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ภาคผนวก ๖ 
ตัวอย่างการเขียน  CO-02 ถึง CO-05 ศูนย์พัฒนาเด็ก 

ตัวอย่างการเขียน CO-02-1 แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
โดยคณะผู้ประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็ก 

ตัวอย่างการเขียน CO-03-1 แนวทางพิจารณา SAR ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ สมศ. และชื่อหลักฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

ตัวอย่างการเขียน CO-04-1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้
สถานการณ์ COVID – 19 ศูนย์พัฒนาเด็ก 

ตัวอย่างการเขียน CO-05-1 แบบคำร้องของสถานศึกษาให้ สมศ. ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็ก 

คำอธิบายการเขียนรายงานการประเมิน SAR  ศูนย์พัฒนาเด็ก 
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  แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  
โดยคณะผู้ประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็ก 

 

รหัสสถานศึกษา ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กกัลยาณมิตร สังกัด เทศบาลเมืองนนทบุรี  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี รหัสไปรษณีย ์๑๑๐๐๐ โทรศัพท ์๐๘๘ ๑๑๑๑๑๑๑ โทรสาร ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑ 
 

คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง มี หากพบข้อมูล ข้อความ หรือเอกสารตามที่ระบุในประเด็นพิจารณา
ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และทำเครื่องหมาย  ในช่อง ไม่มี หากไม่พบข้อมูล 
ข้อความ หรือเอกสารตามที่ระบุในประเด็นพิจารณาปรากฏในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ประเด็นพิจารณา 
ผลการ

ตรวจสอบ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

บทสรุปผู้บริหาร    
๑. ผลการดำเนินงาน   ✓   
๒. หลักฐานสนับสนุนผลการการดำเนินงาน    
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น    

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่แสดงถึงสภาพการดำเนินงานที่เอื้อ
ต่อกระบวนการบริหารจัดการ การจัดประสบการณ์ และคุณภาพของเด็ก 

   

๑. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ที่ตั้ง ประวัติโดยสังเขป การจัดการศึกษา สภาพชุมชน 
เศรษฐกิจ และสังคม 

  ✓   

๒. โครงสร้างการบริหาร   ✓   
๓. ข้อมูลบุคลากร    ✓   
๔. ข้อมูลเด็กปฐมวัย   ✓   
๕. ข้อมูลหลักสูตร   ✓   
๖. ข้อมูลอาคารสถานที่   ✓   

๗. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   ✓   
๘. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   ✓   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      

• แผนการดำเนินการ/การตั้งเป้าหมาย   ✓   

• วิธีการดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา   ✓   

• ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ   ✓   

• จุดเด่น   ✓   

• จุดที่ควรพัฒนา   ✓   

CO – 02 – 1 
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ประเด็นพิจารณา 
ผลการ

ตรวจสอบ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

• ข้อเสนอแนะ   ✓   

• แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง   ✓   

• แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)       

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   

• แผนการดำเนินการ/การตั้งเป้าหมาย ✓   

• วิธีการดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา ✓   

• ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ    

• จุดเด่น   ✓   

• จุดที่ควรพัฒนา   ✓   

• ข้อเสนอแนะ   ✓   

• แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง   ✓   

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

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย    
• แผนการดำเนินการ/การตั้งเป้าหมาย   ✓   

• วิธีการดำเนินการ/กระบวนการพัฒนา   ✓   

• ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ   ✓   

• จุดเด่น    ✓   

• จุดที่ควรพัฒนา   ✓   

• ข้อเสนอแนะ   ✓   

• แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง   ✓   

• แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)      
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CO - 03 – 1 

 

ตัวอย่าง 
 

แนวทางพิจารณา SAR ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ สมศ. และช่ือหลักฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กกัลยาณมิตร 

                                                                            
มาตรฐานที ่๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

จุดเน้น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

ตัวช้ีวัด แนวทางพิจารณาจาก SAR ✓ 
(ถ้ามี) 

๑. ม ีการวางแผนการ
ดำเน ินการในแต ่ละปี
การศึกษา  

 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ (หน้า ๓) 
   - แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น

สำคัญ โครงการหรือกิจกรรม (หน้า ๓-๔) 
   - หลักสูตรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (หน้า ๓) 
   (ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

 ✓ 

๒. มีการนำแผนการ
ดำเนินการไปใช้
ดำเนินการ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมหรืองานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยระบุวิธี
ดำเนินงาน วิธีการประเมินผล และผลการดำเนินงานไว้ชัดเจน ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
อย่างไร และมีการรายงานผลตามแผนการดำเนินงาน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กมีการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบหลักสูตรบูรณาการที่มี
ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก และครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็ก เป็นต้น  
(หน้า ๙ - ๑๐)  
   (ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

 ✓ 

๓. มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินการตามแผน  

 

 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามแผนที่วางไว้ โดยระบุผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผน หรือสูงกว่าแผน หรือต่ำกว่าแผน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเช่น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร โดยจัดให้มีอัตราส่วนครูหรือผู้ดูแลเด็กต่อเด็กเป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น 
(หน้า ๑๑) 
   - การกำกับติดตาม การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (หน้า ๑๑) 
   - การประเมินหลักสูตรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (หน้า ๑๒) 
(ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

 ✓ 

๔.  มีการนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขใน 
ปีการศึกษาต่อไป 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - แนวทางการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคต (หน้า ๑๓)  

 ✓ 
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ตัวช้ีวัด แนวทางพิจารณาจาก SAR ✓ 
(ถ้ามี) 

   - การนำผลจากการประเมินภายในของปีที่ผ่านมา หรือผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก หรือผลจากการชี ้แนะในการกำกับ ติดตามจากบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาใช้พัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (หน้า ๑๓) 
    (ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

๕. มีการนำเสนอผลการ
บริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - การประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในทุกปีการศึกษา (หน้า ๑๓) 
   - การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้หน่วยงานต้น
สังกัดในทุกปีการศึกษา (หน้า ๑๓) 
   - การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านสื่อในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือเอกสาร (ภาคผนวก ก) 
    (ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

