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การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสสถานศึกษา ๑๐๗๗๒๘๐๑๗๔ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
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ระดับการศึกษาที่เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองพลับ อำเออหัหหนน จังหหัดประจหบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๑ ๐๔๐๒
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สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ตอนที่ ๑
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ
(ข้อมูล ณ หันที่ ๑๒ กุมอำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประเภท
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน
จำนหนเด็ก
จำนหนผู้เรียน
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร
ผู้บรนหำรสถำนศึกษำ
ครูปฐมหัย
ครูประถมศึกษำ
ครูมัธยมศึกษำ
บุคลำกรสนับสนุน
อื่นๆ โปรดระบุ
๑.๓ จานวนห้อง
ห้องเรียนปฐมหัย
ห้องเรียนประถมศึกษำ
ห้องเรียนมัธยมศึกษำ
ห้องปฏนบัตนกำร
ห้องพยำบำล
อื่นๆ โปรดระบุ.............

จานวน

หมายเหตุ

๑๑๕
๕๔๕
๑
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ครูรหม ๓๓ คน
ไม่ได้แยก
ระดับชั้น
ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ

๑

๒. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
ประเภท
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย
อัตรำส่หน ครู ต่อ เด็ก
อัตรำส่หน ห้อง ต่อ เด็ก
จำนหนครูครบชั้น
๒.๒ ระดับประถมศึกษา
อัตรำส่หน ครู ต่อ ผู้เรียน
อัตรำส่หน ห้อง ต่อ ผู้เรียน
จำนหนครูครบชั้น
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา
อัตรำส่หน ครู ต่อ ผู้เรียน
อัตรำส่หน ห้อง ต่อ ผู้เรียน
จำนหนครูครบชั้น
๒.๔ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
อนุบำลปีที่ ๓
ประถมศึกษำปีที่ ๖
มัธยมศึกษำปีที่ ๓
๒.๕ จานวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง
ในปีการศึกษาที่ประเมิน
กำรศึกษำปฐมหัย
ระดับประถมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ

จานวน

หมายเหตุ

๑:–
๑:–
 ครบชัน้ –

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ

 ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ ......

๑:–
๑:–
 ครบชัน้ –

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ

 ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ ......

๑:–
๑:–
 ครบชัน้ –

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ

 ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ ......

–
–
–

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ

–
–
–

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ

๒

ตอนที่ ๒
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
การพิจารณา

ให้ทำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR
ให้ทำเครื่องหมำย X หน้ำข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR

การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณอำพของเด็กปฐมหัย

๒. มีกำรระบุหนธีพัฒนำคุณอำพของเด็กปฐมหัยอย่ำงเป็นระบบ

ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมหัย
๓. มีพัฒนำกำรสมหัยตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมหัย

๔. มีกำรนำผลประเมนนคุณอำพของเด็กปฐมหัยมำพัฒนำเด็ก

ปฐมหัยให้มีพัฒนำกำรสมหัย
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรประเมนนคุณอำพของเด็กปฐมหัยต่อผู้ที่

เกี่ยหข้อง

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำคหรนำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพื่อให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปเกนดคหำมสมบูรณ์ยน่งขึ้น
กำหนดจุ ด เน้ น ในกำรพั ฒ นำเด็ ก ในหน สั ย ทั ศ น์ อั ต ลั ก ษณ์ อ ย่ ำ งเด่ น ชั ด เช่ น สถำนศึ ก ษำแห่ ง นี้ ส่ ง เสรน ม ให้
เด็กเรี ย นรู้ จ ำกกำรทดลองทำงหนท ยำศำสตร์ ให้ค้นหำคำตอบด้ห ยตนเอง คหรแสดงข้อมูล กำรจัดกนจกรรม
บ้ำนนักหนทยำศำสตร์น้อย ดำเนนนกำรอย่ำงเป็นระบบ เช่น กำหนดเป้ำหมำย เด็กร้อยละ ๘๐.๐๐ มีคหำมคนด
รู้จักแก้ปัญหำด้หยตนเอง จัดกนจกรรมทดลองไข่จม ไข่ลอย อูเขำไฟระเบนด ฯลฯ จัดกนจกรรมโครงงำนหุ้ นแฟนซี
บัหลอยหลำกสี และอีกหลำกหลำยชนนด ทำกำรประเมนนพัฒนำของเด็ก บรรลุตำมเป้ำหมำยร้อยละ ๗๕.๐๐
ส่หนที่ไม่ผ่ำนร้อยละ ๒๕.๐๐ ดำเนนนกำรแก้ไขเปลี่ยนกนจกรรมและทำกำรประเมนนใหม่จนบรรลุเป้ำหมำย หรือ
นำเด็กไปเรียนรู้จำกอูมนปัญญำท้องถน่นใกล้ สถำนศึกษำ ครูอูมนปัญญำสอนทำขนมไทย สอนอูมนปัญญำพื้นบ้ำน
เป็นกำรส่งเสรนมให้เด็กเรียนรู้ด้หยตนเองเช่นกัน ผลพัฒนำกำรของเด็กดังกล่ำหนำเสนอผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น
แผ่นพับ ไลน์ผู้ปกครอง เห็บไซต์หรือเฟซบุ๊คของสถำนศึกษำให้ทรำบถึงคุณอำพของเด็กอย่ำงชัดเจน

