รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนเพทราชา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๑๒๓๕ โทรสาร ๐ ๓๖๔๒ ๑๐๘๘
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ตอนที่ ๑
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ เเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประเภท
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน
ผู้เรียน
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูมัธยมศึกษา
บุคลากรสนับสนุน
อื่นๆ โปรดระบุ.............
๑.๓ จำนวนห้อง
ห้องเรียนมัธยมศึกษา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องพยาบาล

จำนวน

หมายเหตุ

๔,๔๓๐
๓
๑๕๒
๕
๙๗

ครูชาวต่างชาติ
เจ้าหน้าที่

๑๑๓
ไม่ระบุจำนวน

-

ห้องสมุด

ไม่พบข้อมูลใน
SAR
ไม่ระบุจำนวน

๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา
ประเภท
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน

จำนวน

หมำยเหตุ

๑ : ๒๙
๑ : ๔๐
 ครบชัน้
 ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ ......

ไม่พบข้อมูลใน
SAR

๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

-

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

-

ไม่พบข้อมูลใน
SAR
ไม่พบข้อมูลใน
SAR

จำนวนครู ครบชั้น

๑

ประเภท
๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง
ในปีการศึกษาที่ประเมิน
ระดับมัธยมศึกษา

จำนวน

หมำยเหตุ

-

ไม่พบข้อมูลใน
SAR

๒

ตอนที่ ๒
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
การพิจารณา

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR
ให้ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
จุดเน้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
✓
ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
✓
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
o พอใช้ (๔ ข้อ)
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
✓
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา
✓
ดี (๕ ข้อ)
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่
✓
เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็น
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณในระดับดีเลิศ รวมทั้งคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นทุกกลุ่มสาระ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษา
รายงานว่าได้นำคะแนนสอบ O-NET มาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนา โดยมีการตั้งค่าเป้าหมายไว้อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน ทั้งนี้ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาในการตั้งค่าเป้าหมาย
ตามจุดเน้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ้างหรือไม่ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือไม่ สถานศึกษาควรมีการรายงานเพิ่มเติม
เกี่ย วกับ กระบวนการหรือวิธ ีการพัฒ นาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ
ซึ่งนอกเหนือจากโครงการอ่านแล้ว สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร มีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณอีกหรือไม่ รวมทั้งการวัดประเมินผลได้มีการพัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือใด
ขึ้นใช้บ้าง ส่วนผู้เรียนที่ยังมีการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นได้มีการแก้ไขอย่างไร ผลการแก้ไขเป็นอย่างไร
รวมทั้งควรรายงานแนวทางการรักษาให้คงสภาพและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร ได้ มีการรายงานผลสัมฤทธิ์การอ่าน
๓

การเขียน การคิดคำนวณ รวมทั้งการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่อผู้ปกครอง
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการใดบ้าง เช่น รายงานผ่านสมุดประจำตัวผู้เรียน การพบปะผู้ปกครอง หรือการสื่อสารข้อมูล
ออนไลน์ เป็นต้น

๔

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น การบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา
✓
✓

๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ

✓

๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน

✓

๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ในปีการศึกษาต่อไป
๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

✓

สรุปผลประเมิน
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
o พอใช้ (๔ ข้อ)
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ดี (๕ ข้อ)

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจาก
สถานศึกษาได้กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายด้วยการจัดการแบบธรรมาภิบาล ทำให้สถานศึกษามีโครงการและ
กิจกรรมจำนวนมากในการปฏิบัติงาน แต่ควรเพิ่มเติมวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
ควรระบุรายละเอียดว่ามีกระบวนการในการติดตามขณะนำแผนไปปฏิบัติ ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อเข้าไปแก้ไข
ให้การนำแผนไปปฏิบ ัติประสบความสำเร็จบรรลุว ัตถุประสงค์ อย่างไร และควรรายงานให้ทราบในรายละเอียดว่า
มีการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเช่นไร มีการใช้เครื่องมือใดบ้างในการประเมินผลการดำเนินการ เช่น
การประเมินโครงการ การรายงานผลโครงการ แบบสำรวจ แบบติดตามการปฏิบัติงาน มีการแก้ปัญหา อุปสรรคใด
และมีการแก้ไขอย่างไร ระหว่างดำเนินโครงการ ควรสรุปภาพความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือผลลัพธ์สุดท้ายตามความคาดหวังของโครงการต่าง ๆ และแสดงให้เห็นว่าได้มีการนำผล
การประเมินแผนงาน โครงการ ไปพัฒนาต่อเนื่อง ในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ หรือนำเสนอข้อมูล
ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้ที่มีส ่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เพื่อความภาคภูมิใจในผลสำเร็จหรือเพื่ อ
หาแนวทางการพัฒนาหรือรักษาให้คงสภาพต่อไปได้อย่างไร

