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ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  



 

๑ 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศกึษำ 
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๑. ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหต ุ
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ ำนวนผู้เรียน  ๓๙๗  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ๑  
ครูมัธยมศึกษำ ๒๙  
บุคลำกรสนบัสนุน  ๑  
อื่นๆ ได้แก่ ลูกจ้ำงช่ัวครำว ๑  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนมัธยมศึกษำ ๑๖  
ห้องปฏิบัติกำร ๘  
ห้องพยำบำล -  
อื่นๆ  -  

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน หมายเหต ุ
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๔  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๕  

จ ำนวนครู ครบช้ัน    ครบช้ัน    
 ไม่ครบช้ัน  ในระดับช้ัน...... 

 

๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

มัธยมศึกษำปีที่ ๓  -  
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ -  
๒.๕ จ านวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาท่ีประเมิน 

 
 

ระดับมัธยมศึกษำ -  

หมำยเหต ุ: มีกำรเปลี่ยนต้นสงักัดจำกสงักัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ เป็น  

    สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร ์



 

๒ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และขอ้เสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ท ำเครือ่งหมำย ✓ หน้ำข้อที่พบข้อมลูใน SAR   

ให้ท ำเครือ่งหมำย  หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีกำรระบเุป้ำหมำยคุณภำพของผูเ้รียน o ปรับปรงุ  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓  ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตำมเป้ำหมำยกำรพฒันำผูเ้รียน 

✓ ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพฒันำผูเ้รียนดำ้น
ผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึน 

✓ ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผูท้ี่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในประเด็นที่เป็นจุดเน้นตำมวิสัยทัศน์ที่

สถำนศึกษำก ำหนด ได้แก่  สำนรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคีย ง

มำตรฐำนสำกล สนใจเทคโนโลยี มุ่งสู่กำรมีอำชีพที่ยั่งยืน ควรระบุแผนงำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ที่ก ำหนด เช่น ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สำมำรถด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำง

เหมำะสม เป็นต้น และควรระบุกำรก ำกับติดตำม ระบุกำรประเมินผลควำมส ำเร็จที่เป็นคุณภำพของผู้เรียน หรือ

ประเมินโครงกำร ให้ชัดเจน ระบุผลประเมินทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เช่น ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะ

ตำมอัตลักษณ์และค่ำนิยมที่ดีงำมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ผลด ำเนินกำรสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด เป็นต้น 

นอกจำกนี้สถำนศึกษำควรระบุประเด็นที่จะต้องน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป และระบุกำรน ำเสนอผลกำร

ประเมินคุณภำพผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้องว่ำมีเรื่องอะไร น ำเสนอผ่ำนสื่อช่องทำงใด เช่น Facebook กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง 

เอกสำรจดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของสถำนศึกษำ เป็นต้น 



 

๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

ผลการ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแตล่ะปกีำรศึกษำ  o ปรับปรงุ  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓  ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

✓ ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
✓ ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรบัปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

✓ ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบรหิำรจัดกำรของสถำนศึกษำใหผู้้มสี่วน
ได้ส่วนเสียได้รบัทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

   สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในประเด็นที่เป็นจุดเน้นอื่นๆ ได้แก่ กำร
บริหำรจัดกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน ควรระบุข้อมูลที่เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
บริหำรคุณภำพ (PDCA) ให้ครบถ้วน เช่น แผนงำน โครงกำรที่มุ่งพัฒนำสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรเรยีนรู้ของผูเ้รียน กำร
ก ำกับติดตำม กำรประเมินผ โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ให้ชัดเจน ว่ำใช้เครื่องมือชนิดใด ช่วงระยะเวลำใดและใคร
เป็นผู้ด ำเนินกำร และมีกำรเสนอข้อมูลผลด ำเนินกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ว่ำบรรลุเป้ำหมำยหรือไม่ มำก
น้อยเพียงใด ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ต้องปรับปรุงเรื่องใดในปีกำรศึกษำต่อไป เช่น ปรับปรุงระบบบริหำร
จัดกำรคุณภำพ ปรับปรุงกำรพัฒนำงำนวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้วน กำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เช่ียวชำญกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมทีเ่อื้อต่อกำรจัดกำรเรยีนและ
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำร เป็นต้น นอกจำกนี้สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของ
สถำนศึกษำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ ว่ำด ำเนินกำรอย่ำงไร เช่น น ำเสนอทำง Facebook กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง 
เอกสำรจดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของสถำนศึกษำ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 



 

