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สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ตอนที่ ๑
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๕)
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประเภท
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน
ผู้เรียน
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครูมัธยมศึกษำ
พนักงำนลูกจ้ำง
๑.๓ จานวนห้อง
ห้องเรียนมัธยมศึกษำ

จานวน

หมายเหตุ

๑๕๖
๑
๑๔
๒
๙

๒. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
ประเภท
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน
จำนวนครู ครบชั้น
๒.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษำปีที่ ๓
มัธยมศึกษำปีที่ ๖
๒.๓ จานวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง
ในปีการศึกษาที่ประเมิน
ระดับมัธยมศึกษำ

จานวน

หมายเหตุ

๑ : ๑๒
๑ : ๑๘
 ครบชั้น
 ไม่ครบชั้น

-

-

๑

ตอนที่ ๒
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
การพิจารณา

ให้ทำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR
ให้ทำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
จุดเน้น ผู้เรียนมีวินัยและจิตอาสา
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
√
๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
√
๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
ไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
 ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
√
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
 พอใช้ (๔ ข้อ)
√
๔. มีกำรนำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำ
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
ดี (๕ ข้อ)
√
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองให้ มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น โดยมี
กำรแสดงรำยละเอียดข้อมูลกำรพัฒนำตำมจุดเน้น ได้แก่ ผู้เรียนมีวินัยและจิตอำสำ ควรระบุข้อมูลกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำย
ทั้งเชิงคุณภำพ (ระดับคุณภำพ) และเชิงปริมำณ (ค่ำร้อยละ) ให้ชัดเจน กำรกำหนดกิจกรรมพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์โดยสอดแทรกในกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ระบุกิจกรรมพัฒนำที่มีควำมหลำกหลำย เช่น
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด กิจกรรมทำเวรประจำวัน กิจกรรมช่วยเหลืองำนในชุมชน ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิกำร
กำรบริจำคหรือจัดหำทุนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจำกภัยธรรมชำติต่ำง ๆ กิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง เป็นต้น
มีข้อมูลกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรใช้เครื่องมือในกำรประเมินที่หลำกหลำย เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำย
ร่ ว มในกำรประเมิ น ระบุ ข้ อมู ล กำรรำยงำนผลกำรประเมิ นเปรี ยบเที ยบกั บค่ ำเป้ ำหมำย และน ำมำวิ เครำะห์
สรุปหำแนวทำงกำรพัฒนำในปีต่อไป รวมทั้งมีข้อมูลแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยต่อคุณภำพ
ของผู้เรียนตำมจุดเน้น นอกจำกนี้ควรมีกำรเผยแพร่ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นต่อสำธำรณชนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง
เช่น สื่อออนไลน์ ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เป็นต้น

๒

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น ผู้บริหารมีระบบการบริหารเชิงระบบ PDCA
ผลการพิจารณา
√
√
√
√
√

ตัวชี้วัด
๑. มีกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ
๒. มีกำรนำแผนกำรดำเนินกำรไปใช้ดำเนินกำร
๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินกำรตำมแผน
๔. มีกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข
ในปีกำรศึกษำต่อไป
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ

สรุปผลประเมิน
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)


พอใช้ (๔ ข้อ)

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ดี (๕ ข้อ)

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมให้ชัดเจนในประเด็นกำรดำเนินงำนเชิงระบบ PDCA ควรเพิ่มเติม
ข้อมูลในด้ำนกำรให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรจั ดทำแผนปฏิบั ติงำนประจ ำปี กำรสรุปผลกำรดำเนินงำน กำรบริหำรจั ดกำรตำมจุดเน้นในประเด็น
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ควรระบุกำรมอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบ เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
ในแต่ ละโครงกำร ควรเพิ่ มข้ อมู ลในด้ ำนกำรตรวจสอบ กำรนิ เทศ ก ำกั บและติ ดตำมผลให้ เป็ นระบบ เพื่ อให้ เห็ น
กระบวนกำรพัฒนำว่ำมีอย่ำงไร มีภำพถ่ำยกิจกรรม บันทึกกำรประชุม ข้อมูลหลักฐำนอ้ำงอิงในภำคผนวก มีโครงกำร/
กิจกรรมพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีอะไรบ้ำง มีข้อมูลกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล
ตำมตั วชี้ วั ดของมำตรฐำนกำรประกั นคุ ณภำพภำยในและรำยงำนผลเปรี ยบเที ยบกั บค่ ำเป้ ำหมำยทั้ งเชิ งปริ มำณ
และเชิงคุณภำพ และเพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจนในกำรสรุปผลกำรดำเนินงำน กำรนำผลกำรดำเนินงำนมำพัฒนำและปรับปรุง
ในปีต่อไป นอกจำกนั้นควรมีกำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำด้วยกำรประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผ่ำนสื่อออนไลน์ให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น

