
  
 

 

  

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใตสถานการณ COVID – 19 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

รหัสสถานศึกษา ๑๐๘๓๔๐๐๐๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเกต็ ระนอง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาที่เปดสอน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
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โทรศัพท ๐-๗๖๒๒-๔๑๒๕  โทรสาร ๐-๗๖๒๒-๔๑๗๖ 

E-mail: swpkschool@hotmail.com Website: www.swpk.ac.th 
 

 

 

 

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)  



 
 

๑ 

 

ตอนที่ ๑ 

สรุปขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 (ขอมูล ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๑. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๑.๑ ขอมูลผูเรียน   

จำนวนผูเรียน  ๘๕๔  

๑.๒ ขอมูลบุคลากร   

ผูบริหารสถานศึกษา  ๒  

ครูมัธยมศึกษา ๑๑๘  

บุคลากรสนับสนุน  ๔๔  

อ่ืนๆ โปรดระบุ.............  -  

๑.๓ จำนวนหอง   

หองเรียนมัธยมศึกษา ๖๒  

หองปฏิบัติการ - ไมระบุ 

หองพยาบาล - ไมระบุ 

อ่ืนๆ โปรดระบุ............. - ไมระบุ 

 

๒. สรุปขอมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา   

อัตราสวน ครู ตอ ผูเรียน - ไมระบุ 

อัตราสวน หอง ตอ ผูเรียน - ไมระบุ 

จำนวนครู ครบชั้น   
 ครบชัน้    

 ไมครบชัน้  ในระดับชัน้...... 
ไมระบุ 

๒.๒ รอยละของผูสำเร็จการศึกษา   

มัธยมศึกษาปท่ี ๓  - ไมระบุ 

ไมระบุ มัธยมศึกษาปท่ี ๖ - 



 
 

๒ 

 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๒.๓ จำนวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  

ในปการศึกษาท่ีประเมิน 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา - ไมระบุ 

 

  



 
 

๓ 

 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และขอเสนอแนะ 

 

การพิจารณา  ใหทำเครื่องหมาย √ หนาขอท่ีพบขอมูลใน SAR   

ใหทำเครื่องหมาย X หนาขอท่ีไมพบขอมูลใน SAR 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

จุดเนน ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ ๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของผูเรียน o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

√    ดี  (๕ ขอ)  

√ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบตาม

เปาหมายการพัฒนาผูเรียน 

√ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามเปาหมายการพัฒนาผูเรียน 

√ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผูเรียนมาพัฒนาผูเรียนดาน

ผลสัมฤทธิ์ใหสูงข้ึน 

√ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนตอผูท่ี

เก่ียวของ 

เสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรมีการระบุขอมูลใน SAR ในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีการระบุวิธีการพัฒนา

ผู เรียน ตัวบงชี ้ที ่ ๑.๑(๒) ผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาได เนนผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ ตามเปาหมายอยางเปนระบบ 

PDCA เชน สถานศึกษากำหนดเปาหมาย ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีคุณภาพระดับปานกลาง โดยสถานศึกษาสงเสริมใหครู

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ  โดยครูจัดการ

เรียนการสอนใหผู เรียนสรางองคความรูของตนเองจากกิจกรรมการเรียนรูสู โครงงาน มาทำโครงงาน ชิ้นงาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐนำไปจัดนิทรรศการเปดบานศรีนครินทร “SWPK Academic Showcase ๒๐๒๐” เปนตน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตัวบงชี ้ที ่ ๑.๑(๒) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี 

วิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาได เนนผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ 

พบวาผูเรียนรอยละ ๖๕ มีคุณภาพระดับปานกลาง สูงกวาเปาหมาย  สถานศึกษานำขอมูลผูเรียนที่ไมผานเกณฑ

รอยละ ๓๕ มาวิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้น นำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหผูเรียนมีทักษะ 

การคิดอยางเปนระบบ ในปตอไปอยางตอเนื่อง  พรอมท้ังมีการเผยแพรผลการดำเนินงานใหผูมีสวนเก่ียวของทราบ

ท้ังท่ีประชุมคณะครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และทางเว็บไซต เฟซบุกของสถานศึกษา เปนตน   



 
 

๔ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเนน การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตละปการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

√   ดี  (๕ ขอ)  

√ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชดำเนินการ 

√ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

√ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในป

การศึกษาตอไป 

√ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบ 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรมีการระบุขอมูลใน SAR ในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีการระบุวิธีการพัฒนา 

ตัวบงชี ้ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เนน การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (SBM) และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ ตาม

เปาหมายอยางเปนระบบ PDCA เชน  สถานศึกษากำหนดเปาหมาย มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามี

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และเปดโอกาสใหผู มีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทำเสนอ 

คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ และมีการดำเนินงานตามแผน เชน มีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ประชุมผูปกครองภาคเรียนละครั้ง มีเครือขายผูปกครอง เปนตน สถานศึกษา

ดำเนินการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูสูโครงงาน (Project Based 

Learning) การประกวดโครงงาน และการจัดนิทรรศการ “เปดบานศรีนครินทร SWPK Academic Showcase 

๒๐๒๐” ทำใหมีการพัฒนา ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหาซึ่งสงผลใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีการคิดแบบองครวม อยางเปนระบบดวย

ตนเอง  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม อยางเปนระบบ และตอเนื่อง มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปแจงผูมีสวนเกี่ยวของทราบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประเมิน ตัวบงชี้ ๒.๒ มีระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของสถานศึกษา เนน การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) และการมี

สวนรวมของผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม บรรลุ

เปาหมาย  ซ่ึงมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาท่ีเกิดข้ึน มาวางแผนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

เนน การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของเพ่ือ

สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบในปตอไปอยางตอเนื่อง  พรอมท้ังมีการเผยแพรผลการดำเนินงานให

ผู มีสวนเกี ่ยวของทราบทั้งที ่ประชุมคณะครู ผู ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และทางเว็บไซต เฟซบุ กของ

สถานศึกษา เปนตน 



 
 

๕ 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

จุดเนน ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เนนผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา ทุกชั้นป o ปรับปรุง  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

√   ดี  (๕ ขอ)  

√ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

√ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

อยางเปนระบบ 

√ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ของครูอยางเปนระบบ 

√ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรมีการระบุขอมูลใน SAR ในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมีการนำเสนอขอมูลให

เห็นถึงผลการดำเนินงานของครู  ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูทั้งดานวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค

รายปครบทุกรายวิชา ครบทุกชั้นป  ครูทุกคนนำแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เนน ครูจัดการ

เรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเนนผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ โดยใชสื ่อธรรมชาติ สื่อ

เทคโนโลยี นวัตกรรม แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรูใหเด็กสามารถปฏิบัติไดจริง ครูมีการประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย และ

บันทึกผลหลังสอน แสดงขอมูลผลการประเมินเชิงพัฒนาการของผูเรียนเปนรายบุคคลแจงใหผูเรียนและผูปกครอง

ทราบ และสรุปเปนภาพรวมของสถานศึกษา (Big Data) ของแตละกลุมสาระการเรียนรู เชน ผูเรียนมีทักษะการคิด

อยางเปนระบบ รอยละ ๙๒ มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ครูมีการนำผลการประเมินผูเรียนรอยละ ๘ ที่ไมผานเกณฑ

มาวิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้น แลวนำมาวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิด

อยางเปนระบบ และดำเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู ผูปกครอง เพื่อนครู

ดวยกัน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู ของครู จากฝายบริหาร ฝายวิชาการ เพื ่อนครูดวยกัน 

ศึกษานิเทศก เปนตน พรอมท้ังมีการเผยแพรผลการดำเนินงานใหผูมีสวนเก่ียวของทราบท้ังท่ีประชุมคณะครู ผูปกครอง 

กรรมการสถานศึกษา และทางเว็บไซต เฟซบุกของสถานศึกษา เปนตน 

  



 
 

๖ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งตอไปใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยมีการระบุโครงสรางการบริหาร ของ

สถานศึกษา ขอมูลหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ขอมูลอาคารสถานที่ ขอมูลแหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา การระบุแบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน (ถามี) 

แยกขอมูลครูตามระดับการศึกษาท่ีครูทำการสอน  อัตราสวนครู:เด็กหรือผูเรียน อัตราสวนหองเรียน:เด็กหรือผูเรียน 

ระบุครูครบชั้นหรือไมครบชั้นทุกระดับการศึกษา รวมถึงการระบุความชัดเจนวาไดเผยแพร SAR ใหผูเก่ียวของตาง ๆ 

ท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ตนสังกัด หรือผูเก่ียวของใหไดรับทราบท้ังในรูปแบบออนไลน และเอกสาร เปนตน 

  



 
 

๗ 

 

คำรับรอง 

 

คณะผูประเมินขอรับรองวาไดทำการประเมิน SAR ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซ่ึงตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐาน

ความโปรงใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผูประเมินดังนี้ 

 
ตำแหนง ช่ือ - นามสกุล ลายมือช่ือ 

ประธาน นายสุธน  เกิดมณี  

กรรมการ นายคำนวณ  มิตรกระจาง  

กรรมการและเลขานุการ นางเกศชาฎา  สุพรรณ  

 

 
วันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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