รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสสถานศึกษา ๑๐๓๖๑๐๐๑๑๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๙๔ ๖๒๔๙๔๑๔
E-mail : 36030049@chaiyaphum3.go.th

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ตอนที่ ๑
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ ๒๕๖๔)
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประเภท
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน
จำนวนเด็ก
จำนวนผู้เรียน
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครูปฐมวัย
ครูประถมศึกษำ
บุคลำกรสนับสนุน
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
อื่นๆ โปรดระบุ
- ลูกจ้ำงชั่วครำว
- นักกำรภำรโรง
๑.๓ จานวนห้อง
ห้องเรียนปฐมวัย
ห้องเรียนประถมศึกษำ
ห้องปฏิบัติกำร
ห้องพยำบำล
อื่นๆ โปรดระบุ.............

จานวน

หมายเหตุ

๒๐
๖๔
๑
๑
๔
๑
๑
๑
๒
๖
๓
๑
-

๑

๒. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
ประเภท
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย
อัตรำส่วน ครู ต่อ เด็ก
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ เด็ก
จำนวนครูครบชั้น
๒.๒ ระดับประถมศึกษา
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน
จำนวนครู ครบชั้น
๒.๓ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
อนุบำลปีที่ ๓
ประถมศึกษำปีที่ ๖
๒.๔ จานวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง
ในปีการศึกษาที่ประเมิน
กำรศึกษำปฐมวัย
ระดับประถมศึกษำ

จานวน

หมายเหตุ

๑ : ๒๐
๑ : ๑๐
 ครบชั้น
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น......

ไม่ระบุ

๑ : ๑๖
๑ : ๑๑
 ครบชั้น
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น......

ไม่ระบุ

-

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

-

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

-

๒

ตอนที่ ๒
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
การพิจารณา

ให้ทำเครื่องหมำย  หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR
ให้ทำเครื่องหมำย  หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR

การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของเด็กปฐมวัย

๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบ

ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
๓. มีพัฒนำกำรสมวัยตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

๔. มีกำรนำผลประเมินคุณภำพของเด็กปฐมวัยมำพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของเด็กปฐมวัย

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้ำนเด็กมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย โดยนำเสนอ
ให้เห็นวิธี กำรพัฒนำคุณภำพของเด็กปฐมวัย เช่น กำรจัดกิจ กรรมตำมโครงกำรส่ง เสริมพั ฒนำกำรเด็กปฐมวั ย
โครงกำรบ้ ำ นนั ก วิ ท ยำศำสตร์ น้ อ ย กิ จ กรรมมำรยำท ดี ยิ้ ม ไหว้ ทั ก ทำย เป็ น ต้ น สถำนศึ ก ษำออกแบบ
กำรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้โดยกำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่ำงไรกิจกรรมใดที่สำมำรถส่งผลให้เด็กมีกำรพัฒนำ
ตำมวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งกำหนดวิธีกำร เครื่องมือในกำรวัดประเมินผล ทั้งนี้สถำนศึกษำควรระบุวิธีกำรวิเครำะห์
ผลกำรประเมินว่ำบรรลุผลตำมเป้ำหมำยหรือไม่อย่ำงไร เมื่อได้ดำเนินกำรวิเครำะห์และทรำบถึงปัจจัย สำเหตุ
ของกำรดำเนินกำรแล้ว ควรนำปัจจัย สำเหตุเหล่ำนั้นไปเป็นข้อมูลในกำรจัดทำโครงกำร กิจกรรมเพื่อปรับปรุง
และพัฒนำในปีต่อไป และควรระบุว่ำจะจัดทำโครงกำร กิจกรรมใดบ้ำง เมื่อสิ้นสุดโครงกำร กิจกรรม สถำนศึกษำ
ควรนำเสนอข้อมูลผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น Website Facebook เพื่อแจ้งผลโครงกำร กิจกรรม เป็นต้น

๓

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น การบริหารงานที่เป็นระบบ
ผลการพิจารณา