 ✓ 

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าระดับผลการประเมินที่สถานศึกษาได้รับ)  
 ควรไดร้ับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จำนวน ๐-๓ ข้อ 
o พอใช้     มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จำนวน ๔ ข้อ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
     ดี  มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จำนวน ๕ ข้อ         
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มาตรฐานที ่๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย  

จุดเน้น การพัฒนาศักยภาพครูหรือผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย   

ตัวช้ีวัด แนวทางพิจารณา จาก SAR 
✓ 

(ถ้ามี) 

๑. ครูหรือผู้ดูแลเด็ก  
มีการวางแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
รายปีครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกชั้นปี 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดทำบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ และมีเครื่องมือสำหรับประเมินหลัง
การสอน (หน้า ๑๔) 
   - ครูหรือผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยหรือที่เก่ียวข้อง (หน้า ๑๔) 
(ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

✓ 

๒. ครูหรือผู้ดูแลเด็กทุกคน
มีการนำแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดประสบการณ์
โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   - ไม่มีการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ ที่เหมาะสม หลากหลาย  
   - ไม่พบข้อมูลการจัดกิจกรรมที่เด็กได้ใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 
   (กรณีท่ีกา X จะต้องบอกว่าไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดอย่างไรบ้าง) 

 

๓. มีการตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัด
ประสบการณ์อย่างเป็น
ระบบ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - แสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย 
(หน้า ๑๕)  
   - แสดงข้อมูลเชิงพัฒนาการรายบุคคลของเด็กปฐมวัย (ภาคผนวก ก) 
   - ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้ปกครองและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง เพื ่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้  (หน้า ๑๕) 
(ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

✓ 

๔. มีการนำผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ของครูหรือ
ผู้ดูแลเด็กอย่างเป็นระบบ 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
  - การนำผลประเมินมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือนำมาวางแผนใน
การพัฒนาเด็ก และดำเนินการตามแผน เช่น ครูหรือผู ้ดูแลเด็กนำผลจากการ
ประเมินและข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา นำมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ในการ
พัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลายหลาย และให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น (หน้า 
๑๖) 
(ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

✓ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
พ ัฒนาปร ับปร ุงการจัด
ประสบการณ ์

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูหรือผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เชน่ 

กิจกรรม PLC ครหูรือผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น (หน้า ๑๖) 
   - มีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ระหว่างเพื่อนครูหรือผู้ดูแลเด็ก เช่น 
การนิเทศการสอนระหว่างเพ่ือนครูหรือผู้ดูแลเด็ก กิจกรรม KM เป็นต้น (หน้า ๑๖) 

✓ 



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๗ 
 

ตัวช้ีวัด แนวทางพิจารณา จาก SAR 
✓ 

(ถ้ามี) 

   - มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดประสบการณจ์ากผู้เกี่ยวข้อง (หน้า ๑๗) 
  (ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าระดับผลการประเมินที่สถานศึกษาได้รับ)  
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จำนวน ๐-๓ ข้อ 
✓ พอใช้     มีการระบุข้อความท่ีสะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จำนวน ๔ ข้อ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
     ดี  มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จำนวน ๕ ข้อ         

 

 
 
มาตรฐานที ่๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

ตัวช้ีวัด แนวทางพิจารณาจาก SAR ✓ 
(ถ้ามี) 

๑. มีการระบุเป้าหมาย
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

 
 

 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
    - มีเป้าหมายพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการเจริญเติบโตสมวัย และด้านการ
เคลื ่อนไหว พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้าน
สติปัญญา ด้านภาษาและการสื่อสาร ในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ 
แผนภาพ หรือความเรียง เช่น เด็กร้อยละ ๙๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระดับดีเลิศ เป็นต้น (หน้า ๑๘ - ๑๙) 
    (ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

✓ 

๒. มีการระบุว ิธ ีพ ัฒนา
คุณภาพของเด็กปฐมวัย
อย ่ า ง เ ป ็ น ร ะบบตา ม
เป้าหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - มีวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็ก ในเรื่องพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการเจริญเติบโต
สมวัย และด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม 
พัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (หน้า ๑๙) 
     - มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งรูปแบบ แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก เช่น จัดโครงการสี
เทียน กิจกรรมห้องสมุดนิทาน ค่ายคุณธรรม โครงการหนนู้อยรู้จักออม เป็นต้น (หน้า 
๑๙) 
 (ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

✓ 



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๘ 
 

ตัวช้ีวัด แนวทางพิจารณาจาก SAR ✓ 
(ถ้ามี) 

๓. มีพัฒนาการสมวัยตาม
เป้าหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - มีผลพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการเจริญเติบโตสมวัย และด้านการเคลื่อนไหว 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา ด้าน
ภาษาและการสื่อสาร ในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือความ
เรียง เช่น จากการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและกิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือน พบว่า เด็กทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับยอดเยี่ยม เป็นต้น  (หน้า ๒๐) 
(ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

✓ 

๔. มีการนำผลประเมิน
คุณภาพของเด็กปฐมวัย
มาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการสมวัย 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   – มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยไปพัฒนา โดยการนำผลจากการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา หรือผลจากการชี้แนะในการกำกับ ติดตามมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของเด็ก เช่น เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สถานศึกษาจึงได้
ดำเนินการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในทุกสัปดาห์      
เป็นต้น (หน้า ๒๐) 
(ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

✓ 

๕. มีการนำเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีข้อความหรือข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
   - รายงานและเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของเด็กต่อผู้ปกครอง หน่วยงานต้น
สังกัด ชุมชน การลงเว็ปไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร แผ่นพับ หรือจัดทำ
สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองรับทราบ เป็นต้น (หน้า ๒๑) 
   - การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้หน่วยงานต้น
สังกัดในทุกปีการศึกษา  ๒๑ 
(ให้เขียนข้อมูลที่ค้นพบจริงใน SAR ได้ตามความเหมาะสม สรุปสั้นๆ ระบุเลขหน้า) 

