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๑ 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ  
 (ข้อมูล ณ หันที่ ๑๒ กุมอำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ ำนหนเด็ก   ๑๑๕  
จ ำนหนผู้เรียน  ๕๔๕  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บรนหำรสถำนศึกษำ  ๑  
ครูปฐมหัย –   ครูรหม ๓๓ คน 

ไม่ได้แยก
ระดับชั้น 

ครูประถมศึกษำ  –   
ครูมัธยมศึกษำ –   
บุคลำกรสนับสนุน  –   ไม่ได้ระบุ 
อ่ืนๆ โปรดระบุ   –     
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมหัย –   ไม่ได้ระบุ 
ห้องเรียนประถมศึกษำ –   ไม่ได้ระบุ 
ห้องเรียนมัธยมศึกษำ –   ไม่ได้ระบุ 
ห้องปฏนบัตนกำร –   ไม่ได้ระบุ 
ห้องพยำบำล –   ไม่ได้ระบุ 
อ่ืนๆ โปรดระบุ............. –    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 
 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย   
อัตรำส่หน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : – ไมไ่ด้ระบุ 
อัตรำส่หน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : – ไมไ่ด้ระบุ 

จ ำนหนครูครบชั้น    ครบชัน้   – 
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตรำส่หน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : –  ไม่ได้ระบุ 
อัตรำส่หน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : –   ไม่ได้ระบุ 

จ ำนหนครูครบชั้น    ครบชัน้   –   
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตรำส่หน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : –  ไม่ได้ระบุ 
อัตรำส่หน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : –   ไม่ได้ระบุ 

จ ำนหนครูครบชั้น    ครบชัน้   – 
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

ไม่ได้ระบุ 

๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

อนุบำลปีที่ ๓ –   ไม่ได้ระบุ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ –   ไม่ได้ระบุ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓  – ไม่ได้ระบุ 
๒.๕ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

  

กำรศึกษำปฐมหัย  –   ไม่ได้ระบุ 
ระดับประถมศึกษำ –   ไม่ได้ระบุ 
ระดับมัธยมศึกษำ –   ไม่ได้ระบุ 

 
 
 
 
 

  



๓ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

การพิจารณา  ให้ท ำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ท ำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณอำพของเด็กปฐมหัย o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

   ดี  (๕ ข้อ) 
 ๒. มีกำรระบุหนธีพัฒนำคุณอำพของเด็กปฐมหัยอย่ำงเป็นระบบ

ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมหัย 

 ๓. มีพัฒนำกำรสมหัยตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมหัย 

 ๔. มีกำรน ำผลประเมนนคุณอำพของเด็กปฐมหัยมำพัฒนำเด็ก
ปฐมหัยให้มีพัฒนำกำรสมหัย 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมนนคุณอำพของเด็กปฐมหัยต่อผู้ที่
เกี่ยหข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถำนศึกษำคหรน ำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพ่ือให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปเกนดคหำมสมบูรณ์ยน่งขึ้น 
ก ำหนดจุดเน้นในกำรพัฒนำเด็กในหนสัยทัศน์ อัตลักษณ์อย่ำงเด่นชัด เช่น สถำนศึกษำแห่งนี้ส่งเสรนมให้                   
เด็กเรียนรู้จำกกำรทดลองทำงหนทยำศำสตร์ ให้ค้นหำค ำตอบด้หยตนเอง คหรแสดงข้อมูลกำรจัดกนจกรรม                
บ้ำนนักหนทยำศำสตร์น้อย ด ำเนนนกำรอย่ำงเป็นระบบ เช่น ก ำหนดเป้ำหมำย เด็กร้อยละ ๘๐.๐๐ มีคหำมคนด 
รู้จักแก้ปัญหำด้หยตนเอง จัดกนจกรรมทดลองไข่จม ไข่ลอย อูเขำไฟระเบนด ฯลฯ จัดกนจกรรมโครงงำนหุ้นแฟนซี 
บัหลอยหลำกสี และอีกหลำกหลำยชนนด ท ำกำรประเมนนพัฒนำของเด็ก บรรลุตำมเป้ำหมำยร้อยละ ๗๕.๐๐ 
ส่หนที่ไม่ผ่ำนร้อยละ ๒๕.๐๐ ด ำเนนนกำรแก้ไขเปลี่ยนกนจกรรมและท ำกำรประเมนนใหม่จนบรรลุเป้ำหมำย หรือ
น ำเด็กไปเรียนรู้จำกอูมนปัญญำท้องถน่นใกล้สถำนศึกษำ ครูอูมนปัญญำสอนท ำขนมไทย สอนอูมนปัญญำพ้ืนบ้ำน 
เป็นกำรส่งเสรนมให้เด็กเรียนรู้ด้หยตนเองเช่นกัน ผลพัฒนำกำรของเด็กดังกล่ำหน ำเสนอผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
แผ่นพับ ไลน์ผู้ปกครอง เห็บไซต์หรือเฟซบุ๊คของสถำนศึกษำให้ทรำบถึงคุณอำพของเด็กอย่ำงชัดเจน 