๓

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น การบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. มีกำรหำงแผนกำรดำเนนนกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)

o พอใช้ (๔ ข้อ)
๒. มีกำรนำแผนกำรดำเนนนกำรไปใช้ดำเนนนกำร

 ดี (๕ ข้อ)
๓. มีกำรประเมนนผลสัมฤทธน์ของกำรดำเนนนกำรตำมแผน

๔. มีกำรนำผลกำรประเมนนไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรบรนหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่หน

ได้ส่หนเสียได้รับทรำบ
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำคหรนำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพื่อให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปเกนดคหำมสมบูรณ์ยน่งขึ้น
คหรเพน่มเตนมข้อมูลด้ำนกำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยหข้องทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่หนร่หมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงไร เช่น
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำมำร่ หมพนจำรณำในกำรหำงแผนพัฒนำหลักสูตร กำรหำงแผน ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำส่งเสรนมให้เด็กมีพัฒนำกำรสมหัย ผู้ปกครองเข้ำมำมีส่หนร่หมในกำรประเมนนพัฒนำกำร และร่หมปรับ
พฤตนกรรมให้กับเด็กอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น นอกจำกนั้นคหรนำเสนอข้อมูลผลคหำมสำเร็จของกำรบรนหำรจัดกำรที่
เกนดจำกกำรมีส่หนร่หมของอำคส่หนต่ำงๆที่ ส่งผลต่อพัฒนำกำรสมหัยของเด็กสมหัยอย่ำงไร รหมถึงนำเสนอ
คหำมพึงพอใจที่มีต่อกำรมีส่หนร่หมของผู้มีส่หนได้ส่หนเสียมำกน้อยเพียงใด

๔

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. ครูมีกำรหำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รำยปีครบทุก

หน่หยกำรเรียนรู้ ทุกชั้นปี
๒. ครูทุกคนมีกำรนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ไปใช้ใน

กำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๓. มีกำรตรหจสอบและประเมนนผลกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงเป็น

ระบบ
๔. มีกำรนำผลกำรประเมนนมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครู

อย่ำงเป็นระบบ
๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ

ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำคหรนำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพื่อให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปเกนดคหำมสมบูรณ์ยน่งขึ้น
คหรน ำเสนอด้ำ นครู จั ด หำงแผนกำรสอนอย่ำงไรส่ งเสรนมพัฒ นำกำรของเด็ก ด้ห ยหนธี ใดบ้ำง มีรำยละเอีย ด
โครงกำรหรื อ กนจ กรรมที่ใช้ ในกำรพัฒ นำเด็ก คหรนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมนนพัฒ นำกำรเด็กห่ ำ
มีอะไรบ้ ำง ครู ใช้หนธีกำรประเมนน ใครร่หมในกำรประเมนนพัฒ นำกำรของเด็กบ้ำง กำหนดระยะเหลำในกำร
ประเมนนพัฒนำกำรของเด็ก อย่ำงไร เช่น หลังกำรจัดกนจกรรมหรือสรุปทุกอำคเรียน นำผลพัฒนำกำรของเด็ก
มำทำกำรหนเครำะห์แล้หนำมำปรับกนจกรรมหรือทำหนจัยชั้นเรียนอย่ำงไร ครูพัฒนำตนเองอย่ ำงต่อเนื่องในเรื่อง
ใดบ้ำง เช่น รับกำรนนเทศกำรจัดประสบกำรณ์โดยโครงกำรนนเทศกำรสอน ๒ ครั้งต่ออำคเรียน แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ กั บ กลุ่ ม เพื่ อ นครู ใ นสั ง กั ด เดี ย หกั น น ำคหำมรู้ ที่ ไ ด้ ม ำท ำกำรผลน ต สื่ อ กำรเรี ย นรู้ ปรั บ หลั ก สู ต ร
นำผลกำรประเมนนตนเองมำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น

๕

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
จุดเน้น พัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณอำพของผู้เรียน

๒. มีกำรระบุหนธีพัฒนำคุณอำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบตำม

เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
๓. มีผลสัมฤทธน์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน

