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   ๑ 
 

ตอนท่ี ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ  
 (ข้อมูล ณ ัั ท่ี ๑๕ มนถร ำย  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ ำ ั เด็บ   ๔๘  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บล์นหำ์  ๑  
ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บ  ๒  
บลรีลำบ์ส ับลส ร   -  
พ ับงำ ท ำีัำมสคอำด  ๑  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเ์ีย ปฐมััย ๒  
ห้องสมรด ๑  
ห้องพยำบลำล -  
อื่  ๆ  

 ห้องสมรด 

 ห้อง ้ ำ/ ห้องส้ัม 

 ห้องซับล้ำง 

 ศู ยบเ์ีย ์ู้เศ์ษฐบนจพอเพียง 

 สั ดอบไม้ 

 ส ำมบีฬำ 

- 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 

 
๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัต์ำส่ั  ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บ ต่อ เด็บ   ๑ : ๒๔  
อัต์ำส่ั  ห้อง ต่อ เด็บ ๑ : ๒๔  

จ ำ ั ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บี์บลช้ั     ี ์บลชั้     
 ไม่ี์บลชั้   ใ ์คดบัลชั้ ...... 

 



 

   ๒ 
 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

อ รบลำลปีท่ี ๓ -  
๒.๓ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

บำ์ศึบษำปฐมััย -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ๓ 
 

ตอนท่ี ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ท ำเี์ื่องหมำย √ ห ้ำข้อท่ีพบลข้อมูลใ  SAR   

ให้ท ำเี์ื่องหมำย X ห ้ำข้อท่ีไม่พบลข้อมูลใ  SAR 
 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีบำ์ัำงแผ บำ์ด ำเ น บำ์ใ แต่ลคปีบำ์ศึบษำ  o ป์ับลป์รง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีบำ์  ำแผ บำ์ด ำเ น บำ์ไปใช้ด ำเ น บำ์ 

 ๓. มีบำ์ป์คเมน ผลสัมฤทธน์ของบำ์ด ำเ น บำ์ตำมแผ  

 
๔. มีบำ์  ำผลบำ์ป์คเมน ไปใช้ใ บำ์ป์ับลป์รงแบ้ไขใ ปี

บำ์ศึบษำต่อไป 

 
๕. มีบำ์  ำเส อผลบำ์บล์นหำ์จัดบำ์ของสถำ ศึบษำให้ผู้มีส่ั 

ได้ส่ั เสียได้์ับลท์ำบล 
      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

ศู ยบพัฒ ำเด็บีั์์คบลร์ำยลคเอียดของบำ์ด ำเ น งำ โี์งบำ์ห์ือบนจบ์์มใ แผ ปฏนบลัตนบำ์ป์คจ ำปีใ  
SAR ี์ั้งต่อไป ให้มีีัำมสมบลู์ณบยน่งขึ้  โดยบำ์์คบลรเป้ำหมำยของบำ์ด ำเ น งำ ท้ังเชนงป์นมำณแลคเชนง รีณอำพ 
์คบลรบนจบ์์มท่ีด ำเ น งำ ของโี์งบำ์ั่ำมีบำ์จัดบนจบ์์มอคไ์บล้ำง เช่  โี์งบำ์ส่งเส์นมสรขอำพอ ำมัยของเด็บ
เล็บ มีเป้ำหมำย ีือ เด็บ์้อยลค ๙๐.๐๐ มีสรขอำพ์่ำงบำยแข็งแ์งแลคมีสรข นสัยท่ีดี มีบนจบ์์มท่ีด ำเ น บำ์ ีือ บำ์
เชนญเจ้ำห ้ำท่ีสำธำ์ณสรขมำให้ีัำม์ู้แบ่เด็บแลคผู้ปบี์อง ใ เ์ื่องบำ์แป์งฟั ท่ีถูบันธีแลคบำ์ล้ำงมือแบลบล ๗ 
ขั้ ตอ  เป็ ต้  แลค์ำยงำ ผลบำ์ป์คเมน โี์งบำ์เป์ียบลเทียบลบับลเป้ำหมำย ์ัมถึง์คบลรบำ์  ำผลบำ์ป์คเมน ไป
ใช้ใ บำ์พัฒ ำให้มี รีณอำพมำบยน่งขึ้  เช่  เมื่อป์คเมน ผลแล้ัพบลั่ำ เด็บบลำงส่ั ยังมีสรขอำพ์่ำงบำยไม่แข็งแ์ง
ตำมััย จึงจัดหำอรปบ์ณบบีฬำมำเพื่อให้ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บจัดป์คสบลบำ์ณบให้เด็บได้เล่ ใ บนจบ์์มบลำงแจ้งเพน่มขึ้  
เป็ ต้  ์ัมท้ังบำ์์ำยงำ ผลต่อผู้มีส่ั เบี่ยัข้อง เพื่อแสดงให้ผู้อ่ำ ได้ท์ำบลั่ำศู ยบพัฒ ำเด็บมีบำ์ด ำเ น บำ์
พัฒ ำท่ีเป็ ์คบลบลแลคต่อเ ื่อง 
  