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

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้ำนกำรบริหำรงำนที่เป็นระบบ โดยเน้นในเรื่องกำร
มีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะสั้น ระยะยำว และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ มีกำรกำหนดแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงชัดเจน ส่งเสริมให้ครู
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและพอเพียง
มีกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย แห่งประเทศไทย โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย โครงกำรกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ โครงกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยใน
โรงเรียน โดยระบุถึงวิธีกำรดำเนินงำน วิธีกำรประเมินผล และผลกำรดำเนินงำนไว้ชัดเจนว่ำ ใคร ทำอะไร ที่ไหน
อย่ำงไร มีกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไ ขในปีกำรศึกษำต่อไป และมีกำรรำยงำนผลตำมแผน
กำรดำเนินงำน แล้วนำเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบ มีกำรประชุมครู ผู้ปกครอง กำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ พร้อมทั้งมีกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวเป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

๔

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสมดุลบนความแตกต่าง
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปี

ครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ ทุกชั้นปี
๒. ครูทุกคนมีกำรนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ไปใช้

ในกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์

อย่ำงเป็นระบบ
๔. มีกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครู

อย่ำงเป็นระบบ
๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ

ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึ กษำควรมี ก ำรระบุ ข้ อมู ลใน SAR เพิ่ม เติม ในด้ ำนจั ดประสบกำรณ์ เ พื่อ พั ฒนำศั ก ยภำพเด็ ก
อย่ำงสมดุ ลบนควำมแตกต่ำง ครู มีกำรวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรีย นรู้ร ำยปี ครบทุกหน่ วยกำรเรียนรู้
ทุกชั้นปีหรือไม่ อย่ำงไร รวมถึงครูทุกคนมีกำรนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงไรมีกำรใช้สื่อใดบ้ำงในกำรจัดประสบกำรณ์
มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงไร ใช้วิธีกำรใดใช้เครื่องมือ ใดในกำรวัดและประเมินผล
มีควำมหลำกหลำยหรือไม่ มีกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงไร ควรมีกำรนำเสนอข้อมูล
ให้ชัดเจน มีกำรประเมินผลกำรจัดประสบกำรณ์ มีกำรตรวจบันทึกหลัง แผนกำรจัดประสบกำรณ์ และนำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ในครั้งต่อไป และควรระบุวิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ ไว้ให้ชัดเจน และมีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดประสบกำรณ์อย่ำงไร ใช้วิธีกำรใดใช้เครื่องมือใดในกำรวัดและประเมินผล มีควำมหลำกหลำยหรือไม่ มี กำรนำผล
กำรประเมิ น มำพั ฒ นำกำรจั ด ประสบกำรณ์ อ ย่ ำ งไร ควรมี ก ำรน ำเสนอข้ อ มู ล ให้ ชั ด เจน มี ก ำรประเมิ น ผล
กำรจัดประสบกำรณ์ มีกำรตรวจบันทึกหลังแผนกำรจัดประสบกำรณ์ และนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำกำร
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป และควรระบุวิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ไว้ให้ชัดเจน เป็นต้น

๕

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
จุดเน้น การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน

๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ

ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน

๔. มีกำรนำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียน

ด้ำนผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียน

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เริ่มตั้งแต่กำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน กำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน โดย กำรกำหนดกระบวนกำร
และเป้ำหมำยให้ชัดเจน เช่น ใช้เครื่องมือเทคนิคกำรคิด ๖ แบบ ในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เป็นต้น
กำรนำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น และกำรนำเสนอผลกำรประเมิน
คุณภำพของผู้เรี ยนต่ อผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ควรแสดงวิธีกำรพัฒ นำคุณ ภำพผู้เรี ยนด้ำ นผลสัมฤทธิ์ทำงวิช ำกำร
ในรำยกำรที่มีคะแนนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย หรือต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ อย่ำงชัดเจน เพื่อให้เกิ ดควำมมั่นใจว่ำผลกำรจัด
กำรศึกษำจะก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นลำดับ ควรแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรในกำรนำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของ
ผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง ควรรำยงำนค่ำเป้ำหมำยเทียบกับผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกรำยกำรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๖

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น การบริหารงานที่เป็นระบบ
ผลการ
พิจารณา