✓ 

 สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ  (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าระดับผลการประเมินที่สถานศึกษาได้รับ)  
 ควรไดร้ับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จำนวน ๐-๓ ข้อ 
o พอใช้     มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จำนวน ๔ ข้อ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
     ดี  มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จำนวน ๕ ข้อ         

 
คณะผู้ประเมินภายนอก 
๑. นายคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    ประธาน   ดูแลมาตรฐานที่ ๑ 
๒. นายประเมิน  กัลยาณมิตร กรรมการและเลขานุการ ดูแลมาตรฐานที่ ๒ และ ๓ 
 



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๙ 
 

ตัวอย่าง 

 
 
 

 
(ร่าง) 

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  
 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 
 

รหัสสถานศึกษา ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ ศูนย์พัฒนาเด็กกัลยาณมิตร  
สังกัดเทศบาลเมืองนนทบุรี  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ระดับชั้นที่เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

 
 
 
 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๘ ๑๑๑๑๑๑๑ โทรสาร ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑ 
E-mail: Kullayanamit@hotmail.com Website ศูนย์พัฒนาเด็กกัลยาณมิตร 

 

 
 
 
 
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๐ 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ประเภท จำนวน  หมายเหตุ 

๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
เด็ก   ๕๐  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหาร  ๑  
ครหูรือผู้ดูแลเด็ก  ๓  
บุคลากรสนับสนุน  ๑  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
ห้องปฏิบัติการ ๑  
ห้องพยาบาล ๑  

 

๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส่วน ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ต่อ เด็ก   ๑ : ๑๗  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๑๗  

จำนวนครูหรือผู้ดูแลเด็กครบชั้น    ครบชั้น    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปีที่ ๓ -  

๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

  

การศึกษาปฐมวัย -  

 

 

 

 

 

 



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๑ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 
การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   

ให้ทำเครื่องหมาย X  หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับพัฒนาการเหมาะสมตามวัย     

 ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ควรไดร้ับการพัฒนาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
    ดี  (๕ ข้อ) 

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน

ปีการศึกษาต่อไป 
✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุข้อมูลลงใน SAR ครั้งต่อไปให้มีความชัดเจน โดยควรระบุเอกสารหลักฐานว่า
ดำเนินการโครงการอะไร แล้วเขียนโดยสรุปตามวงจร PDCA ให้เห็นภาพกระบวนการพัฒนา ว่ามีการวางแผน
อย่างไร ดำเนินการอย่างไร มีการประเมินผลอย่างไร นำผลมาสู่การพัฒนาอย่างไร พร้อมทั้ งแสดงหลักฐานที่บ่ง
บอกถึงการปฏิบัติงานให้เห็นภาพ เช่น สรุปโครงการในรูปแบบตาราง หรือกราฟิกต่างๆ อาจจะมีภาพถ่ายที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีหลักฐานอ้างอิงด้านร่างกายแข็งแรงว่าได้ร่วม
กิจกรรมกลางแจ้ง การเต้นประกอบจังหวะ มีภาพหรือข้อมูลที่บอกถึงการมีสุขนิสัยที่ดีเด็กมีการแต่งตัวสะอาด
เรียบร้อย มีการล้างมือ แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถที่จะทำให้ครอบคลุมทุก
ประเด็นพิจารณาในมาตรฐานนั้น ๆ โดยต้องชี้ให้ผู ้อ่าน SAR เห็นว่าได้ดำเนินการจริง รวมถึงการแจ้งผลการ
ดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งการประชุมต่างๆ หรือทางออนไลน์ เช่น เฟสบุค ไลน์ เป็นต้น 
 
  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๒ 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น การพัฒนาศักยภาพครูหรือผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย   

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. ครูหรือผู้ดูแลเด็ก มีการวางแผนการจัดประสบการณ์  

การเรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 
  ควรได้รับการพัฒนาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
✓ พอใช้ (๔ ข้อ)  

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
    ดี  (๕ ข้อ) 

X ๒. ครูหรือผู้ดูแลเด็กทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่าง 
เป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์
ของครูหรือผู้ดูแลเด็กอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

ศูนย์พัฒนาเด็กควรมีการระบุวิธีการในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กลงใน 
SAR อย่างชัดเจน มีการระบุวิธีพัฒนาครูหรือผู้ดูแลเด็กที่สอดคล้องกับเป้าหมาย กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและจัดทำโครงการพัฒนาครูหรือผู้ดูแลเด็ก เช่น ให้ครูเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูตามสมรรถนะของมาตรฐานวิชาชีพครู และได้
ให้ครูหรือผู ้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือหลักสูตรที ่เกี ่ยวข้อง อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๒ ครั้ง มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ มีการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครู
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น โดยเน้นให้ครูหรือผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดประสบการณ์ และ
มีการจัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน และพาเด็กออกไปศึกษานอกห้องเรียนให้มากยิ่งขึ้น   

  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๓ 
 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

   ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ควรไดร้ับการพัฒนาให้

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
    ดี  (๕ ข้อ) 

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนา

เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุการดำเนินงานที่สอดคล้องกับจุดเน้นอื่น ๆ ลงใน SAR ด้วย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กมี