 
 
 
 



 

   ๔ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น ครูหรือผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่เหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์ 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 
๑. ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บ มีบำ์ัำงแผ บำ์จัดป์คสบลบำ์ณบ      

บำ์เ์ีย ์ู้์ำยปีี์บลทรบห ่ัยบำ์เ์ีย ์ู้ ทรบช้ั ปี 
o ป์ับลป์รง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

 

๒. ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บทรบี มีบำ์  ำแผ บำ์จัดป์คสบลบำ์ณบ 
บำ์เ์ีย ์ู้ไปใช้ใ บำ์จัดป์คสบลบำ์ณบโดยใช้ส่ือ เทีโ โลยี
สำ์ส เทศแลคแหล่งเ์ีย ์ู้ท่ีเอื้อต่อบำ์เ์ีย ์ู้ 

 
๓. มีบำ์ต์ัจสอบลแลคป์คเมน ผลบำ์จัดป์คสบลบำ์ณบอย่ำง

เป็ ์คบลบล 

 
๔. มีบำ์  ำผลบำ์ป์คเมน มำพัฒ ำบำ์จัดป์คสบลบำ์ณบของี์ู

ห์ือผู้ดูแลเด็บอย่ำงเป็ ์คบลบล 

 
๕. มีบำ์แลบเปล่ีย เ์ีย ์ู้แลคให้ข้อมูลป้อ บลับลเพื่อพัฒ ำ

ป์ับลป์รงบำ์จัดป์คสบลบำ์ณบ 
      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

ศู ยบพัฒ ำเด็บีั์  ำเส อข้อมูลเพน่มเตนมเพื่อให้บำ์เขีย  SAR ใ ปีต่อไปเบนดีัำมสมบลู์ณบยน่งขึ้  โดย์คบลร
ถึงบำ์พัฒ ำี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บให้มีีัำมสำมำ์ถจัดป์คสบลบำ์ณบบำ์เ์ีย ์ู้เพื่อพัฒ ำเด็บให้มี รีณอำพอย่ำงไ์ เช่  
จัดท ำโี์งบำ์พัฒ ำบลรีลำบ์ทำงบำ์ศึบษำ มีเป้ำหมำย ีือ ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บทรบี มีีัำมสำมำ์ถจัด
ป์คสบลบำ์ณบท่ีเ ้ เด็บเป็ ส ำีัญ มีบนจบ์์ม ีือ ส่งเส์นมี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บให้ได้์ับลป์คสบลบำ์ณบจำบบำ์เข้ำ์ับลบำ์
อบล์ม สัมม ำ ศึบษำดูงำ  แลคบำ์ นเทศอำยใ จำบผู้บล์นหำ์ เมื่อสน้ สรดโี์งบำ์  ำผลบำ์ป์คเมน มำเป์ียบลเทียบล
บับลเป้ำหมำยั่ำบล์์ลรเป้ำหมำยห์ือไม่ มีอรปส์์ีอย่ำงไ์ แลค์คบลรถึงบำ์  ำผลบำ์ป์คเมน ไปพัฒ ำี์ูห์ือผูดูแล
เด็บใ ปีบำ์ศึบษำต่อไปอย่ำงไ์ เช่  เพน่มบนจบ์์มบำ์ นเทศอำยใ จำบเพื่อ ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บ แลคบำ์ส่งเส์นม     
ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บให้เข้ำ์่ัมบลร่มเี์ือข่ำยเพื่อพัฒ ำต เองจำบบ์คบลั บำ์ PLC เป็ ต้  
 

 

 

 

 

 



 

   ๕ 
 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สมวัย 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีบำ์์คบลรเป้ำหมำย รีณอำพของเด็บปฐมััย o ป์ับลป์รง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีบำ์์คบลรันธีพัฒ ำ รีณอำพของเด็บปฐมััยอย่ำงเป็ ์คบลบล
ตำมเป้ำหมำยบำ์พัฒ ำเด็บปฐมััย 

 ๓. มีพัฒ ำบำ์สมััยตำมเป้ำหมำยบำ์พัฒ ำเด็บปฐมััย 

 ๔. มีบำ์  ำผลป์คเมน รีณอำพของเด็บปฐมััยมำพัฒ ำเด็บ
ปฐมััยให้มีพัฒ ำบำ์สมััย 

 ๕. มีบำ์  ำเส อผลบำ์ป์คเมน รีณอำพของเด็บปฐมััยต่อผู้ท่ี
เบี่ยัข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น   
 ศู ยบพัฒ ำเด็บีั์์คบลรข้อมูลเพน่มเตนมลงใ  SAR ี์ั้งต่อไปให้ชัดเจ มำบยน่งขึ้  ใ เ์ื่องันธีบำ์พัฒ ำ
รีณอำพเด็บปฐมััย โดยมีบำ์บ ำห ดี่ำเป้ำหมำยใ แต่ลคตัับล่งช้ีตำมเบณฑบบำ์พนจำ์ณำ เพื่อ  ำมำเป์ียบลเทียบลบับล