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

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้ำนกำรบริหำรงำนที่เป็นระบบ โดยเน้นในเรื่องกำร
มีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะสั้น ระยะยำว และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
อย่ ำ งเหมำะสม และสอดคล้อ งกับ บริบ ทของสถำนศึ ก ษำ มี กำรพัฒ นำศั ก ยภำพของครู ใ ห้มี ค วำมรอบรู้ รู้ ทั น
สถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สำมำรถปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน นำสู่กำรปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำ
ที่เป็นรูปธรรม มีกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร เช่น โครงกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียน โครงกำรกีฬำ โครงกำรบริหำร
หลักสูตรสถำนศึกษำ โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำน โครงกำรแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น โครงกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี
โดยระบุถึงวิธีกำรดำเนินงำน วิธีกำรประเมินผล และผลกำรดำเนินงำนไว้ชัดเจนว่ำ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร
มีกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปีกำรศึกษำต่อไป และมีกำรรำยงำนผลตำมแผนกำรดำเนินงำน
แล้วนำเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบ พร้อมทั้งมีกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวเป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่อง และ
เป็นประจำทุกปี เป็นต้น

๗

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
จุดเน้น ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ ทุกชั้นปี o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)

o พอใช้ (๔ ข้อ)
๒. ครูทุกคนมีกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัด

กำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
 ดี (๕ ข้อ)
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๓. มีกำรตรวจสอบและประเมิน ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

อย่ำงเป็นระบบ
๔. มีกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ของครูอย่ำงเป็นระบบ
๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้ำนครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำร
คิด ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ ทุกชั้นปี กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ วิธีใด เช่น
กำรใช้ Problem base Learning สำหรับสำระด้ำนสังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น มีกำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ โดย มีกำรประเมินทั้ง Formative และ Summative Evaluation และ
ควรมีกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูอย่ำงเป็นระบบ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้ อ มู ลป้ อ นกลั บ เพื่อ พั ฒ นำปรั บปรุ ง กำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอน โดยกำรจั ด ท ำกิ จ กรรมกลุ่ม ผู้ ส อน และ
ผู้เชี่ยวชำญ (PLC) เพื่อสังเครำะห์ผลจำกกำรจัดกำรสอน เพื่อพัฒนำต่อไป

๘

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถำนศึกษำควรระบุข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญใน SAR ครั้งต่อไปให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแสดงถึงสภำพ
กำรดำเนินงำนที่เอื้อต่อกระบวนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และคุณภำพของเด็กและผู้เรียน
เช่น ระบุข้อมูลแผนกำรดำเนินงำน วิธีกำรดำเนินงำน รวมถึง ผลกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน ควรแยกประเมินเด็ก
ออกเป็นช่วงอำยุ เพื่อให้เห็นพัฒนำกำรและข้อมูลเชิง ลึกได้ จัดทำโครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำนศึกษำ ข้อมูล
หลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน ระบุร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำนวนวันที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนจริง
ในปี ก ำรศึ ก ษำที่ ป ระเมิ น ควรเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล กำรด ำเนิ น งำนโครงกำรหรื อ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี
(Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในแต่ละมำตรฐำน นอกจำกนี้ควรเพิ่มเติมร่องรอยหลักฐำนของกำร
ปฏิบัติงำน เช่น กำรจัดทำลิงก์ หรือ QR Code ที่เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของกำรสรุปกำรปฏิบัติงำนแต่ละโครงกำร
ที่นำมำอ้ำงอิงในแต่ละมำตรฐำน กำรจัดทำเว็บไซต์หรือเฟชบุ๊ กของสถำนศึกษำ รวมถึงกำรระบุว่ำได้เผยแพร่ SAR
ให้ผู้เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ทั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ต้นสัง กัด หรือชุมชน ให้ไ ด้รับทรำบ และในกำรจัดทำ SAR
ควรระบุเลขหน้ำเอกสำรและสอดคล้องกับสำรบัญ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ SAR
ของสถำนศึกษำมีข้อมูลที่สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น เป็นต้น

๙

คารับรอง
คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ทำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์ กำรมหำชน) ซึ่ง ตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
บนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังนี้
ตาแหน่ง
ประธำน

ชื่อ - นามสกุล
นำยยุทธนำ อำสำชัย

กรรมกำร

นำยวิชยุทธ จันทะรี

กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำงประภัสสร สิตวงษ์

ลายมือชื่อ
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