๕

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุก  ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
✓
ชั้นปี
ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
✓
o พอใช้ (๔ ข้อ)
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เป็นไปตามเกณฑ์ท่กี ำหนด
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ดี (๕ ข้อ)
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ
✓
สอนอย่างเป็นระบบ
๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
✓
สอนของครูอย่างเป็นระบบ
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
✓
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานศึกษา
มีหลักสูตรหลากหลายหลั กสูตรให้เลื อกเรียน ดังนั้น ควรระบุรายละเอียดในการจั ด ทำแผนการจั ด การเรี ย นรู้
เพื่อให้ทราบว่า ครูได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่า งไร มีแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกชั้นปี ที่สอดคล้อง
กั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและจุ ด เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนที ่ เ น้น ผู ้เ รี ยนเป็ น สำคั ญ หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร และ
จากการรายงานว่า ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีหรือแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับดีเลิศ การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกในระดับ ยอดเยี่ย มแล้ว ควรมีการรายงานเพื่อให้ทราบว่า สถานศึกษาได้มีการตรวจติ ด ตาม
การจั ด การเรี ย นการสอนของครู อ ย่ า งไร เช่ น ใช้ ร ะบบสายชั ้ น ใช้ ค รู ใ นกลุ ่ ม สาระเดี ย วกั น ในการนิ เ ทศ
การสังเกตการสอน การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้สอน หรือ การตรวจรายงาน/บันทึกหลังสอน
และครูได้มีการนำผลการนิเทศ ติดตาม หรือผลการประเมินการสอนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
อย่างไร สถานศึกษาควรรายงานในภาพรวม นอกจากนี้ ควรระบุรายละเอียดข้อมูลกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(PLC) หรือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เป็นต้น มี การให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลใน SAR ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรระบุประเด็นสำคัญของข้อมูลพื้นฐาน
ให้ครบถ้วนชัดเจน เช่น ประวัติโดยสังเขปของสถานศึกษา ข้อมูล ผู้ส ำเร็จการศึกษา ข้อมูล จำนวนห้องต่าง ๆ
ข้อมูล จำนวนครูครบชั้น ร้อยละของผู้ส ำเร็จการศึกษา และจำนวนวันที่ส ถานศึกษาเปิดทำการจัดการเรียน
การสอนจริงในปีการศึกษาที่รับการประเมิน เป็นต้น การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรยึด
มาตรฐานและประเด็นพิจารณา (ตัวชี้วัด) การประกันคุณภาพภายใน ว่าได้มีการดำเนินการอย่างไรในแต่ละตัวชี้วัด
หรือมาตรฐานนั้น ๆ เช่น การจัดทำเป็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม เป็นต้น และให้ระบุว่าใช้วิธีการใด
ในการประเมินผลแต่ละตัวชี้วัด ใช้วิธีการ และเครื่องมือใดในการประเมินผลงาน โครงการ กิจกรรม รวมทั้งได้มีการแก้ไข
พัฒนาในตัวชี้วัดนั้น ๆ หรือมาตรฐานนั้น ๆ อย่างไรบ้าง ผลเป็นอย่างไร นอกจากนี้ในการเขียนรายงานแบบอย่างที่ดีหรือ
นวัตกรรม (ถ้ามี) ควรเขียนรายงานให้ครบตามกระบวนการพัฒนาแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรม โดย เริ่มจากความสำคัญ
หรือความเป็นมาที่สถานศึกษา สร้าง/พัฒนาแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร นำไปดำเนินการ/
ปฏิบัติกับใครบ้าง เช่น ผู้เรียน ครู หรือสถานศึกษา ใช้วิธีการใด เครื่องมือใดบ้างในการประเมินผลการนำแบบอย่างที่ดี
หรือนวัตกรรมไปใช้ พบปัญหาอุปสรรคใด มีการแก้ไขอย่างไร ผลสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของแบบอย่างที่ดีเป็นอย่างไร
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ระบุในวัตถุประสงค์ และสถานศึกษาควรมีแหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง เช่น แผนปฏิบัติการประจำปี
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ รายงานผลการประเมินโครงการ เป็นต้น โดยอาจนำเสนอไว้ในภาคผนวก
หรือจัดทำเป็น Link ให้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
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คำรับรอง
คณะผู้ประเมินภายนอกขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินภายนอกดังนี้
ตำแหน่ง
ประธาน

ชื่อ - นามสกุล
นางวราพร ขุนแท้

กรรมการ

นายสมไชย สถิตย์ไชยนนท์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวลัดดา อิ่มอกใจ

ลายมือชื่อ

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๘

๙