จุดเน้นเรื ่องการดูแลสุขภาพเด็กโดยการให้เด็กได้รับการตรวจร่างกายทุก ๖ เดือน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กมีการ
กำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก มีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยได้จัดทำ “โครงการหนูน้อยยิ้มสวย” ในทุก ๖ 
เดือน ครูหรือผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์พัฒนาเด็ก โดยทางโรงพยาบาลได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก โดยส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธี กิจกรรมอะไรเอ่ยทำ
ให้ฟันพุ เป็นต้น โดยผลการประเมินเด็ก ร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพช่องปากดี และเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
สามารถแปรงฟันได้สะอาดมากขึ้น ทั้งนี้พบว่า เด็กบางส่วนยังมีฟันพุ ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็ก
ควรมีการวางแผนจัดทำโครงการลดการติดขวดนม ลดการติดลูกอมขนมหวานที่ไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้สถานศึกษา
ควรมีการจัดแจ้งผลสุขภาพฟันและช่องปากของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ และมีการส่ง SAR ที่สมบูรณ์ให้ต้นสังกัดทุก
ปี เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุข้อมูลใน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการระบุข้อมูลแผนการ
ดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน รวมถึงผลการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจจะมีการแยกประเมินเด็กออกเป็น 
๒ ช่วงอายุ เช่น แรกเกิด - ๓ ปี (ถ้ามี) และ ๓ - ๖ ปี เพื่อให้เห็นพัฒนาการและข้อมูลเชิงลึกได้ชัดเจนยิ่ งขึ้น  
อาจจะเพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม 
(Innovation) (ถ้ามี) ในแต่ละมาตรฐาน นอกจากนี้อาจจะเพิ่มเติมร่องรอยหลักฐานของการปฏิบัติงาน เช่น การ
จัดทำลิงก์ หรือ QR Code ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของการสรุปการปฏิบัติงานแต่ละโครงการที่นำมาอ้างอิงในแต่
ละมาตรฐาน การจัดทำเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คของสถานศึกษา รวมถึงการระบุความชัดเจนว่าได้เผยแพร่ SAR ให้
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ต้นสังกัด หรือชุมชนให้ได้รับทราบ ซึ่งจะทำให้ SAR มีคุณค่าและ
เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาอย่างแท้จริง    



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๔ 
 

คำรับรอง 

  

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบน
ฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมิน ดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

กรรมการและเลขานุการ นายประเมิน  กัลยาณมิตร  
 

 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๕ 
 

 
การลงนามรับรอง 

 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 

ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของคณะผู้ประเมินภายนอกเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลการ
พิจารณา ดังนี้ 

 เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประกันนคุณภาพภายนอก: ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์   
COVID – 19 ศูนย์พัฒนาเด็ก ตามท่ีคณะผู้ประเมินเสนอ 

 เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประกันคุณภาพภายนอก: ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์         
COVID – 19 ศูนย์พัฒนาเด็ก ตามที่คณะผู้ประเมินเสนอ และขอให้คณะผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (การตรวจ
เยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)      

 

        
                                                                                       ลงนาม           
                     (นางแจ่มใส  รักษ์เด็ก) 

                       ผู้มีอำนาจลงนาม 
             ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

                                        วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๖ 
 

ตัวอย่าง 
 
 

แบบคำร้องของสถานศึกษาให้ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
(การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ตามที่คณะผู้ประเมินได้ส่ง (ร่าง) รายงานการประกันคุณภาพภายนอก: ผลการประเมิน SAR ภายใต้
สถานการณ์ COVID – 19 ให้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กกัลยาณมิตร 
ได้รับเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ในการนี้  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความประสงค์จะให้ สมศ. ส่งคณะผู้ประเมินภายนอกมาดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยเน้นมาตรฐานที่ ๒ ครู/
ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  เป็นพิเศษ ในวันที่ ๑๙ 
มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕   

ทั้งนี้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อเอกสารตาม แบบแสดงชื่อหลักฐานประกอบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบกับแบบคำร้องฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   

 
                                                                                       ลงนาม           
                     (นางสาวแจ่มใส รักษ์เด็ก) 

                       ผู้มีอำนาจลงนาม 
             ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

                                       วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๗ 
 

 
 

 
แบบแสดงชื่อหลักฐานประกอบการประเมินตรวจเยี่ยม 

(การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 
คำชี้แจง 

ใหส้ถานศึกษาระบุชื่อข้อมูล ชื่อหลักฐานในแต่ละมาตรฐานที่ขอรับการประเมินตามหัวข้อที่กำหนดไว้ให้
ชัดเจน ถ้าไม่มีการส่งเอกสารในหัวข้อใดไม่ต้องเขียนข้อมูลลงในหัวข้อนั้นนั้น 
 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑. จุดเน้น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับพัฒนาการเหมาะสมตามวัย   

๒. ชื่อหลักฐานรายมาตรฐาน 

 - 

๓. ชื่อข้อมูลและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๑, ๒๕๖๒, ๒๕๖๓)   

๑) แผนปฏิบัติการประจำปี และ SAR ปี ๖๑ - ๖๓ 

๒) สรุปโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก ปี ๖๑ - ๖๓ 

๔. ชื่อข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) 

 -  

๕. ชื่อข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)  

 - 
 

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑. จุดเน้น การพัฒนาศักยภาพครูหรือผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย   

๒. ชื่อหลักฐานรายมาตรฐาน 

 ๑) แผนปฏิบัติการประจำปีศูนย์พัฒนาเด็กกัลยาณมิตร 

 ๒) แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังการสอน 

 ๓) สื่อเทคโนโลยีต่างๆ การจัดมุมเรียนรู้ในห้องเรียน 

๓. ชื่อข้อมูลและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๑, ๒๕๖๒, ๒๕๖๓)   

๑) สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๖๑ - ๖๓ 
๒) แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล ๑ – ๓ ปี ๖๑ - ๖๓ 
๓) สื่อการสอน ผลงานของครู ปี ๖๑ – ๖๓ 

๔. ชื่อข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) 

เอกสารแนบประกอบการขอประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยมผา่นทางระบบวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๘ 
 

 -  

๕. ชื่อข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)  

 - 
 
มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

๑. จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

๒. ชื่อหลักฐานรายมาตรฐาน 

 - 

๓. ชื่อข้อมูลและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๑, ๒๕๖๒, ๒๕๖๓)   

