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ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  



 

๑ 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศกึษำ 
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหต ุ
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ ำนวนผู้เรียน  ๙๗๑  

๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ๒  
ครูมัธยมศึกษำ ๕๑  
บุคลำกรสนบัสนุน ไดแ้ก่ ลูกจ้ำงประจ ำ (นักกำร) ๑  
อื่นๆ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที ่ ๑  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนมัธยมศึกษำ ๒๔  
ห้องปฏิบัติกำร ๘  
ห้องพยำบำล ๑  
อื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุด ๑  

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน หมายเหต ุ
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๐  

อัตรำส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ๓๒  

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

 

๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

มัธยมศึกษำปีที่ ๓  -  
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ -  
๒.๓ จ านวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาท่ีประเมิน 

 
 

ระดับมัธยมศึกษำ -  

หมำยเหต:ุ เปลี่ยนสังกัดจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ไปสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสรุินทร ์



 

๒ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และขอ้เสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ท ำเครือ่งหมำย ✓ หน้ำข้อที่พบข้อมลูใน SAR   

ให้ท ำเครือ่งหมำย  หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะการท างาน และทักษะวิชาชีพภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
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) ในจุดเน้นอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ผู้เรียนตำมวิสัยทัศน์ ได้แก่ กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรท ำงำน ทักษะวิชำชีพภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้ สถำนศึกษำควรระบุเป้ำหมำยให้ชัดเจนทั้งเป้ำหมำยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เช่น ผู้เรียนร้อยละ 
๙๐ มีทักษะกำรท ำงำนและทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น ที่สถำนศึกษำก ำหนดว่ำสถำนศึกษำมีแนวทำง
หรือวิธีกำรใดหรือมีโครงกำร กิจกรรมอะไรในกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้
มีทักษะกำรท ำงำน ทักษะทำงวิชำชีพ มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ตำมศตวรรษ ๒๑ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
ใครมีส่วนร่วมบ้ำง มีกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร  และน ำประเด็นปัญหำที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินกำรไปปรับปรุง พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ตำมศตวรรษที่ ๒๑ อย่ำงไร นอกจำกนี้
สถำนศึกษำควรระบุแนวทำงกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบว่ำได้ด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำง
ใดบ้ำง เช่น น ำเสนอต่อที่ประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือผ่ำนสื่อออนไลน์ เป็นต้น 



 

๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เน้นการบริหารและการจัดการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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) ในจุดเน้นอื่นๆ ได้แก่ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนให้มีควำมรู้ทำงวิชำกำร
และทักษะทำงวิชำชีพ มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ตำมศตวรรษที่ ๒๑ ว่ำสถำนศึกษำมีแนวทำงหรือมีวิธีกำร
อย่ำงไรหรือมีโครงกำร กิจกรรมอะไรบ้ำง มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร ใครมีส่วนร่วมบ้ำง มีกำรประเมินผลและสรุปผล
กำรด ำเนินกำรอย่ำงไร มีกำรน ำประเด็นปัญหำที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรไปปรับปรุง พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ทำง
วิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ตำมศตวรรษที่ ๒๑ อย่ำงไร และควรระบุผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ำอยู่ในระดับใด นอกจำกนี้สถำนศึกษำควรระบุวิธีกำรน ำเสนอผลกำร
พัฒนำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ เช่น แจ้งในที่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ทำงวำรสำรโรงเรียน เว็บไซด์  
และกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เป็นต้น  
 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเน้น พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี

ในการสอน 

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) ในจุดเน้นอื่นๆ ได้แก่ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ว่ำสถำนศึกษำมีแนวทำงหรือวิธีกำรใดบ้ำงที่ส่งเสริมให้ครูมีควำมสำมำรถในกำรน ำ
เทคนิคกำรสอนมำจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑  มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร ใครมีส่วนร่วมบ้ำง มีกำรประเมินผลอย่ำงไร มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร และ
มีกำรน ำผลจำกกำรด ำเนินงำนไปพัฒนำครูให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิท ธิภำพยิ่งข้ึน
อย่ำงไร เช่น จำกกำรนิเทศและประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู พบว่ำ ครูบำงส่วนยังขำดทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ และท ำงำนเป็นระบบ สถำนศึกษำจึงได้จัดท ำ
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Coding ด้วยกระบวนกำร PLC ส ำหรับครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีกำรติดตำม นิเทศ แลกเปลี่ยนรู้ และ
ประเมินผลกำรสอนของครูอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้แบบ Coding ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
เป็นต้น นอกจำกนี้สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูว่ำไดด้ ำเนินกำรในเรื่อง
ใดบ้ำง ผลจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งผลต่อกำรส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

         สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ในปีที่ผ่ำนมำทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ควรระบุจ ำนวนผู้เรียนให้ถูกต้องตำมควำม
เป็นจริง และควรระบุข้อเสนอแนะของทุกมำตรฐำนต่อจำกจุดที่ควรพัฒนำและให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับจุดที่
ควรพัฒนำ นอกจำกนี้สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่สะท้อนให้เห็นพัฒนำกำรของแต่ละ
มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย ๓ ปีกำรศึกษำเพื่อให้เห็นแนวโน้มกำรพัฒนำ รวมทั้งควรระบุผลกำรด ำเนินงำนที่
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) (ถ้ำมี) ในแต่ละมำตรฐำน  นอกจำกนี้
สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลที่แสดงให้เห็นผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ว่ำมีควำมพึงพอใจในผลกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละมำตรฐำนอยู่ในระดับใด ทั้งนี้สถำนศึกษำสำมำรถน ำผลประเมินดังกล่ำวไปปรับปรุงกำร
ให้บริกำรจัดกำรศึกษำให้ดีย่ิงข้ึนต่อไปในอนำคต 
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ค ารบัรอง 

 

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

 
ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธำน นำยเทียนสำย ปอ้มหิน 
 

กรรมกำร นำยธ ำรงค์ วิเศษรอด  

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำยปรีชำ ค ำภู 
 

 
 

วันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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