๓

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเน้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
√
๑. ครู มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ  ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
ทุกชั้นปี
ไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
√
๒. ครูทุกคนมีกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำร
 ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 พอใช้ (๔ ข้อ)
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
√
๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำร
ดี (๕ ข้อ)
สอนอย่ำงเป็นระบบ
√
๔. มีกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของครูอย่ำงเป็นระบบ
√
๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
พัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในปีกำรศึกษำถัดไป
โดยระบุขั้นตอนวิธีกำรกำรดำเนินงำนที่แสดงถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรเรียนรู้แบบ Active Learning
โดยแสดงข้อมูลกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครบทุกรำยวิชำ ทุกชั้นปี ควรระบุกระบวนกำรบูรณำกำรที่ใช้เทคนิค
วิธีกำรสอน ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้ชัดเจน มีกิจกรรม
พัฒนำที่หลำกหลำย เช่น กำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน แบบ STEM ศึกษำ กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร กำรสำรวจ กำรทำรำยงำน
เป็นต้น แสดงข้อมูลกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ ระบุเครื่องมือที่หลำกหลำย เช่น แฟ้มสะสมผลงำน
ของผู้เรียน โครงงำนในสำระวิชำต่ำง ๆ ผลงำนนักเรียน แบบทดสอบ แบบประเมินผู้เรียน แบบสังเกตกำรร่วมกิจกรรม กำรใช้
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบใช้เกม กำรเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน เป็นต้น ควรระบุกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำ
เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย ระบุกำรนำผลมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรแสดงข้อมูล
กำรตรวจสอบและติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู โดยมีคณะกรรมกำรดำเนินงำนในรูปแบบของกำรนิเทศกำรสอน โดยระบุ
ประเภทของกำรนิ เทศ ระยะเวลำ เครื่ องมื อที่ ใช้ ผู้ ท ำกำรนิ เทศ และกำรน ำผลกำรนิ เทศมำสู่ กำรจั ดกิ จกรรมชุ มชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เพื่อนำผลหรือข้อสรุปมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ต่อไป รวมทั้งระบุรำยละเอียด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงกำรนำผลของกิจกรรมไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ที่เกิดผลให้ชัดเจน

๔

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถำนศึกษำควรมีกำรแสดงรำยละเอียดในรำยงำนกำรประเมินตนเองให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้อมูลร้อยละ
ของผู้ ส ำเร็ จกำรศึกษำ จ ำนวนวันที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนจริงในปีที่มีกำรประเมิน เป็นต้น ควรระบุข้อมูล
แนวทำงกำรพั ฒนำในปี ถั ดไปให้ ครบทุ กมำตรฐำนอย่ ำงชั ดเจน รวมทั้ งข้ อมู ล กำรก ำหนดจุ ดเน้ นกำรพั ฒนำให้ ครบ
ทุ กมำตรฐำน ระบุ กระบวนกำรพั ฒนำตำมระบบบริ หำรคุ ณภำพ โดยควรก ำหนดประเด็ นจุ ดเน้ นที่ สอดคล้ องกั น
ในทุกมำตรฐำน

๕

คารับรอง
คณะผู้ประเมินภำยนอกขอรับรองว่ำได้ทำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
บนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินภำยนอกดังนี้

ตาแหน่ง
ประธำน

ชื่อ - นามสกุล
นำยสุรชัย กรกชงำม

กรรมกำร

นำงภัทรพร มงคลวัจน์ วงศ์กำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำยนำยคมเดช เหมะสุทธินันท์

ลายมือชื่อ

วันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๖

การลงนามรับรอง
สถำนศึกษำได้ตรวจสอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก : ผลกำรประเมิน SAR ภำยใต้สถำนกำรณ์
COVID – 19 ของคณะผู้ประเมินเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีผลกำรพิจำรณำ ดังนี้
 เห็ น ชอบ (ร่ ำง) รำยงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอก : ผลกำรประเมิน SAR ภำยใต้ส ถำนกำรณ์
COVID – 19 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมที่คณะผู้ประเมินภำยนอกเสนอ
 เห็ น ชอบ (ร่ ำง) รำยงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอก : ผลกำรประเมิน SAR ภำยใต้ส ถำนกำรณ์
COVID – 19 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมที่คณะผู้ประเมินภำยนอกเสนอ และขอให้คณะผู้ประเมินภำยนอก
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (กำรตรวจเยี่ยมผ่ำนทำงระบบวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์)

ลงนำม..................................
(นำงสำวจิรัฐิติกำล บุญอินทร์)
ผู้มีอำนำจลงนำม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนโพธิ์ไทรงำมวิทยำคม
วันที่ ๒๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๗

