
 
 

 
 
 

(ร่าง) 
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  



๑ 

 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
ผู้เรียน  ๔๐๔  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๒  
ครูมัธยมศึกษา ๒๒  
บุคลากรสนับสนุน  ๕  
อ่ืนๆ โปรดระบุ.............  -  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๖  
ห้องปฏิบัติการ - ไม่ระบุ 
ห้องพยาบาล - ไม่ระบุ 
อ่ืนๆ โปรดระบุ............. -  

 

๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : - ไม่ระบุ 
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : - ไม่ระบุ 

จำนวนครู ครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  - ไม่ระบุ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ไม่ระบุ 
๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา - ไม่ระบุ 



๒ 

 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   

ให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน   ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้การเขียน SAR ในปีต่อไปมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอธิบาย
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูล การนำผลการประเมินตามจุดเน้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน เพ่ือนำไปวางแผน
พัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนทั้ง ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียน และด้านคุณลักษณะ              
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เน้นที่ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี โดยมีกระบวนการ
ดำเนินการ เช่น การประชุมครู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งร่วมกันปรับปรุงแก้ไข นำไป
วางแผนจัดทำโครงการและกิจกรรม ดำเนินการตามแผนหรือ โครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียน               
มีความสามารถตามที่สถานศึกษาได้ตั้งค่าเป้าหมายไว้  เพ่ือนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินการทุกภาคเรียน เป็นต้น พร้อมทั้งเพ่ิมเติมข้อมูลการนำเสนอและเผยแพร่ผลการประเมิน
คุณภาพ ตามจุดเน้นให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางการประชุมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน รวมทั้ง
สื่อออนไลน์ เช่น ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เพจ เฟซบุ๊กของสถานศึกษา เป็นต้น  



๓ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา    ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 

ในปีการศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้การเขียน SAR ในปีต่อไปมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเพ่ิมเติม
ข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการตามจุดเน้น การบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน                
(School Based Management) โดยเขียนระบุงาน กิจกรรม หรือโครงการ ตามแผนงานที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี โดยเขียนเป้าหมาย ชื่อแผน ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรมให้ชัดเจน และทุกกิจกรรม ทุกงาน ทุกโครงการ
ให้เขียนแสดงภาพของการมีส่วนร่วมทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ว่าทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนอย่างไร  
ที่ทำให้บรรลุผลหรือประสบความสำเร็จในแต่ละตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งระบุวิธี
ประเมินผลกำกับติดตามให้ครบถ้วน และที่สำคัญการรายงานผลการประเมินตนเองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
ได้รับทราบ เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชนทั้งโดยเอกสารและสื่อออนไลน์ 
เช่น ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น ทุกปีการศึกษาเพ่ิมเติมจากการรายงานหน่วยงาน
ต้นสังกัด ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในเกิดความสมบูรณ์
ตามวงจรคุณภาพ PDCA  

  



๔ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเน้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุก

ชั้นปี 
  ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

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

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอธิบาย
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ว่า ดำเนินการอย่างไร เช่น มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้แทนจากทุกหมวดวิชา ทุกระดับชั้นเป็นกรรมการ โดยมี
ผู้บริหารเป็นประธาน ระบุขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลา เป็นต้น สำหรับการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นั้น  ควรยกตัวอย่าง
ว่ามีอะไรบ้ าง เช่ น  Google Classroom, Kahoot, Plicker, Classdojo เป็นต้น  ด้ านการตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาอาจเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 
เช่น การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็นสายระดับชั้นหรือสายหมวดวิชา จากนั้นให้มี การออกปฏิทิน
การนิเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น ในส่วนของการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาอาจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูว่ามีการ
ดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น การนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากำหนดเป็นปัญหา ว่าเนื้อหาใดมีปัญหามากที่สุด 
จากนั้นจึงกำหนดปัญหาการวิจัย และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหา และนำเสนอ
ผลการวิจัยทั้งในระดับภาพรวมและรายบุคคล เป็นต้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ควรอธิบายเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้มีจำนวนบุคลากรจำนวนมาก สามารถที่จะแยกเป็น
กลุ่มได้ตามลักษณะของเนื้อหาวิชา และอาจทำปฏิทินหรือกำหนดการ PLC ที่ชัดเจน เป็นต้น  



๕ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมเติม
ข้อมูลทีย่ังขาดในส่วนของข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาท้ังสองช่วงชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลข้อเสนอแนะ ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ
แบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรม ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และกระตุ้นให้ครูสร้าง
แบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมเพื่อจะได้นำมาเติมเต็มของเล่มรายงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

  



๖ 

 

คำรับรอง 

 

คณะผู้ประเมินภายนอกขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินภายนอกดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายชำนาญ ปาณาวงษ์  
 

กรรมการ นายบุญศักดิ์  ไมตรีจิตร์  
 

กรรมการและเลขานุการ นางกชวิมล  ไชยะโสดา  
 

 

 
วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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