
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 
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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  



 

๒ 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ านวนผู้เรียน  ๑,๕๔๘  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๔  
ครูมัธยมศึกษา ๙๑  
บุคลากรสนับสนุน  ๒๐  
อ่ืนๆ โปรดระบุ............. -  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๕๓  
ห้องปฏิบัติการ ๒๒  
ห้องพยาบาล -  
อ่ืนๆ โปรดระบุ............. -  

 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๒.1 ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๗  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ๒๙  

จ านวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ -  
๒.3 จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา -  



 

๓ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ท าเครื่องหมาย Xหน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ    
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลเพ่ิมเติมใน SAR รายละเอียดของการบริหารคุณภาพผู้เรียน เช่น สถานศึกษา           
มีการระบุจุดเน้นของผู้เรียน ระบุถึงแผนงาน โดยมีโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานตามเป้าหมาย เป็นต้น และการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด น าผลประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกโครงงาน กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกให้
มีการท างานกระบวนกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีระดับสูงขึ้น     
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าด้วย
ตนเอง รักการอ่าน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการน าเสนอผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมให้ผู้เรียนน าผลงานที่โดดเด่น ที่จะพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดี เสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่าน SAR เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  

 

 

 



 

๔ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรอบด้าน 
ผลการ

พิจารณา 
ตัวช้ีวัด 

สรุปผลประเมิน 

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

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลเพ่ิมเติมใน SAR รายละเอียดของการบริหารและการจัดการให้ชัดเจนเกี่ยวกับ 
กระบวนการจัดท าแผน  เช่น การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์การให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มงาน การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล่องกับมาตรฐาน เป็นต้น รวมถึงการน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีไปใช้ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน การก ากับ ติดตาม เป็นต้น
ตลอดจนการบันทึกข้อมูลกระบวนการประเมินผล ก ากับ ติดตามเช่น การก าหนดเครื่องมือการเก็บข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็นต้น และการน าเสนอข้อมูล
กระบวนการน าผลประเมินไปใช้เช่นการวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยใช้เทคนิค SWOT เป็นการวิเคราะห์ค้นหา  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไปและข้อมูลการน าเสนอผล        
การบริหารจัดการเช่น รูปแบบการน าเสนอผลการด าเนินงาน วิธีการน าเสนอให้เข้าถึง เข้าใจ และยอมรับการสร้าง
ภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่าน SAR เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานศึกษา    
ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเน้น  การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

   ดี  (๕ ข้อ)  
 ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมให้ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของการนิเทศภายใน เช่น        
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนด้วยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ใช้เทคนิควิธีใด แนวทางและผลการนิเทศเป็นอย่างไร
ในส่วนของข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างไร เป็นต้น และควรเพ่ิมเติมระบบการประเมิน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน เช่น จากการประเมินตนเองของครูหรือผลการนิเทศครูได้น ามาจัดท า ID 
Plan เพ่ือพัฒนาตนเองและจัดการเรียนการสอนอย่างไร เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อาจเพ่ิม
ร่องรอยหลักฐานของการปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าลิงค์ หรือ QR-CODE เพ่ือเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ          
การปฏิบัติงานแต่ละโครงการเพ่ือน ามาอ้างอิงแต่ละมาตรฐาน ควรเขียนวิธีการพัฒนาแบบอย่างที่ดี(Best Practice) 
ของสถานศึกษาในมาตรฐานแต่ละด้านของสถานศึกษาในรายงานการประเมินตนเองเพ่ือให้เห็นกระบวนการและ 
ผลการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านรายงานได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 
 

 

 

 

 

 



 

๖ 
 

ค ารับรอง 

 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ท าการประเมินSAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบน
ฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 

 
 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายธีรพันธ์  โภชพิพิธ 
 

กรรมการ นายธนิต  จุลพันธ์  

กรรมการและเลขานุการ นางปรานอม  จินะสาม  

 
 

วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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