแนะ    

 แหล่งข้อมูลหลกัฐานอ้างอิง    

 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)    

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเป็นส าคัญ    

 แผนการด าเนินการ/การตั้งเป้าหมาย    

 กระบวนการพัฒนา/วิธีการด าเนินการ    

 ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ    
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ประเดน็พิจารณา 
ผลการ

ตรวจสอบ หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

 จุดเด่น     

 จุดที่ควรพัฒนา     

 ข้อเสนอแนะ    

 แหล่งข้อมูลหลกัฐานอ้างอิง    

 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)    

ข้อมูลอื่นๆ  (ถ้ามี)     

     

     

     

     

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    

 แผนการด าเนินการ/การตั้งเป้าหมาย    

 กระบวนการพัฒนา/วิธีการด าเนินการ    

 ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ    

 จุดเด่น     

 จุดที่ควรพัฒนา     

 ข้อเสนอแนะ    

 แหล่งข้อมูลหลกัฐานอ้างอิง    

 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)    

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจดัการและการจัดการ    

 แผนการด าเนินการ/การตั้งเป้าหมาย    

 กระบวนการพัฒนา/วิธีการด าเนินการ    

 ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ    
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ประเดน็พิจารณา 
ผลการ

ตรวจสอบ หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี

 จุดเด่น     

 จุดที่ควรพัฒนา     

 ข้อเสนอแนะ    

 แหล่งข้อมูลหลกัฐานอ้างอิง    

 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)    

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั    

 แผนการด าเนินการ/การตั้งเป้าหมาย    

 กระบวนการพัฒนา/วิธีการด าเนินการ    

 ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ    

 จุดเด่น     

 จุดที่ควรพัฒนา     

 ข้อเสนอแนะ    

 แหล่งข้อมูลหลกัฐานอ้างอิง    

 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)    

ข้อมูลอื่นๆ  (ถ้ามี)     
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แนวทางการพิจารณา SAR ตามหลักเกณฑ์ของ สมศ. 
 

การศึกษาปฐมวัย                                                                            
 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก  
จุดเน้น (พิจารณาจากวสิัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านยิม)...................................................................... 

ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณาจาก SAR  
(ถ้ามี) 

๑. มีการระบุ
เป้าหมาย
คุณภาพของเด็ก 

 
 

 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น  
   - มีเป้าหมายพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัย
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ ในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือ
ความเรียง เช่น เด็กร้อยละ ๙๕ มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระดับ
ดีเลิศ เป็นต้น  
    ปรากฎในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการระบุเป้าหมายคุณภาพ
ของเด็ก  

 

๒. มีการระบุวิธี
พัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็น
ระบบตาม
เป้าหมายการ
พัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 

 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น   
   - มีวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็ก ในเรื่องพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัย พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ พัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งรูปแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก เช่น สถานศึกษามีการจัดโครงการสี
เทียน กิจกรรมห้องสมุดนิทาน กิจกรรมค่ายคุณธรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็ก เป็นต้น  
     ปรากฎในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กอย่างเป็นระบบ ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็ก 
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ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณาจาก SAR  
(ถ้ามี) 

๓. มีพัฒนาการ
สมวัยตาม
เป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพ
ของเด็ก 
 

 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น   
   - มีผลพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย พัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ ในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือความเรียง เช่น จาก
การด าเนินการโครงการอาหารกลางวันและกิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือน 
พบว่า เด็กทุกคนมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข              
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม อยู่ในเกณฑ์ประเมิน
ระดับยอดเยี่ยม เป็นต้น   
     ปรากฏในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการระบุพัฒนาการสมวัย
ตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 

 

๔. มีการน าผล
ประเมินคุณภาพ
ของเด็กไปพัฒนา
เด็ก ให้มี
พัฒนาการสมวัย 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น   
   – มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กไปพัฒนาเด็ก โดยการน าผลจากการประเมินในปีที่
ผ่านมา หรือผลจากการช้ีแนะในการก ากับ ติดตามมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก เช่น เด็ก
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ สถานศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โครงการ Cooking ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในทุกสัปดาห์                 
เป็นต้น  
    ปรากฎในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าผลประเมินคุณภาพ
ของเด็กไปพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย 

 

๕. มีการน าเสนอ 
ผลการประเมนิ
คุณภาพของเด็ก
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - รายงานและเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของเด็กต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร แผ่นพับ หรือสมุดรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็ก ฯลฯ 
   - การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดในทุกปี
การศึกษา   
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ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณาจาก SAR  
(ถ้ามี) 

    ปรากฎในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพของเด็กต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ท าเครื่องหมาย  หน้าระดับผลการประเมนิที่สถานศึกษาได้รับ)                                        
        ปรับปรุง    มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๐-๓ ข้อ  
        พอใช ้       มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๔ ข้อ 
        ดี             มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๕ ข้อ 

 

หมายเหตุ   
-    กรณีที่ทุกตัวช้ีวัดผ่านทั้งหมดได้ระดับคุณภาพดี ไม่ต้องเขียนข้อเสนอแนะใต้มาตรฐาน 
- กรณีที่มีหลายจุดเน้น ให้พิจารณาจากจุดเน้นที่มีคะแนนประเมินสูงสุดเพื่อน ามาเป็นผลในมาตรฐานนั้น 

และในจุดเน้นที่ยังไม่มีขอให้น าไปเขียนในข้อเสนอแนะ 
- กรณีไม่พบจุดเน้น ให้ผลในมาตรฐานอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” 
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มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น (พิจารณาจากวสิัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม)...................................................................... 

ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณาจาก SAR  
(ถ้ามี) 

๑. มีการวางแผนการ
ด าเนินการในแต่ละปี
การศึกษา  

 
 

 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   - แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการหรือกิจกรรม 
   - หลักสูตรของสถานศึกษา  
   ปรากฏในมาตรฐานที่ ๒ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการวางแผนการ
ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

 

๒. มีการน าแผนการ
ด าเนินการไปใช้
ด าเนินการ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - ด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมหรืองานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยระบุวิธี
ด าเนินงาน วิธีการประเมินผล และผลการด าเนินงานไว้ชัดเจน ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร และมีการรายงานผลตามแผนการด าเนินงาน เช่น สถานศึกษามีการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในรูปแบบหลักสูตรบูรณาการที่มีความเหมาะสมกับ
วัยและครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็ก เป็นต้น   
   ปรากฏในมาตรฐานที่ ๒ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการด าเนินการตาม
แผน 

 

๓. มีการประเมิน 
ผลสมัฤทธิ์ของการ
ด าเนินการตามแผน 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามแผนที่วางไว้ โดยระบุผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน หรือสูงกว่าแผน หรือต่ ากว่าแผน มีการระบุจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนาของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยจัด
ให้มีอัตราส่วนครูต่อเด็กเป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น 
   - การก ากับติดตาม การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   - การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
    ปรากฏในมาตรฐานที่ ๒ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 
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ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณาจาก SAR  
(ถ้ามี) 

๔.  มีการน าผลประเมิน
การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาไปปรับปรุง
แก้ไขในปีการศึกษา
ต่อไป 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
   - การน าผลจากการประเมินภายในของปีที่ผ่านมา หรือผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก หรือผลจากการชี้แนะในการก ากับ ติดตามจากบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
    ปรากฏในมาตรฐานที่ ๒ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าผลประเมิน
การบริหารจัดการของสถานศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

 

๕. มีการน าเสนอผลการ
บริหารจัดการของ
สถานศึกษาใหผู้้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในทุกปีการศึกษา 
   - การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดในทุก
ปีการศึกษา 
   - การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์ หรือเอกสาร 
    ปรากฎในมาตรฐานที่ ๒ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าเสนอผลการ
บริหารจดัการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รบัทราบ 

 

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ท าเครื่องหมาย  หน้าระดับผลการประเมนิที่สถานศึกษาได้รับ)                                        
        ปรับปรุง    มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๐-๓ ข้อ  
        พอใช ้       มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๔ ข้อ 
        ดี             มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๕ ข้อ 

หมายเหตุ   
-    กรณีที่ทุกตัวช้ีวัดผ่านทั้งหมดได้ระดับคุณภาพดี ไม่ต้องเขียนข้อเสนอแนะใต้มาตรฐาน 
- กรณีที่มีหลายจุดเน้น ให้พิจารณาจากจุดเน้นที่มีคะแนนประเมินสูงสุดเพื่อน ามาเป็นผลในมาตรฐานนั้น 

และในจุดเน้นที่ยังไม่มีขอให้น าไปเขียนในข้อเสนอแนะ 
- กรณีไม่พบจุดเน้น ให้ผลในมาตรฐานอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” 
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มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเป็นส าคัญ  
จุดเน้น (พิจารณาจากวสิัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม)...................................................................... 

ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณา จาก SAR  
(ถ้ามี) 

๑. ครูมีการวางแผนการ
จัดประสบการณ์รายปีครบ
ทุกหน่วยการเรียนรู ้และ
ทุกชั้นป ี

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
จัดท าบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ และมีเครื่องมือส าหรับประเมินหลังการจัด
ประสบการณ์ 
   ปรากฏในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่าครูมีการวาง
แผนการจัดประสบการณ์รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกชั้นปี 

 

๒. ครูทุกคนมกีารน า
แผนการจัดประสบการณ์
ไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์ โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - มีการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ที่เหมาะสม หลากหลาย เช่น ครูจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในชุมชน
รอบสถานศึกษา เป็นต้น 
   - จัดกิจกรรมที่เด็กได้ใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการท า
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม เช่น ครูให้เด็กใช้แว่นขยายในการส ารวจต้นไม้รอบสนาม 
เป็นต้น 
   ปรากฏในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่าครูทุกคนมีการน า
แผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 

๓. มีการตรวจสอบและ
ประเมินเด็กอย่างเป็น
ระบบ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - แสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย  
   - แสดงข้อมูลเชิงพัฒนาการรายบุคคล  
   - ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้   
   ปรากฏในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการตรวจสอบและ
ประเมินเด็กอย่างเป็นระบบ 

 

๔. มีการน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาเด็ก 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
- การน าผลประเมินมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาวางแผนใน
การพัฒนาเด็ก และด าเนินการตามแผน เช่น ครูน าผลจากการประเมินและ
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ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณา จาก SAR  
(ถ้ามี) 

ข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กด้วย
วิธีการที่หลายหลาย และให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น  
    ปรากฏในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาเด็ก 

๕. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ขอ้มูล
ป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม PLC ของครปูฐมวัยในทุกเดือน เป็นต้น 
   - มีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ระหว่างเพื่อนครู เช่น สถานศึกษามี
การนิเทศการจัดประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครู และมีการจัดกิจกรรม KM ภายใน
สถานศึกษา เป็นต้น 
   - มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดประสบการณ์จากผู้เกี่ยวข้อง 
   ปรากฎในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการจัดประสบการณ์ 

 

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ท าเครื่องหมาย  หน้าระดับผลการประเมนิที่สถานศึกษาได้รับ)                                        
        ปรับปรุง    มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๐-๓ ข้อ  
        พอใช ้       มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๔ ข้อ 
        ดี             มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จ านวน ๕ ข้อ 

 

หมายเหตุ   
-    กรณีที่ทุกตัวช้ีวัดผ่านทั้งหมดได้ระดับคุณภาพดี ไม่ต้องเขียนข้อเสนอแนะใต้มาตรฐาน 
- กรณีที่มีหลายจุดเน้น ให้พิจารณาจากจุดเน้นที่มีคะแนนประเมินสูงสุดเพื่อน ามาเป็นผลในมาตรฐานนั้น 

และในจุดเน้นที่ยังไม่มีขอให้น าไปเขียนในข้อเสนอแนะ 
- กรณีไม่พบจุดเน้น ให้ผลในมาตรฐานอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น (พิจารณาจากวสิัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม)...................................................................... 

ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณา จาก SAR  
(ถ้ามี) 

๑. มีการระบุเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ในเรื่องความสามารถในการอ่าน การเขียน                 
การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา ความรู้ ทักษะ พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในรูปแบบตัวเลข                   
ค่าร้อยละตาราง กราฟ แผนภาพ หรือความเรียง เช่น ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี เป็นต้น  

- มีเป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในเรื่องคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในรูปแบบ
ตัวเลข ค่าร้อยละตาราง กราฟ แผนภาพ หรือความเรียง เช่น ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
    ปรากฎในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการระบุเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

๒. มีการระบุวิธีพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - มีวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยการอบรม จัดค่าย การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก เช่น สถานศึกษาจัดให้มีชุมนุมคณิตศาสตร์ ส าหรับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ มุ่งเน้นทักษะการคิดค านวณผ่านการท ากิจกรรมทบทวน
สูตรคูณในรูปแบบต่างๆ ทั้ง เกม การละเล่น แบบทดสอบ และหนังสือการ์ตูน
คณิตศาสตร ์เป็นต้น   
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ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณา จาก SAR  
(ถ้ามี) 

    ปรากฏในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการระบุวิธีพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

๓. มีผลสัมฤทธิข์อง
ผู้เรียนตามเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียน 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - การบรรลุตามเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในเรื่องความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา ความรู้ ทักษะ พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในรูปแบบตัวเลข               
ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ แผนภาพ ความเรียง หรือการเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้  เช่น ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด เป็นต้น  

- การบรรลุตามเป้าหมายด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในเรื่องคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย            
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม ในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ แผนภาพ ความเรียง หรือการ
เปรียบเทียบผลกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในระดับดีเลิศ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
    ปรากฏในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 

๔. มีการน าผลประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนไป
พัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสมัฤทธิ์ให้สงูขึ้น 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - ก าหนดวิธีการ โครงการ กิจกรรมหรืองานในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สรุปผลการด าเนินการใน
รูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ เปรียบเทียบผลของการด าเนินงานต่าง ๆ ว่ามีพัฒนาการที่
สูงขึ้นอย่างไร เช่น จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ เรียนในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ยังไม่สามารถสื่อสารหรือสนทนาภาษาอังกฤษได้ สถานศึกษาจึง
ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการเชิญวิทยากรมา
สอนสนทนาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เป็นต้น   
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ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณา จาก SAR  
(ถ้ามี) 

    ปรากฎในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าผลประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ให้สูงขึ้น 

๕. มีการน าเสนอผล
การประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - รายงานและเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร แผ่นพับ ฯลฯ 
   - การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดในทุกปี
การศึกษาและเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ 
ปรากฎในมาตรฐานที่ ๑ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ท าเครื่องหมาย  หน้าระดับผลการประเมนิที่สถานศึกษาได้รับ)                                        
        ปรับปรุง    มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๐-๓ ข้อ  
        พอใช ้       มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๔ ข้อ 
        ดี             มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวดัใน SAR จ านวน ๕ ข้อ 

หมายเหตุ   
-    กรณีที่ทุกตัวช้ีวัดผ่านทั้งหมดได้ระดับคุณภาพดี ไม่ต้องเขียนข้อเสนอแนะใต้มาตรฐาน 
- กรณีที่มีหลายจุดเน้น ให้พิจารณาจากจุดเน้นที่มีคะแนนประเมินสูงสุดเพื่อน ามาเป็นผลในมาตรฐานนั้น 

และในจุดเน้นที่ยังไม่มีขอให้น าไปเขียนในข้อเสนอแนะ 
- กรณีไม่พบจุดเน้น ให้ผลในมาตรฐานอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” 
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มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น (พิจารณาจากวสิัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม)...................................................................... 

ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณาจาก SAR  
(ถ้ามี) 

๑. มีการวางแผนการ
ด าเนินการในแต่ละปี
การศึกษา  

 
 

 
 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   - แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา โครงการหรือ
กิจกรรม 
   - หลักสูตรของสถานศึกษา 
   ปรากฏในข้อมูลพื้นฐาน หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการวางแผนการ
ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

 

๒. มีการน าแผนการ
ด าเนินการไปใช้
ด าเนินการ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
     - ด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมหรืองานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยระบุ
วิธีด าเนินงาน วิธีการประเมินผล และผลการด าเนินงานไว้ชัดเจน ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร และมีการรายงานผลตามแผนการด าเนินงาน เช่น สถานศึกษาจัดโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายบุคคล มอบหมายครูประจ าชั้นเป็นผู้รับผิดชอบ และให้ผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน เป็นต้น   
   ปรากฏในมาตรฐานที่ ๒ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการด าเนินการตามแผน 

 

๓. มีการประเมิน 
ผลสมัฤทธิ์ของการ
ด าเนินการตามแผน 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามแผนที่วางไว้ เช่น ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป ตามแผน หรือสูงกว่าแผน หรือต่ ากว่าแผน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ของสถานศึกษา เป็นต้น 
   - การก ากับติดตาม การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   - การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
   ปรากฏในมาตรฐานที่ ๒ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

 

๔. มีการน าผลประเมิน
การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาไปปรับปรุง

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเชน่ 
   - แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
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ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณาจาก SAR  
(ถ้ามี) 

แก้ไขในปีการศึกษา
ต่อไป 

   - การน าผลจากการประเมินในปีที่ผ่านมา หรือผลจากการชี้แนะในการก ากับ ติดตาม
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา เช่น โรงเรียนได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา จึงได้ก าหนด
เป้าหมายใหม่ ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน เป็นต้น 
     ปรากฎในมาตรฐานที่ ๒ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าผลประเมิน
การบริหารจัดการของสถานศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

๕. มีการน าเสนอผลการ
บริหารจัดการของ
สถานศึกษาใหผู้้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - การประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ของสถานศึกษาในทุกปี
การศึกษา 
   - การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดในทุก
ปีการศึกษา 
   - การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์ หรือเอกสาร 
   ปรากฎในมาตรฐานที่ ๒ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าเสนอผลการ
บริหารจดัการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รบัทราบ 

 

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ท าเครื่องหมาย  หน้าระดับผลการประเมนิที่สถานศึกษาได้รับ)                                        
 

        ปรับปรุง    มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๐-๓ ข้อ  
        พอใช ้       มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๔ ข้อ 
        ดี             มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๕ ข้อ 

 

หมายเหตุ   
-    กรณีที่ทุกตัวช้ีวัดผ่านทั้งหมดได้ระดับคุณภาพดี ไม่ต้องเขียนข้อเสนอแนะใต้มาตรฐาน 
- กรณีที่มีหลายจุดเน้น ให้พิจารณาจากจุดเน้นที่มีคะแนนประเมินสูงสุดเพื่อน ามาเป็นผลในมาตรฐานนั้น 

และในจุดเน้นที่ยังไม่มีขอให้น าไปเขียนในข้อเสนอแนะ 
- กรณีไม่พบจุดเน้น ให้ผลในมาตรฐานอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” 
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มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
จุดเน้น (พิจารณาจากวสิัยทัศน์/เอกลักษณ์ /อัตลักษณ/์ค่านิยม)...................................................................... 

ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณา จาก SAR  
(ถ้ามี) 

๑. ครูมีการวางแผน              
การจัดการเรียนรู้รายป ี          
ครบทุกรายวิชาและทุกชั้นป ี

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - ครมูีแผนการจัดการเรียนรูร้ายปคีรบทุกรายวิชา  
   - ครมูีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัหลักสูตรของสถานศึกษา 
   - ครจูัดท าบันทึกผลหลังสอน มีเครื่องมือส าหรับประเมินหลังการสอน 
   - แสดงข้อมูลหรือผลงาน ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเรียนรู้  
   - ครมูีวุฒิการศึกษา ตรงตามสายงานการสอน  
   - ระบุภาระงานสอนเต็มเวลาของครู  
   ปรากฏในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่าครูมีการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้รายปีครบทุกรายวิชาและทุกชั้นปี 

 

๒. ครูทุกคนมกีารน า
แผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - ใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ เหมาะสมและ
หลากหลาย เช่น สื่อธรรมชาติ สื่อคอมพิวเตอร์ การเรียนทางไกล (DLTV)  
เป็นต้น 
   - ใชแ้หล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบรูณาการใน
การจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏบิัติได้จริง 
   ปรากฎในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่าครูมีการน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

๓. มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - แสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
   - แสดงข้อมูลเชิงพัฒนาการรายบุคคล และการประเมินในภาพรวมของกลุ่มวิชา   
   - ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้   
   - ระบุสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ผลความส าเร็จของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน   
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ตัวชี้วัด แนวทางพิจารณา จาก SAR  
(ถ้ามี) 

   ปรากฎในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

๔. มีการน าผลการประเมิน
มาพฒันาผู้เรียน 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - น าผลประเมินที่ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และปัญหาที่เกิดขึ้น และน าผลประเมิน
มาวางแผนจัดการเรียนรู้ และด าเนินการตามแผน   
    ปรากฏในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 

 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น 
   - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครูมีการจัด
กิรรม PLC แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนในกลุ่มวิชาและในกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา เป็นต้น 
   - มีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเพ่ือนครู  
   - ระบุหรือแสดงข้อความเชื่อมโยงจากผลในมาตรฐาน คุณภาพของผู้เรียนที่
เกิดขึ้น มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและภาพรวมของ
สถานศึกษา 
   - มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนจากผู้เกี่ยวข้อง 
   ปรากฎในมาตรฐานที่ ๓ หรือส่วนอื่นๆ ของ SAR จะถือว่ามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ท าเครื่องหมาย  หน้าระดับผลการประเมนิที่สถานศึกษาได้รับ)                                        
        ปรับปรุง    มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๐-๓ ข้อ  
        พอใช ้       มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๔ ข้อ 
        ดี             มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวช้ีวัดใน SAR จ านวน ๕ ข้อ 

 

 

หมายเหตุ   
-    กรณีที่ทุกตัวช้ีวัดผ่านทั้งหมดได้ระดับคุณภาพดี ไม่ต้องเขียนข้อเสนอแนะใต้มาตรฐาน 
- กรณีที่มีหลายจุดเน้น ให้พิจารณาจากจุดเน้นที่มีคะแนนประเมินสูงสุดเพื่อน ามาเป็นผลในมาตรฐานนั้น 

และในจุดเน้นที่ยังไม่มีขอให้น าไปเขียนในข้อเสนอแนะ 
- กรณีไม่พบจุดเน้น ให้ผลในมาตรฐานอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” 
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รายงานการประเมนิคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  
 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

รหัสสถานศึกษา(๑๐ หลัก)...........................ชื่อสถานศึกษา.......................................................... 
สังกัด..........................................................ระดับการศึกษาที่เปิดสอน........................................................ 

 
 
 
ตั้งอยู่เลขที่...............ต าบล/แขวง........................... อ าเภอ/เขต…………………......... จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์............................................... โทรสาร.............................................  
E-mail …………………………………….......................…. Website…………………..................................…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  
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ตอนที่ ๑ 
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

 (ข้อมูล ณ วันที่ .... เดือน............. พ.ศ........) 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ประเภท จ านวน หมายเหต ุ

๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ านวนเด็ก     
จ านวนผู้เรียน    
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา    
คร ู(แยกตามระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มธัยมศึกษา)    
บุคลากรสนับสนุน    
อื่นๆ   
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียน   
ห้องปฏิบัติการ   
ห้องพยาบาล   
อื่นๆ   

   
๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหต ุ
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย   
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ........  
อัตราส่วนเด็ก ต่อ ห้อง ๑ : ........  