๑) สรุปกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กปฐมวัย ปี ๖๑ - ๖๓ 
๒) ผลงานของเด็กชั้นอนุบาล ๑ – ๓  ปี ๖๑ - ๖๓ 

๔. ชื่อข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) 

 -  

๕. ชื่อข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี)  

 ๑) กิจกรรมออกกำลังกาย ระดับอนุบาล ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ในปี ๖๑ - ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๙ 
 

คำอธิบายการเขียนรายงานการประเมิน SAR ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 

 
ตัดรหัสเอกสารออก 

(ร่าง) 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 (ขนาด ๒๒ ตัวหนา) 

ศูนย์พัฒนาเด็ก (ขนาด ๒๐ ตัวหนา) 
 
- คำอธิบายการเขียนรายงานผลประเมิน SAR ของศูนย์พัฒนาเด็ก สามารถปรับใช้กับระดับการศึกษาอื่นๆ ได้  
- ให้ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK เท่านั้น  ขนาดอักษรเปน็ไปตามตัวอย่างท่ีกำหนดไว้ 
- การจัดหน้าปกให้จัดตัวอักษรไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ ดังตัวอย่างท่ีกำหนดไว้ 
- ให้ใช้เลขไทยทั้งหมด ยกเว้นคำท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
- การใส่เลขหน้า หน้าปกไม่ต้องใส่เลขหน้า ให้ใส่หน้า ๑ ต้ังแต่ตอนที่ ๑ เป็นต้นไป  
- ใส่กั้นหน้า – หลัง ให้ครบถ้วน การย่อหน้าใช้เคาะ Tab ๑ คร้ัง 
 

รหัสสถานศึกษา ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ ชื่อสถานศึกษา(ตัดออก) ศูนย์พัฒนาเด็กกัลยาณมิตร (ขนาด ๑๘) 

สังกัดเทศบาลเมืองนนทบุรี  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

ระดับชั้นที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปทีี่ ๑ ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 

- รหัสสถานศึกษา ๑๐ หลักเป็นของสถานศึกษาตามที่ต้นสังกัดกำหนดไว้ ไม่ใช่รหัสสถานศกึษาของ สมศ. 
- ชื่อสถานศึกษาให้ใส่ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก...... แล้วตัดคำว่า “ชื่อสถานศึกษา” ออก 
- สังกัดของสถานศกึษา เช่น สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
- ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน ให้เขียนชื่อเต็ม เช่น ชัน้อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ไม่เขียนชือ่ย่อ  
 

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๘ ๑๑๑๑๑๑๑ โทรสาร ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑ 

E-mail: Kullayanamit@hotmail.com   Website: ศูนย์พัฒนาเด็กกัลยาณมิตร 

(ขนาด ๑๘ ตัวบาง) 
 
- ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อ ยกเว้น  โทรสาร / E-mail / Website ถ้าไม่มีหัวข้อใดให้ตัดออก  
- สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าใน SAR ไม่มีไม่ต้องเขียน แต่เมื่อส่งสถานศึกษาแล้ว การทำรายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องระบุ
หมายเลขโทรศัพท ์ก่อนที่จะส่ง สมศ.  
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (ขนาด ๒๒ ตัวหนา)  
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(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๐ 
 

                                                     ตอนที่ ๑  (ชื่อตอน ขนาด ๑๘ ตัวหนา) 
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

                                   (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้ใส่ ณ วันที่ประเมิน SAR เสร็จสิน้ 
 
- ให้นำข้อมูลจาก SAR มาเขียนเท่านั้น กรณีที่ไม่มีข้อมูลในช่องใดให้ใช้เครื่องหมาย “ - ”  
- กรณีที่มีข้อมูลที่มากกว่าช่องท่ีกำหนดไว้สามารถปรับช่องได้ตามความเหมาะสม  
- ชื่อหัวข้อ ขนาด ๑๖ ตัวหนา ส่วนคำบรรยายต่างๆ ขนาด ๑๖ ตัวบาง  
 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
เด็ก  หมายถึง เด็กปฐมวัย ๕๐  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผอ. รอง ผอ. หัวหน้าศูนย์ฯ หรือ
ชื่ออื่นๆ ที่แต่ละสังกัดกำหนดที่มตีำแหน่งอยู่ในระดับนี้ 

๑  

ครหูรือผู้ดูแลเด็ก โดยนับรวมครูอัตราจ้างที่มีสัญญาจ้าง ๙ เดือน
ขึ้นไป 

๓  

บุคลากรสนับสนุน หมายถึง พ่ีเลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการ
ภารโรง ฯลฯ 

๑  

อ่ืนๆ โปรดระบุ............. (ไม่นบัซ้ำกับบุคลากรส่วนอืน่) -  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
ห้องปฏิบัติการ ๑  
ห้องพยาบาล ๑  
อ่ืนๆ โปรดระบุ............. -  

 
 
๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย   ถ้าหารแล้วมีเศษให้ปรับขึ้น   
อัตราส่วน ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ต่อ เด็ก   ๑ : ๑๗  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๑๗  

จำนวนครูหรือผู้ดูแลเด็กครบชั้น    ครบชั้น    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปีที่ ๓ 
 

- จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาเทียบ
กับจำนวนแรก
รับเข้าของรุ่น
นั้นๆ 



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๑ 
 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๒ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

- กรณีที่ข้อมูลใน SAR มีการระบุว่าจัดการศึกษาระดับใด ให้ประเมินตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนทุกระดับ 
หากไม่มีการจัดการศึกษาในระดับใด ให้ตัดแบบฟอร์มระดับการศึกษานั้นออก 
 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น  การจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  (จุดเน้นจะต้องตรงกับ CO-03 และใช้หลักการ
พิจารณาเดียวกันทุกมาตรฐาน) 

