รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสสถานศึกษา ๑๐๘๔๖๔๐๕๗๕ โรงเรียนเวียงสระ
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ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๑๒ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๙๐
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สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ตอนที่ ๑
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔)
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประเภท
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน
จำนวนผู้เรียน
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครู
บุคลำกรสนับสนุน
อื่นๆ
๑.๓ จานวนห้อง
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร
ห้องพยำบำล
อื่นๆ
๒. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
ประเภท
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน
จำนวนครู ครบชั้น
๒.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษำปีที่ ๓
มัธยมศึกษำปีที่ ๖
๒.๓ จานวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง
ในปีการศึกษาที่ประเมิน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

จานวน

หมายเหตุ

๑,๙๗๔
๒
๑๐๔
๙
๒๖
๑๕
-

ไม่มีข้อมูลในSAR
ไม่มีข้อมูลในSAR

จานวน
๑ : ๑๙
-

หมายเหตุ

ไม่มีข้อมูลใน
SAR

 ครบชั้น
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น......

-

ไม่มีข้อมูลในSAR
ไม่มีข้อมูลในSAR

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำเทียบ
กับจำนวนแรก
รับเข้ำโดยเฉลี่ย

ไม่มีข้อมูลในSAR

เทียบกับ จำนวน
๒๐๐ วัน

๑

ตอนที่ ๒
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
การพิจารณา ให้ทำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR
ให้ทำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
จุดเน้น SMART
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน

๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบตำม

เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน

๔. มีกำรนำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียนด้ำน

ผลสัมฤทธิ์ให้สงู ขึ้น
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับจุดเน้น อัตลักษณ์ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ระบุวิธีกำรพัฒนำผู้เรียนให้ชัดเจน โดยกำรพิจำรณำให้สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ อัตลักษณ์ของผู้เรียน และอื่นๆ และควรกำหนดกระบวนกำร วิธีกำรที่ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหำ
กำรวัดผลสัมฤทธิ์ กำรใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล กำรประเมินผลกำรดำเนิน มีรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
กำรพัฒนำ กำรดำเนินงำนที่ระบุผู้ร่วมกิจกรรมว่ำเป็นใคร ดำเนินงำนเมื่อไร ได้ผลเป็นอย่ำงไร ใช้เครื่องมืออะไรในกำร
ประเมินผล มีกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบบริหำรคุณภำพ (PDCA) ที่ต่อเนื่องหรือไม่
อย่ำงไร เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่เชื่อมโยง
ไปสู่กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้นที่กำหนด รวมถึง กำรนำเสนอผลกำรพัฒนำให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้ทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนอย่ำงครบถ้วน ควรระบุถึงกลุ่มบุคคล ช่องทำงในรำยงำนกำร
ประเมินให้ชัดเจน

๒

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น โรงเรียนในฝัน : CLEAN GREEN SAFE
ผลการพิจารณา






ตัวชี้วัด
๑. มีกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ
๒. มีกำรนำแผนกำรดำเนินกำรไปใช้ดำเนินกำร
๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกำรดำเนินกำรตำมแผน
๔. มีกำรนำผลประเมินกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
ไปปรับปรุงแก้ไขในปีกำรศึกษำต่อไป
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรระบุจุดเน้นในด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่ชัดเจนในรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ในประเด็นด้ำนกำรกำหนดแผนกำรดำเนินงำนควรเชื่อมโยงให้เห็นถึงโครงกำร กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำในแต่ละตัวชี้วัดโดยเฉพำะกำรพัฒนำตำมจุดเน้น ให้ผู้อ่ำนได้เห็นถึงกระบวนกำรพั ฒนำที่ชัดเจน
ว่ำได้ดำเนินกำรอย่ำงไร โดยเชื่อมโยง งำน โครงกำร กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกับตัวชี้วัดด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ว่ำได้ขับเคลื่อนผ่ำนโครงกำรใด เป็นต้น ในด้ำนกำรดำเนินงำนส่งเสริมเอกลักษณ์สถำนศึกษำ
“โรงเรียนในฝัน : CLEAN GREEN SAFE” ควรอธิบำยถึงกระบวนกำรพัฒนำให้เกิดผลสำเร็จ ผลกำรพัฒนำ
กำรได้ รั บ กำรยอมรั บ จำกองค์ ก รภำยนอก เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ต่ อ ยอดพั ฒ นำสู่ ก ำรเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี (Best
practice)และนวัตกรรมต่อไป ในด้ำนกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
ควรระบุว่ำ ใครบ้ำงเป็นผู้มีส่วนร่วมและเปิดโอกำสให้เข้ำมำมีบทบำทในเรื่องใด กิจกรรมใด เพื่อควำมชัดเจน
ของกำรรำยงำนข้อมูลตำมตัวชี้วัด กำรนำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำร ควรระบุกลุ่มบุคคล และวิธีกำรนำเสนอที่
ชัดเจน เช่น ได้มีกำรนำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ต้นสังกัด คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และ เผยแพร่สู่สำธำรณชน ผ่ำนเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำยได้ทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบอย่ำงครบถ้วน