จ านวนครูครบชั้น    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น...... 

 

๒.๒ ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน    
ประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ........  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ........  
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ประเภท จ ำนวน หมำยเหต ุ

จ านวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น...... 

 

มัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ........  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ........  

จ านวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น...... 

 

๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  
จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเทียบ
กับจ ำนวนแรก
รับเข้ำโดยเฉลี่ย 

ประถมศึกษาปีที่ ๖  
มัธยมศึกษาปทีี่ ๓   
มัธยมศึกษาปทีี่ ๖  
๒.๔ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 เทียบกับ จ านวน 
๒๐๐ วัน 
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ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 

การพิจารณา  ให้ท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ท าเครื่องหมาย X หน้าขอ้ที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น.............................................................................................................................................. 
     

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็ก o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o   ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาเด็ก 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กไปพัฒนาเด็กให้มี

พัฒนาการสมวัย 
 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูขึ้น  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น..............................................................................................................................................      
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปกีารศึกษา  o  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o  พอใช้ (๔ ข้อ)  
o  ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผน  
 ๔. มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษา         

ไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผู้้มี          

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูขึ้น  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเป็นส าคัญ 
จุดเน้น.............................................................................................................................................. 
 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์รายปีครบทุกหนว่ยการ

เรียนรู ้และทุกชั้นปี 
o  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o  พอใช้ (๔ ข้อ)  
o  ดี (๕ ข้อ)  ๒. ครทูุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัด

ประสบการณ์ โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินเด็กอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูขึ้น   
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CO-04-2 : REV 02 ; 03-11-2563 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น.............................................................................................................................................. 
     

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o  พอใช้ (๔ ข้อ)  
o  ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรยีนไปพัฒนาผู้เรียนด้าน

ผลสมัฤทธิ์ให้สงูขึ้น 
 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูขึ้น  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
จุดเน้น.............................................................................................................................................. 
      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o  พอใช้ (๔ ข้อ)  
o  ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผน  
 ๔. มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษา               

ไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผู้้มี          

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูขึ้น  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
จุดเน้น.............................................................................................................................................. 
   

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูร้ายปคีรบทุกรายวิชา และทุก

ชั้นป ี
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o  พอใช้ (๔ ข้อ)  
o  ดี (๕ ข้อ)  ๒. ครูทุกคนมกีารน าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
   

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูขึ้น   
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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ค ำรับรอง 
 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ท ำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก              
บนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังน้ี 
 

ต ำแหน่ง ชื่อ - นำมสกุล ลำยมือชื่อ 

ประธำน 
 
 

 

กรรมกำร 
 
 

 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 

 
 

วันที.่.........เดือน................... พ.ศ................ 
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กำรลงนำมรับรอง 
 

สถานศึกษาได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR ของคณะผู้ประเมิน เมื่อวันที่ ........               
เดือน ....... พ.ศ. ....... และมีผลการพิจารณา ดังนี ้

 เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่                         
คณะผู้ประเมินเสนอ  
  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                  
ตามที่คณะผู้ประเมินเสนอ และขอให้คณะผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม    

 
 

     ลงนำม.............................................................................. 
 

        (............................................................) 
   ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

                    ต ำแหน่ง................................................... 
                   วันที่............ เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้รับ

(ร่าง) รายงานประเมินดังกล่าว หากพ้นก าหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ  
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แบบค าร้องของสถานศึกษาให้ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
 

ตามที่คณะผู้ประเมินได้ส่ง (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR ให้กับสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้       
สถานศึกษา.................................... ได้รับ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR ระดับ.................................................
เมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ..................... 

ในการนี้  สถานศึกษามีความประสงค์จะให้ สมศ. ส่งคณะผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในระดับ.................
โดยเน้นมาตรฐาน........................... เป็นพิเศษ พร้อมทั้งได้จัดท าแบบแสดงชื่อหลักฐานประกอบการประเมิน
ตรวจเยี่ยมแนบกับแบบค าร้องฯ ซึ่งสถานศึกษามีความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระหว่าง วันที่.........เดือน
..............พ.ศ..............  ถงึ วันที.่...........เดือน..............พ.ศ................. 

 
ลงนาม  ……………………….......……………………………

(.................................................................) 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

                    ต าแหน่ง................................................... 
                   วันที่............ เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CO – 05  
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แบบแสดงชื่อหลักฐานประกอบการประเมินตรวจเยี่ยม 
 

สถานศึกษาส่งชื่อข้อมูล ชื่อหลักฐาน ดังต่อไปน้ี (ท าเครื่องหมาย  ถ้ามแีละส่งชื่อเอกสารประกอบ) 
____ ๑. จุดเน้นรายมาตรฐาน เช่น คุณภาพของผู้ เรียน หมายถึงอะไร หรือสถานศึกษาเน้นให้ผู้ เรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
 
 จุดเน้นรายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 มาตรฐานที่ ๒…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 มาตรฐานที่ ๓…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
____ ๒. ชื่อหลักฐานรายมาตรฐาน 
  

ล าดับที ่ ชื่อหลักฐาน หมายเหต ุ
มาตรฐานที่ ๑ 
   
   
มาตรฐานที่ ๒ 
   
   
มาตรฐานที่ ๓ 
   
   

 
 
 

เอกสารแนบประกอบการขอประเมินตรวจเยี่ยม 
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____ ๓. ชื่อขอ้มูลและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒) 
 

ล าดับที ่ ชื่อหลักฐาน หมายเหต ุ
   
   
   
   
   
   

 

____ ๔. ชื่อขอ้มูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างที่ดี (Best Practice)   
 

ล าดับที ่ ชื่อหลักฐาน หมายเหต ุ
   
   
   

 

____ ๕. ชื่อขอ้มูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Innovation) 
 

ล าดับที ่ ชื่อหลักฐาน หมายเหต ุ
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ตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม (ระหว่างคณะผู้ประเมิน กับ สถานศึกษา) 
 

คณะผู้ประเมินจะด าเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา................................................................................ 
ในวันที่........................เดือน.......................พ.ศ.....................เวลา...........ถึง...................น. 
 

เวลา การด าเนินการ (นัดหมาย และระบุสถานที)่ 
๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  

 

ตัวอย่างตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม 
เวลา การด าเนินการ (นัดหมาย และระบุสถานที)่ 

๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 

สัมภาษณ์นักเรยีน (ประเด็นการสอนของผู้สอน) 
ชั้นไหน กี่คน ค าถามว่าอะไร? 
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (ประเด็นการบริหารจัดการศึกษา)  
สมัภาษณ์กรรมการสถานศึกษา (ประเด็นคุณภาพของผู้เรียน การบริหารจัดการ)  
สัมภาษณ์ครู (ประเด็นการจัดการเรียนการสอน และการบริหารของผู้บริหาร) 
สัมภาษณ์ผู้บรหิาร (ประเด็นคุณภาพของผู้เรียน การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอนของผู้สอน)  

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
แผนงาน กิจกรรม โครงการ รายงานประจ าปี รายงานผลงาน รูปถ่ายกิจกรรม 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตรวจสอบรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร โล ่และถว้ยรางวัล  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ตรวจสอบสื่อการศึกษา สื่อการสอน สื่อการเรียน แผนการสอน  

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ตรวจสอบสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร พื้นที่จัดกิจกรรม แหล่งการ
เรียนรู้ โรงอาหาร โรงฝึกปฏิบัติงาน 

CO – 06 
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 แผนการเตรยีมการก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน (ผลประเมินปรับปรุง พอใช้ ด)ี 
 

(รายละเอียดทีน่ ามาใส่ในช่อง หลักฐาน สามารถน าข้อมลูมาจากเอกสารแนบประกอบการขอประเมนิตรวจเยี่ยม CO-05 และ/หรือ หลักฐานอืน่ๆ ทีค่ณะผู้ประเมินเห็นสมควร) 
การศึกษาปฐมวัย  
 

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดของ สมศ.) 

หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๑. คุณภาพของเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  มีการระบุเป้าหมายคุณภาพ
ของเด็ก 

๒.  มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยอย่างเปน็ระบบตาม
เป้าหมายการพฒันาเด็ก 

๓. มีพัฒนาการสมวัยตาม 
เป้าหมายการพฒันาคุณภาพ
ของเด็ก 

๔.  มีการน าผลประเมินคุณภาพ
เด็กไปพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการสมวัย 

๕.  มีการน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพของเด็กต่อ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระบุรายชื่อ
บุคคลหรือ
ต าแหน่งทีจ่ะ
เข้าไปสัมภาษณ ์

ระบุเอกสาร
หลักฐาน 
ภาพถ่ายที่จะ
เข้าไปด ู

ระบุรางวัล           
ใบประกาศ
เกียรติคุณ 
วุฒิบัตร  
โล่ถ้วยรางวัลที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อสถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
อาคาร พื้นที่จัด
กิจกรรม แหลง่การ
เรียนรู้ โรงอาหาร 
โรงฝึกปฏิบัตงิานที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อ
สื่อการศึกษา  
สื่อการสอน   
สื่อการเรียน 
แผนการสอนที่
จะเข้าไปด ู

ระบุเอกสารอื่นๆ  
ที่จะเข้าไปดูที่
นอกเหนือจาก ๕ 
รายการข้างต้น 

๒. กระบวนบริหารและการ
จัดการ  

๑. มีการวางแผนการด าเนินการใน
แต่ละปีการศึกษา  

      

CO – 07 - 02 
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มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดของ สมศ.) 

หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. มีการน าแผนการด าเนินการไป
ใช้ด าเนินการ 

๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินการตามแผน  

๔. มีการน าผลประเมินการบรหิาร
จัดการของสถานศึกษาไป
ปรับปรงุแก้ไขในปีการศึกษา
ต่อไป 

๕. มีการน าเสนอผลการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาให ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

๓. การจัดประสบการณท์ี่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 
 

๑. ครูมีการวางแผนการจัด
ประสบการณร์ายปคีรบทุก
หน่วยการเรียนรู้ และทุกชั้นป ี

๒. ครูทกุคนมีการน าแผนการจดั
ประสบการณ์ไปใช้ในการจดั
ประสบการณ์โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดของ สมศ.) 

หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๓. มีการตรวจสอบและประเมินเด็ก
อย่างเป็นระบบ  

๔. มีการน าผลการประเมินมา
พัฒนาเด็ก 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรงุการจัดประสบการณ ์
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แผนการเตรียมการก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผูป้ระเมิน (ผลประเมินดีมาก ดีเยี่ยม)  
(รายละเอียดทีน่ ามาใส่ในช่อง หลักฐาน สามารถน าข้อมลูมาจากเอกสารแนบประกอบการขอประเมนิตรวจเยี่ยม CO-05 และ/หรือ หลักฐานอืน่ๆ ทีค่ณะผู้ประเมินเห็นสมควร) 

มาตรฐาน เกณฑ์การพิจารณา 
หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๑. คุณภาพของเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดีมาก  
 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และมี
แนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น  

     
 

ระบุรายชื่อ
บุคคลหรือ
ต าแหน่งทีจ่ะ
เข้าไปสัมภาษณ ์

ระบุเอกสาร
หลักฐาน 
ภาพถ่ายที่จะ
เข้าไปด ู

ระบุรางวัล           
ใบประกาศ
เกียรติคุณ 
วุฒิบัตร  
โล่ถ้วยรางวัลที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อสถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
อาคาร พื้นที่จัด
กิจกรรม   
แหล่งการเรียนรู้               
โรงอาหาร 
โรงฝึกปฏิบัตงิาน
ที่จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อ
สื่อการศึกษา 
สื่อการสอน  
สื่อการเรียน 
แผนการสอนที่
จะเข้าไปด ู

ระบุเอกสารอื่นๆ  
ที่จะเข้าไปดูที่
นอกเหนือจาก ๕ 
รายการข้างต้น 

ดีเยี่ยม 
 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่

สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
และมีแนวทางรักษาผลการ
พัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงใหเ้ห็นว่า
สถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี 
(Best Practice)  หรอื 
นวัตกรรม (Innovation) 

      



CO-07-02 : REV 02 ; 03-11-2563 
 

มาตรฐาน เกณฑ์การพิจารณา 
หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๒. กระบวนบริหารและการ
จัดการ  

 

ดีมาก  
 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และมี
แนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น  

     
 

ระบุรายชื่อ
บุคคลหรือ
ต าแหน่งทีจ่ะ
เข้าไปสัมภาษณ ์

ระบุเอกสาร
หลักฐาน 
ภาพถ่ายที่จะ
เข้าไปด ู

ระบุรางวัล           
ใบประกาศ
เกียรติคุณ 
วุฒิบัตร  
โล่ถ้วยรางวัลที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อสถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
อาคาร พื้นที่จัด
กิจกรรม           
แหล่งการเรียนรู้                
โรงอาหาร 
โรงฝึกปฏิบัตงิาน
ที่จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อ
สื่อการศึกษา 
สื่อการสอน  
สื่อการเรียน 
แผนการสอนที่
จะเข้าไปด ู

ระบุเอกสารอื่นๆ  
ที่จะเข้าไปดูที่
นอกเหนือจาก ๕ 
รายการข้างต้น 

ดีเยี่ยม 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
และมีแนวทางรักษาผลการ
พัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงใหเ้ห็นว่า
สถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี 
(Best Practice)  หรอื 
นวัตกรรม (Innovation) 

      

 



CO-07-02 : REV 02 ; 03-11-2563 
 

มาตรฐาน เกณฑ์การพิจารณา 
หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๓. การจัดประสบการณท์ี่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

ดีมาก  
 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และมี
แนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น  

     
 

ระบุรายชื่อ
บุคคลหรือ
ต าแหน่งทีจ่ะ
เข้าไปสัมภาษณ ์

ระบุเอกสาร
หลักฐาน 
ภาพถ่ายที่จะ
เข้าไปด ู

ระบุรางวัล           
ใบประกาศ
เกียรติคุณ 
วุฒิบัตร  

โล่ถ้วยรางวัลที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อสถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
อาคาร พื้นที่จัด
กิจกรรม            
แหล่งการเรียนรู้                
โรงอาหาร 

โรงฝึกปฏิบัตงิาน
ที่จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อ
สื่อการศึกษา 
สื่อการสอน  
สื่อการเรียน 
แผนการสอนที่
จะเข้าไปด ู

ระบุเอกสารอื่นๆ  
ที่จะเข้าไปดูที่
นอกเหนอืจาก ๕ 
รายการข้างต้น 

ดีเยี่ยม 
 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่

สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
และมีแนวทางรักษาผลการ
พัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงใหเ้ห็นว่า
สถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี 
(Best Practice)  หรอื 
นวัตกรรม (Innovation) 
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แผนการเตรียมการก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน (ผลประเมินปรับปรุง พอใช้ ด)ี 
(รายละเอียดทีน่ ามาใส่ในช่อง หลักฐาน สามารถน าข้อมลูมาจากเอกสารแนบประกอบการขอประเมนิตรวจเยี่ยม CO-05 และ/หรือ หลักฐานอืน่ๆ ทีค่ณะผู้ประเมินเห็นสมควร) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดของ สมศ.) 

หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของ
ผู้เรียน 

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างเปน็ระบบตาม
เป้าหมายการพฒันาผู้เรียน 

๓. มีผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนตาม
เป้าหมายการพฒันาผู้เรียน 

๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สงูขึ้น 

๕. มีการน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระบุรายชื่อ
บุคคลหรือ
ต าแหน่งทีจ่ะ
เข้าไปสัมภาษณ ์

ระบุเอกสาร
หลักฐาน 
ภาพถ่ายที่จะ
เข้าไปด ู

ระบุรางวัล           
ใบประกาศ
เกียรติคุณ 
วุฒิบัตร  
โล่ถ้วยรางวัลที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อสถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
อาคาร พื้นที่จัด
กิจกรรม แหลง่การ
เรียนรู้ โรงอาหาร 
โรงฝึกปฏิบัตงิานที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อ
สื่อการศึกษา  
สื่อการสอน         
สื่อการเรียน 
แผนการสอนที่
จะเข้าไปด ู

ระบุเอกสารอื่นๆ  
ที่จะเข้าไปดูที่
นอกเหนือจาก ๕ 
รายการข้างต้น 

๒.  กระบวนบริหารและ
การจดัการ 

๑. มีการวางแผนการด าเนินการใน
แต่ละปีการศึกษา  

๒. มีการน าแผนการด าเนินการไป
ใช้ด าเนินการ 

      



CO-07-02 : REV 02 ; 03-11-2563 
 

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดของ สมศ.) 

หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินการตามแผน  

๔. มีการน าผลประเมินการบรหิาร
จัดการของสถานศึกษาไป
ปรับปรงุแก้ไขในปีการศึกษา
ต่อไป 

๕. มีการน าเสนอผลการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

๓. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั 

๑. ครูมีการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ รายปีครบทุกรายวิชา 
และทุกชั้นปี 

๒.  ครูทุ กคนมีการน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๓. มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดของ สมศ.) 

หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๔. มีการน าผลการประเมินมา
พัฒนาผู้เรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรงุการจัดการเรียนการ
สอน 
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แผนการเตรียมการก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน (ผลประเมินดีมาก ดีเยี่ยม)  
(รายละเอียดทีน่ ามาใส่ในช่อง หลักฐาน สามารถน าข้อมลูมาจากเอกสารแนบประกอบการขอประเมนิตรวจเยี่ยม CO-05 และ/หรือ หลักฐานอืน่ๆ ทีค่ณะผู้ประเมินเห็นสมควร) 

มาตรฐาน เกณฑ์การพิจารณา 
หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน 
 

ดีมาก  
 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และมี
แนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น  

     
 

ระบุรายชื่อ
บุคคลหรือ
ต าแหน่งทีจ่ะ
เข้าไปสัมภาษณ ์

ระบุเอกสาร
หลักฐาน 
ภาพถ่ายที่จะ
เข้าไปด ู

ระบุรางวัล           
ใบประกาศ
เกียรติคุณ 
วุฒิบัตร  
โล่ถ้วยรางวัลที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อสถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
อาคาร พื้นที่จัด
กิจกรรม           
แหล่งการเรียนรู้            
โรงอาหาร 
โรงฝึกปฏิบัตงิาน
ที่จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อ
สื่อการศึกษา 
สื่อการสอน  
สื่อการเรียน 
แผนการสอนที่
จะเข้าไปด ู

ระบุเอกสารอื่นๆ  
ที่จะเข้าไปดูที่
นอกเหนือจาก ๕ 
รายการข้างต้น 

ดีเยี่ยม 
 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่

สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
และมีแนวทางรักษาผลการ
พัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงใหเ้ห็นว่า
สถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี 
(Best Practice)  หรอื 
นวัตกรรม (Innovation) 
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มาตรฐาน เกณฑ์การพิจารณา 
หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๒.  กระบวนบริหารและการ
จัดการ 

 

ดีมาก  
 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และมี
แนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น  

     
 

ระบุรายชื่อ
บุคคลหรือ
ต าแหน่งทีจ่ะ
เข้าไปสัมภาษณ ์

ระบุเอกสาร
หลักฐาน 
ภาพถ่ายที่จะ
เข้าไปด ู

ระบุรางวัล           
ใบประกาศ
เกียรติคุณ 
วุฒิบัตร  
โล่ถ้วยรางวัลที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อสถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
อาคาร พื้นที่จัด
กิจกรรม            
แหล่งการเรียนรู้ 
โรงอาหาร 
โรงฝึกปฏิบัตงิาน
ที่จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อ
สื่อการศึกษา  
สื่อการสอน          
สื่อการเรียน 
แผนการสอนที่
จะเข้าไปด ู

ระบุเอกสารอื่นๆ  
ที่จะเข้าไปดูที่
นอกเหนือจาก ๕ 
รายการข้างต้น 

ดีเยี่ยม 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
และมีแนวทางรักษาผลการ
พัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงใหเ้ห็นว่า
สถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี 
(Best Practice)  หรอื 
นวัตกรรม (Innovation) 
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มาตรฐาน เกณฑ์การพิจารณา 
หลักฐาน 

บุคคล 
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

รางวัล สถานที ่
ครุภัณฑ ์

สื่อการสอน 
อื่นๆ 

๓. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 

ดีมาก  
 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และมี
แนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น  

     
 

ระบุรายชื่อ
บุคคลหรือ
ต าแหน่งทีจ่ะ
เข้าไปสัมภาษณ ์

ระบุเอกสาร
หลักฐาน 
ภาพถ่ายที่จะ
เข้าไปด ู

ระบุรางวัล           
ใบประกาศ
เกียรติคุณ 
วุฒิบัตร  
โล่ถ้วยรางวัลที่
จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อสถานที่ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร 
อาคาร พื้นที่จัด
กิจกรรม          
แหล่งการเรียนรู้ 
โรงอาหาร 
โรงฝึกปฏิบัตงิาน
ที่จะเข้าไปด ู

ระบุชื่อ
สื่อการศึกษา  
สื่อการสอน             
สื่อการเรียน 
แผนการสอนที่
จะเข้าไปด ู

ระบุเอกสารอื่นๆ  
ที่จะเข้าไปดูที่
นอกเหนือจาก ๕ 
รายการข้างต้น 

ดีเยี่ยม 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
และมีแนวทางรักษาผลการ
พฒันาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงใหเ้ห็นว่า
สถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี 
(Best Practice)  หรอื 
นวัตกรรม (Innovation) 
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ค าศพัท ์ ความหมาย 

แสดงผลการพฒันาที่สูงขึ้น 
ในช่วง ๓ ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษาแสดงให้เห็นผลการด าเนินการตามที่สถานศึกษาก าหนด (จุดเน้น) มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา 
เช่น สถานศึกษามีจุดเน้นเรื่องความเป็นเลิศด้านวิชาการ สถานศึกษาน าเสนอผลการเรียนของผู้เรียนในภาพรวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๓ ปี เป็นต้น 

แนวทางการรักษาผลการพัฒนา         
ที่สูงขึ้น 

สถานศึกษาแสดง แผน/วิธีการ/กระบวนการในการด าเนินการที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาคุณภาพของสถานศึกษาให้สูงเหมือนเดิม 
หรือสูงขึ้น 

แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ เป็นเลิศตามเป้าหมาย และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ตัวอย่าง โรงเรียนสีขาวที่ปฏิบัติได้จริงเป็นประจักษ์และยอมรับของบุคคลทั่วไป 

นวัตกรรม (Innovation) 
การกระท าหรือสิ่งที่ท าขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่ งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น (อ้างอิงจาก 
ราชบัณฑิตยสถาน) ในที่นี้หมายถึง แนวความคิดหรือวิธีการใหม่ที่สถานศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จที่ก่อให้                      
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
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 ตารางสรุปผลการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม 
 

การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก จุดเน้น........................................................................................... 
ระดับคณุภาพ ตัวชี้วัด ระบุหลักฐานที่พบ (บรรยาย) 

