
 

 
 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 

 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 
 

 
 

 

  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ ำนวนผู้เรียน  ๑,๓๕๙  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ๔  
ครูมัธยมศึกษำ ๘๕  
นักกำรภำรโรง -  
อ่ืน ๆ โปรดระบุ  -  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนมัธยมศึกษำ ๓๙  
อ่ืนๆ โปรดระบุ  -  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
มัธยมศึกษา   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๖  
อัตรำส่วนห้อง ต่อผู้เรียน ๑ : ๓๕  

จ ำนวนครู ครบชั้น ครบชั้น    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ -  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ - 
๒.๓ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน -  
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  ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 

การพิจารณา  ให้ท ำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ท ำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียนด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลใน SAR ให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรระบุค่ำเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน ทั้งที่เป็นค่ำ

ร้อยละและระดับคุณภำพ เพ่ือให้ SAR มีควำมสมบูรณ์ ครบถ้วนชัดเจนยิ่งขึ้น โดยก ำหนดค่ำเป้ำหมำยเป็นร้อยละ 
และระดับคุณภำพในแต่ละมำตรฐำน และในประเด็นกำรพิจำรณำในแต่ละประเด็น  เช่น มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพ
ของผู้เรียน ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ระดับคุณภำพดีเลิศ ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ค่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนด ระดับคุณภำพดีเลิศ ประเด็นกำรพิจำรณำ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำร
ค ำนวณ ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ร้อยละ ๘๐.๐๐ ระดับคุณภำพดีเลิศ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ร้อยละ ๗๕.๐๐ ระดับคุณภำพดีเลิศ เป็นต้น ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ระดับคุณภำพดีเลิศ ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ร้อยละ ๘๕.๐๐ ระดับคุณภำพดีเลิศ และควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำม
เป็นไทย ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ร้อยละ ๘๕.๐๐ ระดับคุณภำพดีเลิศ เป็นต้น ควรระบุวิธีกำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพของผู้เรียน ไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน เช่น มีกำรวิเครำะห์ผล
กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำปีที่ผ่ำนมำ วิเครำะห์สภำพบริบทของโรงเรียน  เพ่ือพิจำรณำและปรับ ก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำย พิจำรณำหำทำงเลือกในกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เช่น มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
รำยบุคคล ในแต่ห้องเรียน จัดกลุ่มผู้ เรียน เพ่ือปรับพ้ืนฐำน พัฒนำต่อยอดและสอนซ่อมเสริมนักเรียนตำมควำม



 

๔ 
 

ต้องกำรและจ ำเป็น จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีสอนน้อง กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน หรือต่อยอดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กค้นพบศักยภำพของตนเอง จัดเวทีวิชำกำร และกำรแข่งขันวิชำกำรในระดับชั้นเรียนและโรงเรียน 
เป็นต้น ควรระบุวิธีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำร
ประชุมผู้ปกครอง ๒ ครั้งต่อปีกำรศึกษำ เพ่ือรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้ เรียนให้ที่ประชุมทรำบ              
กำรประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กของสถำนศึกษำ กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง สมุดรำยงำนผลเรียนรู้ของผู้เรียน 
หรือกำรน ำผลงำน ที่โดดเด่นของผู้เรียน หรือผลงำนผู้ เรียนที่โรงเรียนภำคภูมิใจ แจ้งในที่ประชุมผู้ปกครอง หรือ
เผยแพร่สู่สำธำรณชนผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่ำน SAR เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำสถำนศึกษำได้
ด ำเนินกำรเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๕ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบ 

ผลการ
พิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

   ดี  (๕ ข้อ)  
 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี
กำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรระบุวิธีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรและจัดกำรให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น น ำเสนอในที่ประชุมผู้ปกครอง หรือในที่ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ หรือกำรแจ้งให้ผู้เรียนทรำบหน้ำเสำธงตอนเช้ำ หรือกำรเผยแพร่ทำงสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ 
เป็นต้น และเพ่ิมเติมข้อมูลกำรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์ Covid – 19 
โดยกำรพิจำรณำเลือกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมต่อกำรรับมือกับกำรแพร่ระบำด
ระลอกใหม่นี้ และเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำได้แก่ ๑. On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมำตรกำรเฝ้ำระวัง
ตำมประกำศของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) หรือ ๒. On-
air เรียนผ่ำนมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือ DLTV หรือ ๓. On-demand เรียน
ผ่ำนแอพพลิเคชั่นต่ำง ๆ หรือ ๔. On-line เรียนผ่ำนอินเตอร์เน็ต หรือ ๕. On-hand เรียนที่บ้ำนด้วยเอกสำร เช่น 
หนังสือ แบบฝึกหัดใบงำน หรือมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนจำกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ข้ำงต้น เป็นต้น โดยด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบจนกว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำย  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่ำน SAR 
เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำสถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ ทุกชั้นปี o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)  

 ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเป็นระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูอย่ำงเป็นระบบ  

 ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมให้ชัดเจน กำรระบุสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศที่น ำมำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้ชัดเจน เช่น ระบุชนิดหรือชื่อสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ หรือสื่อที่ผลิตหรือจัดหำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรใช้
เครื่องมือในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ Microsoft Team ,Google Hangouts Meet, Zoom Cloud Meetings, 
Google Classroom หรือ Facebook live เป็นต้น ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับบริบทของโรงเรียน เป็นต้น ควรระบุวิธีกำรน ำ
ผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูอย่ำงเป็นระบบ เช่น สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูน ำผลกำร
ประเมินมำวิเครำะห์และจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำสมรรถนะในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยกำรส่งครูเข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ ทั้งศึกษำด้วยตนเอง ศึกษำผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครูและบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ จัดกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนสถำนศึกษำ        
ที่ประสบควำมส ำเร็จ ส่งเสริมให้ครูพัฒนำสื่อ นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมให้ครูท ำวิจัยในชั้น
เรียน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่ำน SAR เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำสถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถำนศึกษำควรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งต่อไปให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยควรมีกำร
ระบุข้อมูลพ้ืนฐำนที่ครบถ้วนเช่น โครงสร้ำงกำรบริหำร ข้อมูลหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ๓ ปีกำรศึกษำ  เป็นต้น เพ่ือผู้อ่ำนจะได้ทรำบบริบทของสถำนศึกษำชัดเจนยิ่งขึ้น 
ตลอดจนมีช่องทำงให้ผู้อ่ำนหรือผู้สนใจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐำนอื่น ๆ ที่
สถำนศึกษำจัดท ำได้ง่ำยขึ้น เช่นกำรจัดท ำลิงก์ หรือ QR Code ที่เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำ เป็นต้น 



 

๗ 
 

ค ารับรอง 

 

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

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธำน 
 
นำยยุทธพงษ์  หำญยุทธ 
  

 

กรรมกำร 
 

นำยมนัส  กันจินะ  

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

นำงสำวภิญญำพัชญ์  เชื้อจันทร์ยอด 

 

 

 

 
วันที่ ๒๐ เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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