- “จุดเน้น” จะต้องเขียนทุกมาตรฐาน โดยใช้ข้อมูลจาก วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม หรืออ่ืนๆ 
- จุดเน้นให้เขียนโดยสรุป สั้นๆ ชัดๆ ตรงประเด็น ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย 
- หากมีจุดเน้นในเรื่องใด ให้ประเมินตามประเด็นของจุดเน้นนั้นๆ เป็นหลัก เช่น จุดเน้นเรื่องพัฒนาการของ
เด็กตามวัย ให้พิจารณาเรื่องนี้ตามตัวชี้วัด แต่ละตัวว่ามีข้อมูลที่ปรากฎอยู่ใน SAR ในส่วนใดหรือไม่ หมายถึง
ต้องดูทั้งเล่ม ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลที่ระบุไว้ในรายมาตรฐานเท่านั้น   
- กรณีที่มีหลายจุดเน้นให้พิจารณาจากจุดเน้นที่มีคะแนนประเมินสูงสุดเพื่อนำมาเป็นผลการพิจารณาใน
มาตรฐานนั้น  
- ในการเขียนจุดเน้นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด รอบคอบ เพื่อลดข้อโต้แย้งของสถานศึกษา 
- ตัวช้ีวัดแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากสถานศึกษาอาจจะมีการปฏิบัติ แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลไว้ใน SAR  
 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ควรไดร้ับการพัฒนาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
    ดี  (๕ ข้อ) 
 
สรุปผลจะต้องสอดคล้องกับ
ผลการพิจารณา 

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 
✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๓ 
 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
กรณีที่ได้ผลประเมินระดับ ปรับปรุง (ได้ ๐ ข้อ) 

ควรเขียนข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ (P) ต้องมีการระบุเป้าหมาย แผน โครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา (ไม่ควรเกิน ๓ บรรทัด) 

ตัวชี้วัดที่ ๒ (D) ต้องเขียนการระบุวิธีพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ตาม
ตัวชี้วัด ๑ (ไม่ควรเขียนเกิน ๔ บรรทัด) 

ตัวชี้วัดที่ ๓ (C) ต้องเขียนวิธีประเมินประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด 
๒ (ไม่ควรเขียนเกิน ๔ บรรทัด) 

ตัวชี้วัดที่ ๔ (A) ต้องเขียนวิธีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ตามตัวชี้วัด ๓ (ไม่ควรเขียนเกิน ๔ บรรทัด) 

ตัวชี้วัดที่ ๕ (การมีส่วนร่วม) ต้องเขียนวิธีนำเสนอผลการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว ตาม
ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๔ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ต้นสังกัด ฯลฯ (ไม่ควรเขียนเกิน ๓ บรรทัด) 
 
ตัวอย่างการเขียน (paragraph ละ ๑ ตัวชี้วัด) 

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจน ดังนี้   
ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ค่าเป้าหมาย 

เด็กร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  
เป็นต้น  

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุกระบวนการในการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น มีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็ก 
โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยสถานศึกษามีการจัดโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัยยุคใหม่ผสมผสานความเป็นไทยยุค ๔.๐ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ
ห้องเรียนน่าอยู่ กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย และกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการและกีฬา เป็นต้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุวิธีประเมินคุณภาพเด็ก และระบุข้อมูลที่แสดงถึงผลพัฒนาการของเด็กตามเป้าหมาย 
เพ่ือสะท้อนผลการดำเนินงาน เช่น ประเมินพัฒนาการของเด็กโดยมีกิจกรรมการคัดกรองเด็กก่อนเข้าห้องเรียน บันทึก
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จากการที่การดำเนินงานตามกิจกรรมส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอยู่ในระดับคุณภาพดี และต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เป็นต้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุวิธีการนำผลการประเมินไปพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย เช่น ผลการดำเนินงาน
ด้านคุณภาพของเด็ก ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู ้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สถานศึกษาจึงได้วางแผนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการ
ดำเนินการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในทุกสัปดาห์ เป็นต้น 



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๔ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุข้อความหรือกิจกรรมในการนำเสนอผลการประเมินต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษามี
การจัดประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง เพ่ือแจ้งผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ที่ประชุมได้ทราบ โดยดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น   
 
กรณีที่ได้ผลประเมินระดับ ปรับปรุง (ได้ ๑ – ๓ ข้อ) (ข้อไหนก็ได้)  
ให้เขียนข้อเสนอแนะในข้อที่ขาดตามตัวอย่างข้างบน 
 
กรณีที่ได้ผลประเมินระดับ พอใช้ (ได้ ๔ ข้อ) (ข้อไหนก็ได้)  
ให้เขียนข้อเสนอแนะในข้อที่ขาดตามตัวอย่างข้างบน 
 
กรณีที่ได้ผลประเมินระดับ ดี (ได้ ๕ ข้อ) 
ให้เขียนข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ (P) ให้เขียนชื่อเป้าหมาย ชื่อแผน ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ
จุดเน้น (ถ้ามี)  
 ตัวชี้วัดที่ ๒ (D) ให้เขียนผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ ให้ชัดเจน พร้อมระบุร่องรอยการดำเนินการ  
 ตัวชี้วัดที่ ๓ (C) ให้เขียนผลการประเมินการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๒ ให้ชัดเจน  
 ตัวชี้วัดที่ ๔ (A) ให้เขียนการนำผลประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๑ – ๓ ให้ชัดเจน  
 ตัวชี้วัดที่ ๕ (เผยแพร่) ให้ระบุชื่อกลุ่มท่ีได้รับทราบผลการดำเนินงานตั้งแต่ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๔  
โดยควรเขียนประมาณ ๑๐ บรรทัด ให้เขียนสรุปเป็นภาพรวมให้ครบทุกตัวชี้วัด โดยอาจจะเป็นประเด็นของ
จุดเน้นอ่ืนๆ หรือประเด็นพิจารณาในรายมาตรฐานของสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีไม่ชัดเจน 