บุคคล เอกสาร รางวัล สถานที ่ สื่อ อื่นๆ 
ปรับปรุง 
พอใช ้

ดี 

๑.  มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็ก       
๒.  มีการระบวุธิีพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็ก       
๓.  มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาคณุภาพของเด็ก       
๔.  มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กไปพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย       
๕.  มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง       

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ปรบัปรุง พอใช้ ดี)        
                           

 ปรับปรุง 
 พอใช้      
 ดี 

ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๔ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๕ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  

 

ผลการประเมนิฯ ต้องอยู่ในระดับดีจึงจะพิจารณา
ระดับดีมาก หรือ ดีเยี่ยม 

ดีมาก 
 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

      

 
ดีเยี่ยม 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
นวัตกรรม (Innovation) 

      

CO – 08 - 2 
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สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ   (ดมีาก ดีเยี่ยม)                               
 

 ดีมาก   
 
 
 ดีเยี่ยม   

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามแีบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 

นวัตกรรม (Innovation) 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนบริหารและการจัดการ  จุดเน้น........................................................................................... 
ระดับคณุภาพ ตัวชี้วัด ระบุหลักฐานที่พบ (บรรยาย) 

บุคคล เอกสาร รางวัล สถานที ่ สื่อ อื่นๆ 
ปรับปรุง 
พอใช ้

ดี 

๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปกีารศึกษา        
๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ       
๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผน        
๔. มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขในปีการศึกษาต่อไป       
๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ       

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ปรบัปรุง พอใช้ ดี)        
                           

 ปรับปรุง 
 พอใช้      
 ดี 

ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมนิใน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๔ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๕ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  

 

ผลการประเมนิฯ ต้องอยู่ในระดับดีจึงจะพิจารณา
ระดับดีมาก หรือ ดีเยี่ยม 

ดีมาก 
 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

      

 
ดีเยี่ยม 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงให้เห็นวา่สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ                  
นวัตกรรม (Innovation) 
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สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ   (ดมีาก ดีเยี่ยม)                               
 

 ดีมาก   
 
 
 ดีเยี่ยม   

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามแีบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จุดเน้น...........................................................................................  
ระดับคณุภาพ ตัวชี้วัด ระบุหลักฐานที่พบ (บรรยาย) 

บุคคล เอกสาร รางวัล สถานที ่ สื่อ อื่นๆ 
ปรับปรุง 
พอใช ้

ดี 

๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณร์ายปคีรบทุกหนว่ยการเรียนรู ้และทุกชั้นป ี       
๒. ครูทุกคนมกีารน าแผนการจัดประสบการณไ์ปใช้ในการจัดประสบการณโ์ดยใช้สื่อ เทคโนโลยี  
    สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

      

๓. มีการตรวจสอบและประเมินเด็กอย่างเป็นระบบ        
๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก       
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์       

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ปรบัปรุง พอใช้ ดี)        
                           

 ปรับปรุง 
 พอใช้      
 ดี 

ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๔ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๕ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  

 

ผลการประเมนิฯ ต้องอยู่ในระดับดีจึงจะพิจารณา
ระดับดีมาก หรือ ดีเยี่ยม 

ดีมาก 
 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

      

 
ดีเยี่ยม 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามแีบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ                
นวัตกรรม (Innovation) 
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สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ   (ดมีาก ดีเยี่ยม)                               
 

 ดีมาก   
 
 
 ดีเยี่ยม   

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชว่ง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  จุดเน้น........................................................................................... 
ระดับคณุภาพ ตัวชี้วัด ระบุหลักฐานที่พบ (บรรยาย) 

บุคคล เอกสาร รางวัล สถานที ่ สื่อ อื่นๆ 
ปรับปรุง 
พอใช ้

ดี 

๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน       
๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน       
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน       
๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผูเ้รียนไปพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น       
๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง       

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ปรบัปรุง พอใช้ ดี)        
                           

 ปรับปรุง 
 พอใช้      
 ดี 

ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๔ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๕ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  

 

ผลการประเมนิฯ ต้องอยู่ในระดับดีจึงจะพิจารณา
ระดับดีมาก หรือ ดีเยี่ยม 

ดีมาก 
 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

      

 
ดีเยี่ยม 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามแีบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
นวัตกรรม (Innovation) 
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สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ   (ดมีาก ดีเยี่ยม)                               
 

 ดีมาก   
 
 
 ดีเยี่ยม   

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มแีนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามแีบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 

นวัตกรรม (Innovation) 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนบริหารและการจัดการ จุดเน้น........................................................................................... 
ระดับคณุภาพ ตัวชี้วัด ระบุหลักฐานที่พบ (บรรยาย) 

บุคคล เอกสาร รางวัล สถานที ่ สื่อ อื่นๆ 
ปรับปรุง 
พอใช ้

ดี 

๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปกีารศึกษา        
๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ       
๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผน        
๔. มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป       
๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ       

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ปรบัปรุง พอใช้ ดี)        
                           

 ปรับปรุง 
 พอใช้      
 ดี 

ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๔ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๕ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  

 

ผลการประเมนิฯ ต้องอยู่ในระดับดีจึงจะพิจารณา
ระดับดีมาก หรือ ดีเยี่ยม 

ดีมาก 
 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

      

 
ดีเยี่ยม 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
นวัตกรรม (Innovation) 
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สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ   (ดมีาก ดีเยี่ยม)                               
 

 ดีมาก   
 
 
 ดีเยี่ยม   

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จุดเน้น...........................................................................................  
ระดับคณุภาพ ตัวชี้วัด ระบุหลักฐานที่พบ (บรรยาย) 

บุคคล เอกสาร รางวัล สถานที ่ สื่อ อื่นๆ 
ปรับปรุง 
พอใช ้

ดี 

๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายปคีรบทุกรายวิชา และทุกชั้นป ี       
๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนร ู
      

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ       
๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน       
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมลูป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน       

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ปรบัปรุง พอใช้ ดี)        
                           

 ปรับปรุง 
 พอใช้      
 ดี 

ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๔ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  
พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยม ตามจ านวนตัวชี้วัด ๕ ข้อ ที่น าเสนอไว้ใน SAR  

 

ผลการประเมนิฯ ต้องอยู่ในระดับดีจึงจะพิจารณา
ระดับดีมาก หรือ ดีเยี่ยม 

ดีมาก 
 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

      

 
ดีเยี่ยม 

 มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 

 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามแีบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ  
นวัตกรรม (Innovation) 
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สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ   (ดมีาก ดีเยี่ยม)                               
 

 ดีมาก   
 
 
 ดีเยี่ยม   

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามแีบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
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รายงานการประเมนิคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเยี่ยม  
 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 

 
รหัสสถานศึกษา (๑๐ หลัก).............................ชื่อสถานศึกษา...................................................... 
สังกัด..........................................................ระดับการศึกษาที่เปิดสอน........................................................ 

 
 

ตั้งอยู่เลขที่......................ต าบล/แขวง........................... อ าเภอ/เขต…………………......... จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์.................................................. โทรสาร..........................................  
E-mail …………………………………….......................…. Website…………………........................................…...………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

CO – 09 - 2 
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ตอนที่ ๑  
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

 (ข้อมูล ณ วันที่ .... เดือน............. พ.ศ........) 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ประเภท จ านวน หมายเหต ุ

๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ านวนเด็ก     
จ านวนผู้เรียน    
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา    
คร ู(แยกตำมระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ)    
บุคลากรสนับสนุน    
อื่นๆ   
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียน   
ห้องปฏิบัติกำร   
ห้องพยำบำล   
อื่นๆ   

   
 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 
ประเภท จ ำนวน หมำยเหต ุ

๒.๑ การศึกษาปฐมวัย   
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ........  
อัตราส่วนเด็ก ต่อ ห้อง ๑ : ........  

จ านวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น...... 

 

๒.๒ ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน    
ประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ........  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ........  