ผลบำ์ด ำเ น งำ  แลค์คบลรถึงันธีบำ์ของโี์งบำ์ ั้  มีบำ์จัดบนจบ์์มอคไ์เพื่อส่งเส์นมให้เด็บได้เบนดบำ์พัฒ ำ
พัฒ ำบำ์ท้ัง ๔ ด้ำ อย่ำงสมััย ์ัมถึงผลส ำเ์็จจำบบำ์ด ำเ น งำ บนจบ์์ม ั้  ๆ ีั์์คบลร์ำยลคเอียดให้ชัดเจ 
ด้ำ ข้อมูลเบี่ยับับลบำ์  ำผลบำ์ป์คเมน รีณอำพด้ำ เด็บปฐมััยใ ปีบำ์ศึบษำท่ีผ่ำ มำไปพัฒ ำ รีณอำพเด็บปี
บำ์ศึบษำต่อไปอย่ำงไ์บล้ำง  
 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ศู ยบพัฒ ำเด็บีั์์คบลรบำ์ป์คบำศี่ำเป้ำหมำยใ บำ์พัฒ ำ รีณอำพของศู ยบพัฒ ำเด็บให้ชัดเจ ทรบด้ำ 
ท้ังใ ์คดับลมำต์ฐำ แลคตัับล่งช้ีเพื่อเป็ บำ์บ ำห ดจรดมร่งหมำยของบำ์ด ำเ น งำ  ั้  แลคมีบำ์ป์คเมน ผลท่ีได้ั่ำ
บล์์ลรเป้ำหมำยห์ือไม่ อย่ำงไ์ ีั์์คบลรใ ส่ั ของข้อเส อแ คใ ทรบมำต์ฐำ เพื่อบำ์พัฒ ำศู ยบพัฒ ำเด็บแลค
บำ์จัดป์คสบลบำ์ณบบำ์เ์ีย ์ู้แบ่เด็บปฐมััย ด้ัยบำ์  ำข้อมูลจำบบำ์มีส่ั ์่ัมของี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บ 
ีณคบ์์มบำ์บล์นหำ์ศู ยบ ผู้ปบี์อง ชรมช  ห์ือผู้ท่ีมีส่ั เบี่ยัข้อง์่ัมบั ให้ข้อเส อแ ค แลค  ำแ ั นีดท่ีได้ไป
ป์ับลป์รงแลคพัฒ ำ รีณอำพบำ์จัดบำ์ศึบษำต่อไป ีั์์คบลรโี์งบำ์ห์ือบนจบ์์มท้ังใ ด้ำ บำ์บล์นหำ์จัดบำ์ ด้ำ 
ี์ูห์ือผู้ดูแลเด็บ ห์ือด้ำ บำ์พัฒ ำเด็บ ท่ีด ำเ น บำ์แล้ัป์คสบลีัำมส ำเ์็จ มีบำ์พัฒ ำจ เบนดเป็ ท่ียอม์ับล
จำบห ่ัยงำ ห์ืออง บีบ์อำย อบมำศึบษำดูงำ    ำไปป์ับลใช้ แลคเป็ แบลบลอย่ำงท่ีดี (Best Practice) ห์ือ
 ััตบ์์ม (Innovation) ของศู ยบพัฒ ำเด็บ ซึ่งแสดงให้เห็ ถึงีัำมมีป์คสนทธนอำพใ บำ์พัฒ ำ รีณอำพ
บำ์ศึบษำของศู ยบพัฒ ำเด็บได้ดียน่งขึ้  
  



 

   ๖ 
 

ค ารับรอง 

 
ีณคผู้ป์คเมน ขอ์ับล์องั่ำได้ท ำบำ์ป์คเมน  SAR ตำมเบณฑบบำ์ป์คเมน รีณอำพอำย อบของส ำ ับงำ 

์ับล์องมำต์ฐำ แลคป์คเมน รีณอำพบำ์ศึบษำ (อง บีบำ์มหำช ) ซึ่งตัดสน ผลบำ์ป์คเมน รีณอำพอำย อบ              
บล ฐำ ีัำมโป์่งใส แลคยรตนธ์์มทรบป์คบำ์ ลง ำมโดยีณคผู้ป์คเมน ดัง ี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ป์คธำ  
 

 ำงสำัเบลญจ์ัต บ เ์ือ งำม 
 

 

บ์์มบำ์แลคเลขำ รบำ์ 
 

 ำงสำัธัญลับษณบ ตคโบดี 
 

 

 
 

ัั ท่ี ๑๕ มนถร ำย  พ.ศ. ๒๕๖๔. 
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โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหนึ่งสปัดาห์นับถดัจากวันทีท่่านได้รับ 

(ร่าง) รายงานการประเมินดังกลา่ว หากพ้นก าหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ   


