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๒ 
 

ตอนท่ี ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
(ข้อมูล ณ วันท่ี  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔) 

 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ านวนเด็ก   ๕๕  
จ านวนผู้เรียน  ๗๒๘  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๒  
ครูปฐมวัย  ๓  
ครูประถมศึกษา  ๑๑  
ครูมัธยมศึกษา ๑๕  
บุคลากรสนับสนุน  ๗  
อื่นๆ   เจ้าหน้าท่ีธุรการ/นักการภารโรง  ๑๓  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๙  
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๑๘  
ห้องปฏิบัติการ ๓  
ห้องพยาบาล ๑  
อื่นๆ  -  

 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 
ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ :  ๒๒  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๑๖  

จ านวนครูครบช้ัน     ครบชั้น 
 ไม่ครบชั้น    

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๙  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๔  
จ านวนครู ครบช้ัน     ครบชั้น 

  ไม่ครบชั้น  
 

 



 

๓ 
 

๒.๓ มัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๓๔  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๘  
จ านวนครู ครบช้ัน     ครบชั้น 

  ไม่ครบชั้น  
 

๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อนุบาลปีท่ี ๓ ๑๐๐  

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๐  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๐  
๒.๕ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย ๒๐๐  
ระดับประถมศึกษา ๒๐๐  
ระดับมัธยมศึกษา ๒๐๐  

 
 
 
 

  



 

๔ 
 

ตอนท่ี ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
   ดี (๕ ข้อ))  

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

 
๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถานศึกษาควรระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นอื่น ๆ ของสถานศึกษาไว้ใน SAR ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น สถานศึกษามีจุดเน้นตามวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สถานศึกษาอาจจะมีการก าหนดค่าเป้าหมาย เด็กร้อยละ ๑๐๐ มี
พัฒนาการด้านมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงาม สถานศึกษาจึงได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมเด็กมี
พัฒนาการด้านมีด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา เมื่อส้ินสุด 
เช่น สถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินเด็กจ านวน ๑๐๐ คน พบว่า เด็กท้ังหมด (ร้อยละ ๙๐) เด็กมีพัฒนาการด้าน
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กบางส่วน (ร้อยละ ๑๐) ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น
สถานศึกษาจึงได้วางแผนจัดโครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมจัดกิจกรรมประกวดเด็กดีศรีสังคม ในปีการศึกษาต่อไป เมื่อส้ินสุดโครงการ สถานศึกษาได้น าเสนอข้อมูลผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ท้ังทางเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กของสถานศึกษา ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการด าเนินงาน
โครงการ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น ผู้บริหารพัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบการมีส่วนร่วม 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 
๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 

 
๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้านการบริหารที่เป็นระบบ โดยเน้นในเรื่องการมี 
ส่วนร่วมในการบริหาร มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะส้ัน ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามโครงการ เช่น โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน หรือกิจกรรมการเข้าไปร่วมในชุมชน โดยระบุถึงวิธีการด าเนินงาน วิธีการประเมินผล และ
ผลการด าเนินงานไว้ชัดเจน ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร และมีการรายงานผลตามแผนการด าเนินงาน เช่น สรุปการ
ประชุมร่วมกับชุมชน การเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชน การบริจาคหรือการสนับสนุนจากชุมชน หรือองค์กร
หน่วยงานอื่น ๆ แล้วน าเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมท้ังมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะ  ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ท้ังการแจ้งในท่ีประชุม การลงในเว็บไซต์ท่ีมีการสร้างคอลัมน์หรือหัวข้อข้ึนมาโดยเฉพาะ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖ 
 

 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 
๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบทุก

หน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันป ี

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

 

๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดประสบการณ์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็น

ระบบ 

 
๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครู

อย่างเป็นระบบ 

 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น   

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญในการจัด
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ วางแผนจัดประสบการณ์รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้และทุกช้ันปี โดยเริ่มต้ังแต่การวางแผนการจัด
ประสบการณ์รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้และทุกช้ันปี จึงได้ด าเนินการจัดประสบการณ์พัฒนาการท่ีเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก โดยครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพทุกวันในระยะเวลา 
๑ ปีการศึกษา เมื่อส้ินสุด มีการประเมินการใช้แผนการจัดประสบการณ์ สรุปผลการด าเนินงาน หาปัญหาและ
อุปสรรค และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของครู แล้วน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ในครั้งต่อไป ท้ังนี้จะต้องเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยการประชุมครู 
ผู้ปกครอง หรือการเผยแพร่ทางระบบออนไลน์หรือเอกสารต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ) อ)   

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 
๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน

ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 
๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถานศึกษาควรระบุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นอื่น ๆ ของสถานศึกษาไว้ใน SAR ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น สถานศึกษามีจุดเน้นตามวิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ สถานศึกษา
อาจจะมีการก าหนดค่าเป้าหมาย เด็กร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาคุณภาพด้านสามารถอ่านออกเขียนได้ สถานศึกษาจึงได้
ด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถอ่านออก เขียนได้ในทุกระดับช้ันตามความเหมาะสม 
ในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา เมื่อส้ินสุด ได้ด าเนินการประเมินผู้เรียนจ านวน ๔๐ คน พบว่า ผู้เรียนท้ังหมด (ร้อยละ 
๙๐) ความสามารถอ่านออก เขียนได้ ผู้เรียนบางส่วน (ร้อยละ ๑๐) ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้
วางแผนจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถอ่านออก เขียนได้ จัดกิจกรรมประกวดการอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง  ในปีการศึกษาต่อไป เมื่อส้ินสุดโครงการ สถานศึกษาได้น าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ท้ัง
ทางเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กของสถานศึกษา ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการด าเนินโครงการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น ผู้บริหารพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ แบบการมีส่วนร่วม 

ผลการ
พิจารณา 

ตัวชี้วัด 
สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 
๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 

 
๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้านการบริหารที่เป็นระบบ โดยเน้นในเรื่องการมี 
ส่วนร่วมในการบริหาร มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะส้ัน ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามโครงการ เช่น โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน หรือกิจกรรมการเข้าไปร่วมในชุมชน โดยระบุถึงวิธีการด าเนินงาน วิธีการประเมินผล และ
ผลการด าเนินงานไว้ชัดเจน ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร และมีการรายงานผลตามแผนการด าเนินงาน เช่น สรุปการ
ประชุมร่วมกับชุมชน การเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชน การบริจาคหรือการสนับสนุนจากชุมชน หรือองค์กร
หน่วยงานอื่น ๆ แล้วน าเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมท้ังมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ท้ังการแจ้งในท่ีประชุม การลงในเว็บไซต์ท่ีมีการสร้างคอลัมน์หรือหัวข้อข้ึนมาโดยเฉพาะ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

อย่างเป็นระบบ 

 
๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ของครูอย่างเป็นระบบ 

 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น   

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญในการน าส่ือ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้ังแต่การวางแผนน าส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ให้
เหมาะสมกับการจัดท าแผนการเรียนการสอนในแต่ละช้ันเรียน เช่น การก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและท า
รายงานโดยการก าหนดให้ไปค้นคว้าจากระบบออนไลน์ หรือการน าเสนองานของผู้เรียนด้วยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น ท้ังนี้จะต้องให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช้ันเรียน มีการประเมินการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ สรุปผลการด าเนินงาน หาปัญหาและอุปสรรค มีการแลกเปล่ียนเรี ยนรู้ร่วมกันของครู แล้วน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ท้ังนี้จะต้องเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยวิธีการประชุมครู ผู้ปกครอง หรือการเผยแพร่ทางระบบออนไลน์หรือเอกสารต่อไป 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรมีการระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมายท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีเป็นปัจจุบัน มีข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะส้ัน ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา โครงการหรือกิจกรรม หลักสูตรของสถานศึกษา ควร
ระบุข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน ควรมีข้อมูลสรุปการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี ควรระบุแบบอย่างท่ีดี
(Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน ควรมีการแยกประเมินตนเองในแต่ละช่วงช้ัน เช่น 
ระดับพื้นฐานอาจจะแยกประเมินเป็น ช่วงช้ันท่ี ๑ (ป.๑-ป.๓) ช่วงช้ันท่ี ๒ (ป.๔-ป.๖) ช่วงช้ันท่ี ๓ (ม.๑-ม.๓) ช่วง
ช้ันท่ี ๔ (ม.๔-ม.๖)  ซึ่งจะท าให้มีการสรุปข้อมูลในเชิงลึกของแต่ละช่วงช้ันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการระบุความ
ชัดเจนว่าได้เผยแพร่ SAR ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ต้นสังกัด หรือผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับ
ทราบท้ังในรูปแบบออนไลน์ และเอกสาร รวมท้ังมีช่องทางให้ผู้อ่านหรือผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการ
ประเมินตนเอง และหลักฐานอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดท าได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดท าลิงก์ หรือ QR Code ท่ีเขียน
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของการสรุปการปฏิบัติงานแต่ละโครงการท่ีน ามาอ้างอิงในแต่ละมาตรฐาน เป็นต้น 

 
 



 

๑๐ 
 

 

ค ารับรอง 

 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ท าการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบน
ฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 
ประธาน นายดุสิต           เจริญศิลป์  
กรรมการ นางอมรรัตน์      จันทร์เกล้ียง  
กรรมการและเลขานุการ นางสาวภัทราพร  อินต๊ะรักษา   
 

 
                                                                            วันท่ี  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
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