ตัวอย่างการเขียน (เขียนเป็นภาพรวม paragraph เดียวกัน ทั้ง ๕ ตัวชี้วัด) 
ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุข้อมูลลงใน SAR ครั้งต่อไปให้มีความชัดเจน โดยควรระบุเอกสารหลักฐานว่า

ดำเนินการโครงการอะไร แล้วเขียนโดยสรุปตามวงจร PDCA ให้เห็นภาพกระบวนการพัฒนา ว่ามีการวางแผน
อย่างไร ดำเนินการอย่างไร มีการประเมินผลอย่างไร นำผลมาสู่การพัฒนาอย่างไร พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่บ่ง
บอกถึงการปฏิบัติงานให้เห็นภาพ เช่น สรุปโครงการในรูปแบบตาราง หรือกราฟิกต่างๆ อาจจะมีภาพถ่ายที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีหลักฐานอ้างอิงด้านร่างกายแข็งแรงว่าได้ร่วม
กิจกรรมกลางแจ้ง การเต้นประกอบจังหวะ มีภาพหรือข้อมูลที่บอกถึงการมีสุขนิสัยที่ ดีเด็กมีการแต่งตัวสะอาด
เรียบร้อย มีการล้างมือ แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถที่จะทำให้ครอบคลุมทุก
ประเด็นพิจารณาในมาตรฐานนั้น ๆ โดยต้องชี้ให้ผู ้อ่าน SAR เห็นว่าได้ดำเนินการจริง รวมถึงการแจ้งผลการ
ดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งการประชุมต่างๆ หรือทางออนไลน์ เช่น เฟสบุค ไลน์ เป็นต้น 
 
  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๕ 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น  การพัฒนาศักยภาพครูหรือผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย  (จุดเน้นจะต้องตรงกับ CO-
03 และใช้หลักการพิจารณาเดียวกันทุกมาตรฐาน) 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูหรือผู้ดูแลเด็ก มีการวางแผนการจัดประสบการณ์      
การเรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 

 ควรได้รับการพัฒนาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
✓ พอใช้ (๔ ข้อ)  

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
    ดี  (๕ ข้อ) 
 

X ๒. ครูหรือผู้ดูแลเด็กทุกคนมีการนำแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์
ของครูหรือผู้ดูแลเด็กอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
กรณีที่ได้ผลประเมินระดับ พอใช้ (ได้ ๔ ข้อ) (ข้อไหนก็ได้)  
ให้เขียนข้อเสนอแนะในข้อที่ ๒  
 
ตัวอย่างการเขียน (เขียนเป็นภาพรวม paragraph เดียวกัน ทั้ง ๕ ตัวชี้วัด) 

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุการดำเนินงานให้ชัดเจนลงใน SAR ในด้านที่ครูหรือผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องมีการนำ
แผนการจัดประสบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเด็กให้ชัดเจน
ขึ้น เช่น มีการบันทึกการใช้สื่อหนังสือ การเปิดเพลงจากวิทยุ การใช้โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์การเปิด
ยูทูปนิทานให้เด็กดู โดยมีบันทึให้เห็นว่าได้มีการนำไปใช้กับเด็กแต่ละชั้นอย่างไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งควรมีการบันทึก
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีบันทึกกิจกรรมที่พาเด็กไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนซึ่งมีมุมการจัด
ประสบการณ์ต่างๆ หรือสื่อการจัดประสบการณ์ที่อยู่ในห้อง รวมถึงการพาเด็กออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เช่น การไปเดินดูสวนดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ แมลง สัตว์ อาคาร อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เป็นต้น ทั้งนี้
ควรต้องมีการบันทึกเป็นรูปภาพ หรือบันทึกสรุปข้อความเพื ่อนำเสนอให้กับผู ้เกี ่ยวข้องได้ทราบถึงการจัด
ประสบการณใ์ห้กับเด็กอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

 
 
  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๖ 
 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น  เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย (จุดเน้นจะต้องตรงกับ CO-03 และใช้หลักการพิจารณาเดียวกันทุก
มาตรฐาน) 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o  พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 
กรณีที่ได้ผลประเมินระดับ ดี (ได้ ๕ ข้อ) 
ให้เขียนข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ (P) ต้องมีการระบุเป้าหมาย แผน โครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของเด็ก  
ตัวชี้วัดที่ ๒ (D) ต้องเขียนการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็ก ตามข้อ ๑  
ตัวชี้วัดที่ ๓ (C) ต้องเขียนวิธีประเมินคุณภาพเด็ก ของข้อ ๓  
ตัวชี้วัดที่ ๔ (A) ต้องเขียนวิธีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๓  
ตัวชี้วัดที่ ๕ (เผยแพร่) ต้องเขียนวิธีนำเสนอผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ต้นสังกัด ฯลฯ  

โดยควรเขียนประมาณ ๑๐ บรรทัด ให้เขียนสรุปเป็นภาพรวมให้ครบทุกตัวชี้วัด โดยอาจจะเป็นประเด็นของ
จุดเน้นอ่ืนๆ หรือประเด็นพิจารณาในรายมาตรฐานของสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีไม่ชัดเจน 
 
ตัวอย่างการเขียน (เขียนเป็นภาพรวม paragraph เดียวกัน ทั้ง ๕ ตัวชี้วัด) 

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุการดำเนินงานที่สอดคล้องกับจุดเน้นอื่น ๆ ลงใน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ศูนย์
พัฒนาเด็กมีจุดเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพเด็กโดยการให้เด็กได้รับการตรวจร่างกายทุก ๖ เดือน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็ก
มีการกำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก มีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยได้จัดทำ “โครงการหนูน้อยยิ้มสวย” ใน
ทุก ๖ เดือน ครูหรือผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์พัฒนาเด็ก โดยทางโรงพยาบาลได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก โดยส่งเสริม
ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธี กิจกรรมอะไร
เอ่ยทำให้ฟันพุ เป็นต้น โดยผลการประเมินเด็ก ร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพช่องปากดี และเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้
และสามารถแปรงฟันได้สะอาดมากขึ้น ทั้งนี้พบว่า เด็กบางส่วนยังมีฟันพุ ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนา
เด็กควรมีการวางแผนจัดทำโครงการลดการติดขวดนม ลดการติดลูกอมขนมหวานที่ไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้สถานศึกษา
ควรมีการจัดแจ้งผลสุขภาพฟันและช่องปากของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ และมีการส่ง SAR ที่สมบูรณ์ให้ต้นสังกัดทุก
ปี เป็นต้น 
 



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๗ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
............................................................................................................................. .........................................