๔. มีกำรนำผลประเมนนคุณอำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียนด้ำน

ผลสัมฤทธน์ให้สูงขึ้น
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรประเมนนคุณอำพของผู้เรียนต่อผู้ที่

เกี่ยหข้อง

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำคหรน ำเสนอข้อมูล เพน่มเตนมเพื่อให้ กำรเขียน SAR ในปีต่อไปมีคหำมสมบูรณ์ยน่งขึ้น
เนื่องจำกสถำนศึกษำได้พัฒนำจุดเน้นด้ำนคุณอำพผู้เรียนจนประสบผลสำเร็จ สำมำรถนำไปพัฒนำจนได้รับ
รำงหัลชนะเลนศระดับประเทศในด้ำนอำษำไทย ดังนั้นสถำนศึกษำคหรเพน่มเตนมข้อมูลในกำรพัฒนำผู้เรียนตำม
จุดเน้น ห่ำส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงไร เช่นผลกำรประเมนนคหำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน ดีขึ้น
หรือไม่ ผลจำกกำรทดสอบ RT เป็นเช่นไร เนื่องจำกเป็นกำรหัดคุณอำพด้ำนกำรอ่ำน และผลกำรสัมฤทธน์หนชำ
อำษำไทยของสถำนศึกษำ มำนำเสนอในรูปแบบสำรสนเทศ เปรียบเทียบข้อมูล ๓ ปีย้อนหลังเพื่อทรำบถึงผล
กำรพัฒนำคุณอำพผู้เรียน รหมทั้งแสดงข้อมูลที่เกนดจำกผลกำรพัฒนำผู้เรียนจำกกำรอ่ำน กำรเขียนห่ำมีจำนหน
ผู้เรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ลดลงมำกน้อยเพียงใด คหรเพน่มเตนมข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน ห่ำ
ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ ในหนชำต่ำงๆอย่ำงไร เช่น เกี่ยหกับโจทย์ปัญหำในหนชำคณนตศำสตร์ ห่ำจำกกำรพัฒนำตำม
จุดเน้นนั้นมีผลกระทบเชนงบหกในกำรเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนตีคหำมและสำมำรถเข้ำใจบทเรียนได้ดีขึ้นเป็นต้น
เนื่องจำกกำรอ่ำน กำรเขียน เป็นเรื่องที่สถำนศึกษำให้คหำมสำคัญเป็นอันดับต้นๆ

๖

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น การบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมควบคู่กับการอนุรักษ์ภาษาไทย
ผลการ
พิจารณา






ตัวชี้วัด
๑. มีกำรหำงแผนกำรดำเนนนกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ
๒. มีกำรนำแผนกำรดำเนนนกำรไปใช้ดำเนนนกำร
๓. มีกำรประเมนนผลสัมฤทธน์ของกำรดำเนนนกำรตำมแผน
๔. มีกำรนำผลกำรประเมนนไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี
กำรศึกษำต่อไป
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรบรนหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้มีส่หน
ได้ส่หนเสียได้รับทรำบ

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

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำคหรนำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพื่อให้กำรเขียน SAR มีคหำมสมบูรณ์ในปีต่อไป โดยระบุข้อมูล
เกี่ยหกับ กระบหนกำรบรนหำรจัดกำรในหลักกำรมีส่หนร่หม ห่ำมีกำรดำเนนนกำรอย่ำงไร ผู้มีส่หนได้ส่หนเสี ย
มี ค หำมพึ ง พอใจมำกน้ อ ยเพี ย งใด คหรระบุ ร ำยละเอี ย ดของโครงกำรที่ ใ ช้ ใ นกำรพั ฒ นำกำรมี ส่ ห นร่ ห ม
โดยสั ง เขปห่ ำ มี เ ป้ ำ หมำยหั ต ถุ ป ระสงค์ หน ธี ก ำรที่ ป ฏน บั ตน เช่ น ไร โครงกำรยกระดั บ คุ ณ อำพกำรศึ ก ษำ
มี ก ระบหนกำร ให้ อ ำคส่ ห นต่ ำ งๆเข้ ำ มำมี ส่ ห นร่ ห มอย่ ำ งไร คหรอธน บ ำยพอสั ง เขป และผลที่ เ กน ด จำก
กำรด ำเนน น กำรส่ งผลต่อกำรบรน ห ำรเชนงบหกอย่ ำงไร นอกจำกนั้นคหรนำเสนอประสน ทธนผ ลกำรมีส่ ห นร่ห ม
ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) รหมไปถึงคหรเพน่มเตนมข้อมูลคหำมสำเร็จของ
กำรบรน ห ำรจั ด กำรที่ ส่ ง ผลด้ ำ นกำรรอนุ รั ก ษ์ อ ำษำไทยห่ ำ ส่ ง ผลต่ อ สถำนศึ ก ษำ ครู ผู้ เ รี ย นอย่ ำ งไร เพื่ อ
ให้ต้นสังกัดเห็นอำพรหมกำรบรนหำรจัดกำรตำมจุดเน้นของสถำนศึกษำได้ชัดเจน