๓

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
จุดเน้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรูค้ รบทุกรำยวิชำ ทุกชั้นปี
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)

o พอใช้ (๔ ข้อ)
๒. ครูทุกคนมีกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรูไ้ ปใช้ในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้  ดี (๕ ข้อ)
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำง

เป็นระบบ
๔. มีกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ

ครูอย่ำงเป็นระบบ
๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึ กษำควรมี ก ำรระบุ จุดเน้ นด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เ น้นผู้เรี ยนเป็ นสำคั ญ
ในรำยงำนกำรประเมินตนเองให้ชัดเจน ระบุถึง โครงกำรหรื อกิจกรรมที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนตำมจุดเน้นที่
กำหนด ในประเด็นกำรอธิบำยวิธีกำรพัฒนำ ควรเชื่อมโยงให้เห็นถึงโครงกำร กิจกรรมที่สอดคล้องกับกำร
พัฒนำในแต่ละตัวชี้วัดให้ผู้อ่ำนได้เห็นถึงกระบวนกำรพัฒนำที่ชัดเจนว่ำได้ดำเนินกำรอย่ำงไร โดยเชื่อมโยง งำน
โครงกำร กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกับตัวชี้วัดด้ำนกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ว่ำได้ขับเคลื่อนผ่ำนโครงกำรใด เป็นต้น สถำนศึกษำมีกำรำยงำนข้อมูลว่ำครูมี Best Practice ๘ รำยกำรตำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ควรเพิ่มเติมข้อมูลว่ำ เป็น Best Practice เรื่องใด และส่งผลกับผู้เรียนอย่ำงไร เพื่อให้
ผู้อ่ำนได้เห็นถึงศักยภำพและควำมสำมำรถของครูได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลต่อยอดสู่กำรพัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรเน้นกำร
กำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมทัก ษะด้ำนกำรคิดและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมให้มำก
ยิ่งขึ้นให้

๔

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถำนศึกษำควรเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐำนในรำยงำนกำรประเมินตนเอง เช่น โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำนวนวันที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนจริง ในแต่ละ
ปีกำรศึกษำ ข้อมูลเชิงพัฒนำกำรของแต่ละด้ำนในรอบระยะเวลำ ๓ ปี เพื่อให้ผู้อ่ำนได้เห็นถึงศักยภำพในกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและเพื่อให้รำยงำนกำรประเมินตนเองเป็นสำรสนเทศที่ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น
ควรระบุจุดเน้นในแต่ละด้ำนที่ชัดเจน มีกำรรำยงำนข้อมูลในรำยงำนประจำปี ที่ครอบคลุมในกำรพัฒนำตำม
จุดเน้นทุกด้ำน ว่ำดำเนินกำรได้สำเร็จตำมเป้ำหมำยหรือไม่อย่ำงไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรนำผลกำร
ประเมินไปต่อยอดพัฒนำในลำดับต่อไป ควรมีกำรถอดบทเรียนวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ สู่กำรพัฒนำเป็นโมเดล
หรือ นวัตกรรม ในด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้แนวคิด มีควำมสร้ำงสรรค์ มีควำมใหม่ในบริบทนั้นๆ มีคุณค่ำมีประโยชน์
และปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน และเป็นแหล่งวิทยำกำรทำงกำรศึกษำสำหรับ
กำรศึกษำดูงำนของสถำนศึกษำอื่นๆที่สนใจ และควรมีกำรเผยแพร่ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ นวัตกรรมสำคัญ ใน
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำงๆของสถำนศึกษำ เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
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คณะผู้ประเมิน ขอรับรองว่ำได้ทำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกบนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังนี้
ตำแหน่ง
ประธำน
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