๔ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเน้น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
✓ ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ ทุกช้ันปี o ปรับปรงุ  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓  ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

✓ ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเป็นระบบ 

✓ ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูอย่ำงเป็นระบบ 

✓ ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพื่อพฒันำ
ปรับปรงุกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น   

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในประเด็นที่เป็นจุดเน้นอื่นๆ ได้แก่ กำรใช้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน เพื่อบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก 
(Active Learning)  สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ำครูทุกคนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และมีกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย เช่น กิจกรรมที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำนเป็นฐำน กิจกรรมเรียนรู้แบบกำรใช้ปัญหำเป็นฐำน กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง เป็นต้น   
ทั้งนี้ ควรระบุกำรใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ ว่ำครูมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร ใช้ในหน่วยกำรเรียนรู้ใดหรือแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ใดระบุระบบกำรตรวจสอบประเมินผลกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร มีกำรน ำผล
ประเมิน ผู้เรียนไปพัฒนำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของครูอย่ำงไร รวมทั้งกำรรำยงำน ให้เห็นว่ำครูมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีกระบวนกำรให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูเช่ น
กิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพกิจกรรมกลุ่มย่อย เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมระดมสมอง เป็นต้น 
นอกจำกนี้สถำนศึกษำควรมีกำรระบุ เอกสำรอ้ำงอิงเป็นร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์ประกอบไว้ในภำคผนวก เช่น 
ภำพกำรจัดกิจกรรม ภำพผลงำนนักเรียนจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติ ภำพโล่รำงวัลครู ภำพเกียรติ
บัตรครู รำยงำนโครงกำร เป็นต้น  
 

 

 

 

 



 

๕ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ให้ครบทุกหัวข้อหรือประเด็นที่ส ำคัญ เช่น 
บทสรุปผู้บริหำรเป็นบริบทแรกควรแยกหัวข้อจุดเด่น จุดควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำง
ชัดเจน และเขียนข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับจุดควรพัฒนำ เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำหรือเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึนในปีกำรศึกษำต่อไป ในส่วนข้อมูลทั่วไป ควรระบุหัวข้อส ำคัญ
เช่น โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ ข้อมูลจ ำนวนห้องเรียน ข้อมูลร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย และข้อมูลจ ำนวนวันที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนจริงในปี
กำรศึกษำที่รำยงำนควรเพิ่มเติมหัวข้อ “ข้อเสนอแนะ” เป็นหัวข้อต่อจำกจุดที่ควรพัฒนำและน ำเสนอข้อมูลให้
สอดคล้องกับจุดที่ควรพัฒนำ  นอกจำกนี้สถำนศึกษำควรแสดงข้อมูลผลกำรพัฒนำคุณภำพแต่ละมำตรฐำนอย่ำง
ต่อเนื่อง อย่ำงน้อย ๓ ปีกำรศึกษำติดต่อกัน และควรระบุข้อมูลกำรปฏิบัติที่ดีหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
และนวัตกรรม (Innovation) ในทุกมำตรฐำนกำรศึกษำ (ถ้ำมี) เพื่อให้ข้อมูลใน SAR มีควำมสมบูรณ์ยิ่งข้ึนและ
สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนจริง  



 

๖ 
 

ค ารบัรอง 

 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ท ำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกบน
ฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 

 
 
ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธำน นำยสมชัย    แสงสว่ำง  

กรรมกำร นำงรุ่งระพี   สมทอง  

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยบพิตร   บุญเฉลียว  

 
 

 
วันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
  



 

๗ 
 

การลงนามรับรอง 

 
สถำนศึกษำได้ตรวจสอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก : ผลกำรประเมิน  SAR ภำยใต้

สถำนกำรณ์ COVID – 19 ของคณะผู้ประเมินเมือ่วันที่ ๑๘ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 
 เห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก : ผลกำรประเมิน  SAR ภำยใต้สถำนกำรณ์ 

COVID – 19  กำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมที่คณะผู้ประเมินเสนอ 
  เห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก : ผลกำรประเมิน  SAR ภำยใต้สถำนกำรณ์ 
COVID – 19 กำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมที่คณะผู้ประเมินเสนอ และขอให้คณะผู้ประเมนิ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม     
                
 

                                          (นำยสุพิน  บุญเยี่ยม) 

 

 

 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย 

วันที่ ๑๘ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหนึ่งสัปดาห์นับถัดจากวันท่ีท่านได้รับ 

(ร่าง) รายงานการประเมินดังกล่าว หากพ้นก าหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ  