๗

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเน้น มุ่งเน้นการสอน การอ่าน เขียน และสื่อความ
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. ครูมีกำรหำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยหนชำ ทุกชั้นปี o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)

๒. ครูทุกคนมีกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร o พอใช้ (๔ ข้อ)

เรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ  ดี (๕ ข้อ)
ต่อกำรเรียนรู้
๓. มีกำรตรหจสอบและประเมนน ผลกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็น

ระบบ
๔. มีกำรนำผลกำรประเมนนมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ของครู

อย่ำงเป็นระบบ
๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำคหรนำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพื่อให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปมีคหำมสมบูรณ์ โดยนำเสนอ
รำยละเอี ย ดข้อมูล ในรำยงำนกำรประเมนน ตนเองของสถำนศึ กษำห่ำ ครูได้นำผลจำกกำรประเมนนกำรจั ด
กำรเรียนรู้มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูอย่ำงไร เช่น นำผลมำมำปรับกระบหนจัดกำรกำรเรียนกำรสอน
ปรั บ กนจ กรรมกำรสอน พั ฒ นำสื่ อ กำรสอน ปรั บหน ธี หั ดผลและประเมน น ผลผู้ เรี ย น เป็ นต้ น และน ำมำปรั บ
กระบหนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น สอนเพน่มเตนม สอนซ่อมเสรนม ปรับให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนชุดฝึกกำรอ่ำน ชุดฝึก
กำรเขียน ชุดฝึกกำรสื่อคหำม หรือนำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงไร เป็นต้น นอกจำกนี้สถำนศึกษำคหรเพน่มเตนมข้อมูล
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำปรับปรุง กำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรหนจัยเป็นฐำน
และคหรแสดงตัหอย่ำงงำนหนจัย จำแนกตำมประเอทของงำนหนจัย หรือจำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถำนศึกษำคหรนำเสนอข้อมูลเพน่มเตนมเพื่อให้กำรเขียน SAR ในปีต่อไปมีคหำมสมบูรณ์ สถำนศึกษำ
คหรเพน่มเตนมข้อมูลสำคัญเกี่ยหกับสถำนศึกษำ ได้แก่ ประหัตนสถำนศึกษำโดยสังเขป สอำพชุมชน เศรษฐกนจ และ
สังคมของสถำนศึกษำ โครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ ข้อมูลผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลอำคำร
สถำนที่แหล่งเรียนรู้ หนสัยทัศน์ พันธกนจ กลยุทธ์ เป็นต้น นอกจำกนั้นคหรเพน่มเตนมรำยละเอียดที่สำมรถยืนยัน
คหำมสำเร็จในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของสถำน เช่น นำเสนอข้อมูลคหำมสำเร็จเปรียบเทียบ ๓ ปีย้อนหลัง
และแนหทำงไปสู่ ค หำมยั่ ง ยื น รหมทั้ ง น ำเสนอข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นกำรเป็ น แบบอย่ ำ งหรื อ น ำเสนอนหั ต กรรม
ของสถำนศึกษำเพื่อสำมำรถยืนยันผลกำรประเมนนตำมที่สถำนศึกษำประเมนนคุณอำพอำยในที่ ระดับยอดเยี่ยม
ซึ่งปรำกฎใน SAR

๘

คารับรอง
คณะผู้ประเมนนขอรับรองห่ำได้ทำกำรประเมนน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมนนคุณอำพอำยนอกของ
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมนนคุณอำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสนนผลกำรประเมนนคุณอำพ
อำยนอกบนฐำนคหำมโปร่งใส และยุตนธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมนนดังนี้
ตาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

ประธำน

นำงสำหดำรนกำ อ่หมสำอำงค์

กรรมกำร

นำงกมลหรรณ มนตรมำก

กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำงณัฐรนนทร์ มุกรัตน์

ลายมือชื่อ

หันที่ ๑๒ กุมอำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

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 กำรศึกษำปฐมหัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมที่คณะผู้ประเมนนเสนอ
 เห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมนนคุณอำพอำยนอก : ผลกำรประเมนน SAR อำยใต้สถำนกำรณ์
COVID – 19 กำรศึกษำปฐมหัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมที่คณะผู้ประเมนนเสนอ และขอให้คณะผู้
ประเมนนลงพื้นที่ตรหจเยี่ยม

๑๐