จ านวนครู ครบช้ัน    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น...... 
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ประเภท จ ำนวน หมำยเหต ุ
มัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ........  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ........  

จ านวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น...... 

 

๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเทียบ
กับจ ำนวนแรก
รับเข้ำโดยเฉลี่ย 

ประถมศึกษาปีที่ ๖  
มัธยมศึกษาปทีี่ ๓   
มัธยมศึกษาปทีี่ ๖  
๒.๔ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 เทียบกับ จ านวน 
๒๐๐ วัน 

 

 
๓. ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (โปรดท าเครือ่งหมาย  หน้าข้อที่พบ)  

การศึกษาปฐมวัย  
๑. อาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน จ านวน .............บาท/คน/วัน)  

      ๑.๑ ครบห้าหมู่ 
  ๑.๒ เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
  ๑.๓ สะอาดปลอดภัย 
  ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับเด็กครบทุกคนทุกครัง้ 

   ๑.๕ ผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรื่องความสะอาด (สวมหมวก ผ้ากัน 
                                     เปื้อนระหว่างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

  ๑.๖ บริเวณหอ้งครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีความสะอาด 
  ๑.๗ บริเวณรบัประทานอาหารส าหรับเด็กเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  
 ๒. ห้องสุขา อา่งล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน ส าหรับเด็ก 
  ๒.๑ ขนาดและความสูงเหมาะสม 
  ๒.๒ มีความเพียงพอ  
  ๒.๓ สะอาด 
  ๒.๔ มีความปลอดภัย  
  ๒.๕ มีผู้ดูแลและท าความสะอาด 
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 ๓. บริเวณสนามเด็กเล่น 
  ๓.๑ ปลอดภัย  
  ๓.๒ ร่มรื่น สะอาด 
  ๓.๓ มีเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการ 
  ๓.๔ มีผู้ดูแลตลอดเวลา 

 
 ๔. การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
  ๔.๑ มีสื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ีเ่หมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
  ๔.๒ เน้นพัฒนาการ ๔ ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา) 
 
 ๕. การนอนพักผ่อนของเด็ก 
  ๕.๑ สถานทีส่ะอาดปลอดภัย เงียบสงบ 
  ๕.๒ เครื่องนอนสะอาด เพียงพอส าหรับเด็กแต่ละคน 
  ๕.๓ มีผู้ดูแลตลอดเวลาที่เด็กนอน 
 
ประถมศึกษา  

๑. อาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน จ านวน .............บาท/คน/วัน)  
      ๑.๑ ครบห้าหมู่ 
  ๑.๒ เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
  ๑.๓ สะอาดปลอดภัย 
  ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับผู้เรียนครบทุกคนทุกครั้ง 

   ๑.๕ ผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรื่องความสะอาด (สวมหมวก ผ้ากัน 
                                    เปื้อนระหว่างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

  ๑.๖ บริเวณหอ้งครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีความสะอาด 
  ๑.๗ บริเวณรบัประทานอาหารส าหรับผู้เรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  
 ๒. ห้องสุขา อา่งล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน ส าหรับผู้เรียน 
  ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
  ๒.๒ เพียงพอ 
  ๒.๓ สะอาด 
  ๒.๔ มีความปลอดภัย 
  ๒.๕ มีผู้ดูแลและท าความสะอาด 
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 ๓. บริเวณสนามเด็กเล่น 
  ๓.๑ ปลอดภัย  
  ๓.๒ ร่มรื่น สะอาด 
  ๓.๓ มีเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการ 
  ๓.๔ มีผู้ดูแลตลอดเวลา 
 
 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
  ๔.๑ มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 
  

 มัธยมศึกษาตอนต้น  
  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)................................. 
  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาทีศ่ึกษาต่อสายอาชีพ......................................................................... 
  มีครูครบทุกกลุ่มสาระ ( ครบ  ไม่ครบ)  
 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น............................................................... 

ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อสายอาชีพ......................................................................... 
  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไมศ่ึกษาต่อ................................................................................ 

มีครูครบทุกรายวิชา (ครบ  ไมค่รบ) 
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ตอนที่ ๒ 
สรุปผลประเมินการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการประเมิน  
 

การพิจารณา  ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องผลการพิจารณาที่พบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์   
ให้ท าเครื่องหมาย X ในช่องผลการพิจารณาที่ไม่พบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์   

 

การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
จุดเน้น........................................................................................................................................................ 
 

ได้ผลประเมินระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ด)ี 
  
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑.  มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็ก o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒.  มีการระบวุิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กอย่างเป็นระบบ 
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็ก 

 ๓.  มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
 ๔.  มีการน าผลประเมินคุณภาพเด็กไปพัฒนาเด็กให้มี

พัฒนาการสมวัย 
 ๕.  มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
   

ได้ผลประเมินระดับ (ดีมาก ดีเยี่ยม)   

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 
 
 

 ดีเยี่ยม 

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
 

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น...................................................................................................................................................... 
ได้ผลประเมินระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ดี) 
      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปกีารศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผน  
 ๔. มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษา

ไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
   

ได้ผลประเมินระดับ (ดีมาก ดีเยี่ยม) 
  

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 
 
 
 ดีเยี่ยม 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  

หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
จุดเน้น....................................................................................................................................................... 
ได้ผลประเมินระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ดี) 
      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณร์ายปทีุกหน่วย

การเรียน และทุกชั้นป ี
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o ดี  (๕ ข้อ)  ๒. ครูทุกคนมกีารน าแผนการจัดประสบการณไ์ปใช้ใน   

การจัดประสบการณโ์ดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินเด็กอย่างเป็นระบบ  
 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ

พัฒนาปรับปรงุการจัดประสบการณ์ 
   

ได้ผลประเมินระดับ (ดีมาก ดีเยี่ยม) 
  

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 
 
 
 ดีเยี่ยม 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น........................................................................................................................................................ 
ได้ผลประเมินระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ดี) 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียน

ด้านผลสัมฤทธ์ิให้สูงขึ้น 
 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
   

ได้ผลประเมินระดับ (ดีมาก ดีเยี่ยม) 
  

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 
 
 
 ดีเยี่ยม 

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนบรหิารและการจัดการ 
จุดเน้น...................................................................................................................................................... 
ได้ผลประเมินระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ดี) 
      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปกีารศึกษา  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผน  
 ๔. มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษา

ไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให ้    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
   

ได้ผลประเมินระดับ (ดีมาก ดีเยี่ยม) 
  

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 
 
 
 ดีเยี่ยม 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
จุดเน้น....................................................................................................................................................... 
ได้ผลประเมินระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ดี) 
      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายปคีรบ                    

ทุกรายวชิา และทุกชั้นป ี
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
o ดี  (๕ ข้อ)  ๒. ครูทุกคนมกีารน าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
   

ได้ผลประเมินระดับ (ดีมาก ดีเยี่ยม) 
  

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 
 
 
 ดีเยี่ยม 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึน้ในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ค ารับรอง 
 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ท ำกำรประเมินผลการตรวจเยี่ยม ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกบนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังน้ี 
 
 

ต ำแหน่ง ชื่อ - นำมสกุล ลำยมือชื่อ 

ประธำน 
 
 

 

กรรมกำร 
 
 

 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 

 
 

วันที่..........เดือน................... พ.ศ................ 
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การลงนามรับรอง 

 
สถานศึกษาได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของคณะผู้ประเมินเมื่อวันที่ .......... เดือน ....... พ.ศ. ...... และเห็นชอบ (ร่าง)
รายงานผลการประเมินการตรวจเยี่ยม ตามที่คณะผู้ประเมินเสนอ 
  
 
 

 
 

         ลงนาม............................................................................... 
 

        (............................................................) 
    ผู้มีอ านาจลงนาม 

ต าแหน่ง................................................... 
            วันที่............ เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้รับ
(ร่าง) รายงานประเมินดังกล่าว หากพ้นก าหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ 