 
 

 

 

 

 



๔ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น  การบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนนนกำรไปใช้ด ำเนนนกำร 

 ๓. มีกำรประเมนนผลสัมฤทธน์ของกำรด ำเนนนกำรตำมแผน  
 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมนนไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบรนหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่หน
ได้ส่หนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถำนศึกษำคหรน ำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพ่ือให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปเกนดคหำมสมบูรณ์ยน่งขึ้น                      
คหรเพน่มเตนมข้อมูลด้ำนกำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยหข้องทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่หนร่หมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงไร เช่น 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำมำร่หมพนจำรณำในกำรหำงแผนพัฒนำหลักสูตร กำรหำงแผน  ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำส่งเสรนมให้เด็กมีพัฒนำกำรสมหัย ผู้ปกครองเข้ำมำมีส่หนร่หมในกำรประเมนนพัฒนำกำร และร่หมปรับ
พฤตนกรรมให้กับเด็กอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น นอกจำกนั้นคหรน ำเสนอข้อมูลผลคหำมส ำเร็จของกำรบรนหำรจัดกำรที่
เกนดจำกกำรมีส่หนร่หมของอำคส่หนต่ำงๆที่ส่งผลต่อพัฒนำกำรสมหัยของเด็กสมหัยอย่ำงไร รหมถึงน ำเสนอ  
คหำมพึงพอใจที่มีต่อกำรมีส่หนร่หมของผู้มีส่หนได้ส่หนเสียมำกน้อยเพียงใด    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีกำรหำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปีครบทุก
หน่หยกำรเรียนรู้ ทุกชั้นปี 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ไปใช้ใน

กำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรหจสอบและประเมนนผลกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงเป็น
ระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมนนมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครู
อย่ำงเป็นระบบ 

 ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถำนศึกษำคหรน ำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพ่ือให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปเกนดคหำมสมบูรณ์ยน่งขึ้น                        
คหรน ำเสนอด้ำนครูจัดหำงแผนกำรสอนอย่ำงไรส่งเสรนมพัฒนำกำรของเด็กด้หยหนธีใดบ้ำง มีรำยละเอียด
โครงกำรหรือกนจกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำเด็ก คหรน ำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมนนพัฒนำกำรเด็กห่ำ                 
มีอะไรบ้ำง ครูใช้หนธีกำรประเมนน ใครร่หมในกำรประเมนนพัฒนำกำรของเด็กบ้ำง ก ำหนดระยะเหลำในกำร
ประเมนนพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงไร เช่น หลังกำรจัดกนจกรรมหรือสรุปทุกอำคเรียน น ำผลพัฒนำกำรของเด็ก 
มำท ำกำรหนเครำะห์แล้หน ำมำปรับกนจกรรมหรือท ำหนจัยชั้นเรียนอย่ำงไร ครูพัฒนำตนเองอย่ ำงต่อเนื่องในเรื่อง
ใดบ้ำง เช่น รับกำรนนเทศกำรจัดประสบกำรณ์โดยโครงกำรนนเทศกำรสอน ๒ ครั้งต่ออำคเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มเพ่ือนครูในสังกัดเดียหกัน น ำคหำมรู้ที่ ได้มำท ำกำรผลนตสื่อกำรเรียนรู้  ปรับหลักสูตร                     
น ำผลกำรประเมนนตนเองมำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น  พัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณอำพของผู้เรียน o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีกำรระบุหนธีพัฒนำคุณอำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธน์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๔. มีกำรน ำผลประเมนนคุณอำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียนด้ำน
ผลสัมฤทธน์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมนนคุณอำพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยหข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถำนศึกษำคหรน ำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพ่ือให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปมีคหำมสมบูรณ์ยน่งขึ้น 
เนื่องจำกสถำนศึกษำได้พัฒนำจุดเน้นด้ำนคุณอำพผู้เรียนจนประสบผลส ำเร็จ สำมำรถน ำไปพัฒนำจนได้รับ
รำงหัลชนะเลนศระดับประเทศในด้ำนอำษำไทย ดังนั้นสถำนศึกษำคหรเพน่มเตนมข้อมูลในกำรพัฒนำผู้เรียนตำม
จุดเน้น ห่ำส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงไร เช่นผลกำรประเมนนคหำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน ดีขึ้น
หรือไม่ ผลจำกกำรทดสอบ RT เป็นเช่นไร เนื่องจำกเป็นกำรหัดคุณอำพด้ำนกำรอ่ำน และผลกำรสัมฤทธน์หนชำ
อำษำไทยของสถำนศึกษำ มำน ำเสนอในรูปแบบสำรสนเทศ เปรียบเทียบข้อมูล ๓ ปีย้อนหลังเพ่ือทรำบถึงผล
กำรพัฒนำคุณอำพผู้เรียน รหมทั้งแสดงข้อมูลที่เกนดจำกผลกำรพัฒนำผู้เรียนจำกกำรอ่ำน กำรเขียนห่ำมีจ ำนหน
ผู้เรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ลดลงมำกน้อยเพียงใด คหรเพน่มเตนมข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน ห่ำ
ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ ในหนชำต่ำงๆอย่ำงไร เช่น เกี่ยหกับโจทย์ปัญหำในหนชำคณนตศำสตร์ ห่ำจำกกำรพัฒนำตำม
จุดเน้นนั้นมีผลกระทบเชนงบหกในกำรเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนตีคหำมและสำมำรถเข้ำใจบทเรียนได้ดีขึ้นเป็นต้น 
เนื่องจำกกำรอ่ำน กำรเขียน เป็นเรื่องที่สถำนศึกษำให้คหำมส ำคัญเป็นอันดับต้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น  การบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมควบคู่กับการอนุรักษ์ภาษาไทย   

ผลการ
พิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
สรุปผลประเมิน 

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

 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนนนกำรไปใช้ด ำเนนนกำร 

 ๓. มีกำรประเมนนผลสัมฤทธน์ของกำรด ำเนนนกำรตำมแผน  
 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมนนไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบรนหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่หน
ได้ส่หนเสียได้รับทรำบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถำนศึกษำคหรน ำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพ่ือให้กำรเขียน SAR มีคหำมสมบูรณ์ในปีต่อไป โดยระบุข้อมูล
เกี่ยหกับ กระบหนกำรบรนหำรจัดกำรในหลักกำรมีส่หนร่หม ห่ำมีกำรด ำเนนนกำรอย่ำงไร ผู้มีส่หนได้ส่หนเสีย                 
มีคหำมพึงพอใจมำกน้อยเพียงใด คหรระบุรำยละเอียดของโครงกำรที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรมีส่หนร่หม        
โดยสังเขปห่ำมีเป้ำหมำยหัตถุประสงค์ หนธีกำรที่ปฏนบัตน เช่น ไร โครงกำรยกระดับคุณอำพกำรศึกษำ                            
มีกระบหนกำร ให้อำคส่หนต่ำงๆเข้ำมำมีส่หนร่หมอย่ำงไร คหรอธนบำยพอสังเขป และผลที่ เกนดจำก                    
กำรด ำเนนนกำรส่งผลต่อกำรบรนหำรเชนงบหกอย่ำงไร นอกจำกนั้นคหรน ำเสนอประสนทธนผลกำรมีส่หนร่หม                
ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) รหมไปถึงคหรเพน่มเตนมข้อมูลคหำมส ำเร็จของ  
กำรบรนหำรจัดกำรที่ส่งผลด้ำนกำรรอนุรักษ์อำษำไทยห่ำส่งผลต่อสถำนศึกษำ ครู ผู้เรียนอย่ำงไร เพ่ือ                        
ให้ต้นสังกัดเห็นอำพรหมกำรบรนหำรจัดกำรตำมจุดเน้นของสถำนศึกษำได้ชัดเจน      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

จุดเน้น  มุ่งเน้นการสอน การอ่าน เขียน และสื่อความ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีกำรหำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยหนชำ ทุกชั้นปี o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรหจสอบและประเมนนผลกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็น
ระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมนนมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
อย่ำงเป็นระบบ 

 ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถำนศึกษำคหรน ำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพ่ือให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปมีคหำมสมบูรณ์ โดยน ำเสนอ
รำยละเอียดข้อมูลในรำยงำนกำรประเมนนตนเองของสถำนศึกษำห่ำ ครูได้น ำผลจำกกำรประเมนนกำรจัด               
กำรเรียนรู้มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูอย่ำงไร เช่น น ำผลมำมำปรับกระบหนจัดกำรกำรเรียนกำรสอน 
ปรับกนจกรรมกำรสอน พัฒนำสื่อกำรสอน ปรับหนธีหัดผลและประเมนนผลผู้เรียน เป็นต้น และน ำมำปรับ
กระบหนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น สอนเพน่มเตนม สอนซ่อมเสรนม ปรับให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนชุดฝึกกำรอ่ำน ชุดฝึก
กำรเขียน ชุดฝึกกำรสื่อคหำม หรือน ำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงไร เป็นต้น นอกจำกนี้สถำนศึกษำคหรเพน่มเตนมข้อมูล
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรหนจัยเป็นฐำน 
และคหรแสดงตัหอย่ำงงำนหนจัย จ ำแนกตำมประเอทของงำนหนจัย หรือจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถำนศึกษำคหรน ำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพ่ือให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปมีคหำมสมบูรณ์ สถำนศึกษำ
คหรเพน่มเตนมข้อมูลส ำคัญเก่ียหกับสถำนศึกษำ ได้แก่ ประหัตนสถำนศึกษำโดยสังเขป สอำพชุมชน เศรษฐกนจ และ
สังคมของสถำนศึกษำ โครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลอำคำร
สถำนที่แหล่งเรียนรู้ หนสัยทัศน์ พันธกนจ กลยุทธ์ เป็นต้น นอกจำกนั้นคหรเพน่มเตนมรำยละเอียดที่สำมรถยืนยัน
คหำมส ำเร็จในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของสถำน เช่น น ำเสนอข้อมูลคหำมส ำเร็จเปรียบเทียบ ๓ ปีย้อนหลัง                       
และแนหทำงไปสู่คหำมยั่งยืนรหมทั้งน ำเสนอข้อมูลที่สะท้อนกำรเป็นแบบอย่ำงหรือน ำเสนอนหัตกรรม                       
ของสถำนศึกษำเพ่ือสำมำรถยืนยันผลกำรประเมนนตำมที่สถำนศึกษำประเมนนคุณอำพอำยในที่ระดับยอดเยี่ยม
ซึ่งปรำกฎใน SAR   

 
  

  



๙ 
 

ค ารับรอง 

 คณะผู้ประเมนนขอรับรองห่ำได้ท ำกำรประเมนน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมนนคุณอำพอำยนอกของ
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมนนคุณอำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสนนผลกำรประเมนนคุณอำพ
อำยนอกบนฐำนคหำมโปร่งใส และยุตนธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมนนดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธำน 
 
นำงสำหดำรนกำ อ่หมส ำอำงค์ 

           

          
 

กรรมกำร 
  
นำงกมลหรรณ   มนตรมำก  

             

                  
 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
นำงณัฐรนนทร์  มุกรัตน์ 
 

  

          
 

 
หันที่ ๑๒ กุมอำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

การลงนามรับรอง 
 

สถำนศึกษำได้ตรหจสอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมนนคุณอำพอำยนอก : ผลกำรประเมนน SAR อำยใต้
สถำนกำรณ์ COVID – 19 ของคณะผู้ประเมนนเมื่อหันที่ ๑๖ กุมอำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลกำรพนจำรณำ 
ดังนี้ 

 
 เห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมนนคุณอำพอำยนอก : ผลกำรประเมนน SAR อำยใต้สถำนกำรณ์ 

COVID – 19  กำรศึกษำปฐมหัยและระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมท่ีคณะผู้ประเมนนเสนอ 
  เห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมนนคุณอำพอำยนอก : ผลกำรประเมนน SAR อำยใต้สถำนกำรณ์ 
COVID – 19 กำรศึกษำปฐมหัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมที่คณะผู้ประเมนนเสนอ และขอให้คณะผู้
ประเมนนลงพ้ืนที่ตรหจเยี่ยม     
                

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