..................................................................... ...............................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................................................. ................... 

..................................................................................................................................................................... ............... 
 
ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุข้อมูลใน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการระบุข้อมูลแผนการ
ดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน รวมถึงผลการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจจะมีการแยกประเมินเด็กออกเป็น 
๒ ช่วงอายุ เช่น แรกเกิด - ๓ ปี (ถ้ามี) และ ๓ - ๖ ปี เพื่อให้เห็นพัฒนาการและข้อมูลเชิงลึกได้ชัดเจนยิ่ งขึ้น  
อาจจะเพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม 
(Innovation) (ถ้ามี) ในแต่ละมาตรฐาน นอกจากนี้อาจจะเพิ่มเติมร่องรอยหลักฐานของการปฏิบัติงาน เช่น การ
จัดทำลิงก์ หรือ QR Code ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของการสรุปการปฏิบัติงานแต่ละโครงการที่นำมาอ้างอิงในแต่
ละมาตรฐาน การจัดทำเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คของสถานศึกษา รวมถึงการระบุความชัดเจนว่าได้เผยแพร่ SAR ให้
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ต้นสังกัด หรือชุมชนให้ได้รับทราบ ซึ่งจะทำให้ SAR มีคุณค่าและ
เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาอย่างแท้จริง   

 
ข้อสังเกตในการเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- จะต้องเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในรายงานการประเมิน SAR ทุกแห่ง 
- จะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่ควรจะต้องมีใน SAR ปีการศึกษาต่อไปเพื่อให้
ผู้อ่าน SAR ได้ทราบบริบทของสถานศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การประเมินตนเองควรแยกช่วงอายุ เช่น  แรกเกิด - 
๓ ปี และ  ๓ - ๖ ปี   
- ให้ระบุข้อมูลหรือตัวเลขที่อยู่ในตอนท่ี ๑ ให้ครบถ้วน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นของสถานศึกษา 
- เสนอให้มีการพัฒนารูปแบบของ SAR ให้มีช่องทางหรือลิงก์ที่สามารถเชื่อมโยงให้ผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูล
หลักฐานอื่นๆ ที่สถานศึกษาได้ทำไว้แล้วได้ หรืออาจจะมีข้อมูลอื่นๆ ที่เมื่ออ่านใน SAR แล้วเห็นว่าควรเพิ่มเติมให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ  ควรเขียนโดยสรุปประมาณ ๕ - ๑๐ บรรทัด     
- ให้พิจารณาหัวข้อที่ไม่มีข้อมูลจาก CO-02 ให้นำมาเสนอในส่วนนี้ด้วย 
- ขอเน้นย้ำว่า “ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR จะต้องกล่าวถึงวิธีการเขียน SAR ในปีการศึกษาต่อไปเท่านั้น” จะ
ยังไม่เก่ียวข้องกับการประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
 
  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๘ 
 

 
 

คำรับรอง 
  

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก              
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 
ประธาน นายคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
กรรมการและเลขานุการ นายประเมิน  กัลยาณมิตร  

 
 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

- ให้ลงชื่อคณะผู้ประเมินให้ครบถ้วนตามตำแหน่ง พร้อมลายมือชื่อที่มีความชัดเจน 

- ลงวันที่ ณ วันที่ทำรายงานแล้วเสร็จ ไม่ต้องมีคำว่า “เดือน” ให้เอาเส้นปะ ........ ออก ดังตัวอย่างที่เขียนไว้ 
 
 

  



(ปรับปรุงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒๙ 
 

 
การลงนามรับรอง 

 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 

ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของคณะผู้ประเมินเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลการพิจารณา 
ดังนี้ 

 

 เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประกันคุณภาพภายนอก: ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์   
COVID – 19 ศูนย์พัฒนาเด็ก ตามท่ีคณะผู้ประเมินภายนอกเสนอ 

 เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประกันคุณภาพภายนอก: ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์         
COVID – 19 ศูนย์พัฒนาเด็ก ตามท่ีคณะผู้ประเมินภายนอกเสนอ และขอให้คณะผู้ประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม    
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- คณะผู้ประเมินจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมตรวจสอบความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด แล้วจัดส่ง (ร่าง) รายงานผลการประเมิน SAR ให้สถานศึกษาพิจารณา ขั้นตอนนี้
ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ประเมิน SAR  
- คณะผู้ประเมินจะต้องประสานงานกับสถานศึกษาจนได้ข้อยุติ  โดยให้เวลาสถานศึกษาพิจารณาแล้วตอบรับ
กลับมาภายใน  ๗ วัน  
- ถ้าเห็นชอบในช่องแรก หมายถึง สถานศึกษายอมรับผลการประเมิน SAR ตามที่ได้รับและไม่มีการลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยม 

- ถ้าเห็นชอบในช่องที่สอง หมายถึง สถานศึกษายอมรับผลการประเมิน SAR ตามที่ได้รับและต้องการให้ สมศ. ไป
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินคุณภาพภายนอก 

- ให้ตัดกล่องข้อความสีน้ำเงินออกเมื่อสถานศึกษาเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมิน SAR กลับมาแล้วและทำ
เป็นฉบับสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งให้หน่วยฯ  

โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหน่ึงสัปดาห์นับถัดจากวันที่ท่านได้รับ 
(ร่าง) รายงานการประเมินดังกล่าว หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ   


